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A segunda edição dos Annaes do Congresso Constttuinte 

da Republica, cujo primeiro volume agora se publica, foi man
dada fazer pelo Exn1o. Sr. Dr. A.rnolfo A.zevedo, Presidente da 
Ca1nara dos Deputados, executando a resolução d'esta Casa do 
Congresso, votada aos 9 de Sete1nbro de 1921, conforme esta 
indicação de sua respectiva ~Iesa : 

({Fica a Mesa da Can1ara auctorizada a n1andar tirar urna 
llOVa edição de 1nil exem piares, (1) pela verba de publicaÇãO de 
debates, dos Annaes do Congresso Constituinte Republicano, a 

que serão accrescentados os ·discursos que nelle formn pronun
ciados, mas não foram officialmente publicados, constando, 
entretanto, dos jornaes da época, ou encontrando-se mn poder 
dos seus auctores. 

A .. nova edição dos Annaes da Constituinte será destinada 
á venda, calculado o preço de cada exemplar pelo do seu custo. 

Sala das Co1n1nissões, 8 de Setembro de 1921. - Ar~2ol(o 

Azevedo, Presidente.- José Augusto, 1 o Secretario. - Costa 

Rego, 2° Secretario.)) 
Deter1ninando editar outra vez estes Annaes, o Ex1no. Sr. 

Jlrcsidente da Céunara satisfazia a nccessidàdc cr1 ~ada por se 
ter exgottado a pr.ilncira edição, tirada nn1. 189'1, rnas desejava, 
cspcciahnente, que a ele agora rcpresen tasse utn dos concursos 
d.a Caut~t.ra ás cornmen1ora<;ões do Centenario da Independencia 

(i) Por determinação do Exmo. Sr. Presidente da Camara, a 
edição foi, depois, augmentada para tres mil exemplares, segundo 
emenda apresentada ao projecto n. 380, ele 1923, em 18 de Dezembro 
desse anuo. 
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nacional,- devendo, para isso, estar concluida a impressão 

no dia 7 de Setembro ele 1922. Infelizmente, devido a accurnulo 

de serviço na Imprensa Nacional, não houve rneio de realizar 

o patriotico intento de S. Excellencia. 

Excluidos ·os varios indices parciaes, afóra aquillo que 

perfez o tomo da edição primitiva, estão nesta incluidas as 

Sessões Preparatorias do Senado, com o apanhado a que, do 

mesmo ro.odo que se fizera na. Cama r a, se deu o nome de 

Histo-rico, e o projr.cto de Constituição, constante do decreto 

n. 914 A, de 23 de Outubro de 1.890, enviado pelo Governo 

Provisorio ao Congresso Constituinte, o qual difficilmente se 

logrará ler no quadro onde se encontra, distribuido á n1argem 

das duas columnas de emendas julgadas pela Commissão 

Especial. 

EJn cumprimento da Indicação da lVIesa, foran1 fei~as 

pesquizas ern jornaes publicados na Capital Federal durante o 

tempo em que funccionou o Congresso Constituinte, não tendo 

sido achado, na integra, nenhum dos discursos de que, nos 

Annaes, resta1n sómente resumos, e nem ao n1enos resumos 

daquelles a que os Annaes apenas. alludem. 

Os discursos que se publicara~ em Appendice ·passaram 

para o corpo do volume, su.bstituindo os simples resumos, ou 

tesalvas, que lhes tomavam o Jogar. Transferiu-se tambem do 

Appendice, incorporando-se á sessão em que foi recebida ( 13 de 

Dezembro de 1891), a Representação enviada ao Congresso pelo 

Apostolado Positivista do Brazil, propondo modificações no pro-· 

jecto de Constituição. 

Para que a redacção deste trabalho correspondesse á im
portancia da ma teria que o compõe,- elemento informativo, 

que é, da organização constitucional do Brazil-, seria jndis

pensa vel refundir não· só a parte noticiosa das sessões, mas, 
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principalmente, os discursos, pois que em alguns delles se vêem 

trechos de duvidoso sentido, senão inintelligiveis. AlteraT, 

porém, sobretudo os discursos, ainda para os melhorar, impor

taria viciar-lhes a authenticidade, compromettendo, desta sorte, 

o caracter de docu1nento poli.tico e historico, que constitue o 

motivo essencial de sua conservação. 
No que concerne á feitura typographica é que não poude 

deixar de fazer modificações a revisão. Foram restabelecidas 
palavras que, por troca de letras, ou erro de copia, estavam 

n1udadas om outras diversas, ·-· exemplo: caracter, em ~ez 

de coarctar, hegen2onia em Jogar de harn2onia ; sanaram-se 

i!lcorrecções gra.n1maticaes, no que em muito se attendeu á 

pontuação, e1nbora só se endireitasse aquillo que não poderia 

subsistir sem aberrar das normas ordinarias, e uniformizou-se, 

quanto foi possível, a orthographia. Estas modificações, to

davia, obedeceram ao cuidado escrupuloso de não t~ansformar 

jamais as particularidades originarias da construcção, -o que 

se verificará no caso da collocação dos pronomes eucliticos, 

que, n.a época, só excepcionalmente era feita de modo a ada ... 

ptar-se ás regras hoje adoptadas. 
Dos tres índices que precedem o texto dos Annaes, o pri

meiro - o Indice· geral- está construido ao geito de resumo 
das sessões, trazendo dois fins: pôr em relevo todos os aconte

cimentos do Congresso e supprir as deficiencias dos historicos, 

cousa. inutil, cuja reproducção se fez só para que fosse con

servada intacta a primeira edição. 
O Indice de materias vem chamar a attenç~o para a 

· constancia de certós assumptos en1 partes que não poderiam ser 

indicadas no Indice geral, systematisando questões como -

impostos, a discriminação das rendas, o . exercício dos cultos 

religiosos, etc. Hespigou-se tambcm sobre casos que, não sendo 

propriamente matcria da Constituinte, se prendem á historia da 

Republica e do Congresso. Casos outros, qual a qua] mais 
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suggestivo como feição da 1nentalidade e psychologia do mo

mento, deixa1n de ser n1encionados, attendida a qualidade 

official da publicação. 

O lndice onomastico, feito, letra a letra, segundo as assi

gnaturas autographas da Constituição, obedeceu ao intuito de 

consagrar a verdadeira graphia dos no1nes de congressistas, 

alguns delles, ainda agora, alterados, e corrigir outra irre

gularidade: constituintes houve, que figura1n, em discur~os, 

em emendas e votos subscriptos de proprio punho, com 1nais 

de. tuna firma parlamentar. 

O Indice regista, a par das cmnbinações dos nomes parla

mentares, os nomes con1pletos, entre parenthesis: Quando falte., 

na pagina _apontada, a firma qtu~ se procure, não tendo occor

rido falha, natural em trabalho tão longo, recorra-se ao paren

thesis, que esclarecerá. 

Este ultimo indice vem, outrosim, facultar o conhecilnento, 

em um só logar, da procedencia dos congressistas, de sua repre

sentação por ca1nara - deputado ou senador -, be1n como o da 

funcção especial que e·xerceram no Congresso ou no Governo 

Provisorio . 

As citações de pagina referem-se a disc.ursos, moções, 

emen4as, pareceres, indicações, requm·in1entos e declarações de 

voto. Das emendas registou-se unicamente o nome dos pri

meiros signatarios, sendo esta a praxe, e tendo sido delles, nas 

discussões, a responsabilidade, mesmo em iniciativas de ban

cada, como succedeu com Pernambuco e Rio Grande do Sul. 

Capiial Federal, 22 de julho de 1924. 

José Vieira, 
Redactol' de Debates. 
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9 O 4 • - Systema de inscripção dos oradores para a discussão 
da Constituição (declaração do Presidente), 9 O 5. - Emendas, 
905. -A discriminação das r~ndas; das condições de ele
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dança do Congresso Constituinte (pedido do deputado Pedro 
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cial dos 21. Santa Catharina - 269, 348, 361, 516, 701, J37, 789. 791, 
951, 952, 1.030, 1.110. 

t .... ~\.ur.o SoDRÉ - Deputado. Commissão Especial dos 21. Parú. -
348, 647, 648, 787, 829. 

LEoNEL FILHO (Joaquim L. de Rezende F.) - Deputado. ::\Iinas 
Geraes - 553. 

LEOPOLDO DE BULHÕES (José L. de B. Jardim) - Deputado. Com
missão Especial elos 21. Goyaz- 300, 397, 398, 401, 404: 43!), 445, 451, 627. 

Lr-.:ovrGILDo CoELHo (Joaquhn S. ele Souza C.) - Senador. Ama
zonas - 553. 

LEOVIGlLDO FILGUEJR.\S (L. do Ypiranga Amorim F.) - Deputado. 
Bahia - •333. 

LoPEs CHAVES (Joaquim L. C.) - Deputado. S. Paulo - 573, 6·39. 

LoPES TRovÃo (José L. da Silva T.) - Deputado. Comrnissão 
Especial dos 21. Capital Federal - 303, 304, 361, 382, 390, 399, 433, 439, 
443, 717, 718, 787, 1.057, 1.058, 1.061, 1.062, 1.063, 1.068. 

LUIZ DE ANDR"\DE- Deputado. Pernambuco- 348, 787, 807, 898, !)02. 

Luiz DELFINo (L. D. dos Santos) -Senador. Santa Catharina 
9, 21, 22, 23, 348, 787. 

Lurz l\1URAT (L. Barreto M.) - Deputado. Rio de Janeiro -
348, 729, 922. 

MANHÁES BARRETO (Dionísio lVI. B.) - Deputado. Rio de .Ja
neiro - 125, 126, 787. 

MANOEL BEZERRA DE AI,BÜQUERQUE - Senador. Ceará. - :H S . 

MANOEL FRANCISCO MACHADO - Senador. Commissão Especial dos 
21. Amazonas - 361, 363, 405, 553. 

MANOEL FULGENCIO (M. F. Alves Pereira) - Deputado. lVIinas 
Geraes - 206, 2.41, 991. 

MARCIANO DE MAGALHÃES (M. Augusto Botelho ele 1\'[. ) - Deputado. 
Paraná - 300, 553, 787, 870, 959. 

MARCOLINO MoURA ( 1\'I. l\1. Albuquerque) 
- 555, 787, .833, 1.034. 

Deputado. Bahia 

MARTINHO PRADO JUNIOR (M. da Silva P. J.) - Deputaclo. São 
Paulo - 104, 108, 257, 918. 

:MARTINHO RODRIGUES (M. R. de Souza) - Deputado. C 0 ar{t: -
348, 1.106. 

MATTA BACELLAU (José Fe'rreira ela !\L B.) 
- 348, 787. 

Deputado . Pará 

MATTA MACHADo (João da l\1. M.) - Deputado. 1o Secretario ela 
Camara e lo Secretario do Congresso Constituinte. Minas Geraes -

,. 

• 
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2 5G·, 238, 
SUli, 867, 

MAYRINK (Francisco de Paula M.) - Deputado. Districto Fe-
deral - 787. 

MEIRA DE VASCONCELLOR (José Vicente M. de V.) - Deputado. 
Pernambuco - 270, 276, tílG, tí17, 518, 520, 522, G87, 719,-:35, 787, 
809, 842, 843, 845, 848, 850, 855, SG7, 893, 976, 1.016, 1.017, 1.053, 
1. 057' 1. 088. 

MENDONÇA LoBo (Bellarmino Augusto de M. L.) - Deputado. 
Paraná - 274. 

MENN..:\. BARRETO (Antonio Adolpho da Fontoura M. B.) - Depu
tado. Rio Grande do Sul - 787. 

MoNiz FREIRE (José de Mello Carvalho M. F . ) 
pirito Santo - 236, 398, 407, 416, 419, 420, 426, 429, 
474, tí20, 614, JS7. 833, 840, 1.050, 1.090. 

Depu ta do. Es-
433, 459, 460, 

MoNTEIRo DE BARRos (José Cesario de Miranda M. de B.) - Se
nac1or. Espírito Santo - 982, 992, 996. 

Mor:AES BARROS (Manoel de M. B.) - Deputado. S. Paulo -
139, 144, 218, 236, 529, 849, 859, 861, 930, 1.007, 1.025, 1.048. 

MoREIR"\. DA SILYA (Antonio M. da S.) - Deputado. S. Paulo - 787. 

N 
NELSON DE ALMEIDA (N. de Vasconcellos A.) - Deputado. Piauhy. 

857. 

NILO PEÇANHA - Deputado. Rio de Janeiro - 77, 107, 123, 248, 
335, 347, 348, 474, 553, 635, 684, 685, 756, 763, 790, 825, 1 .090-92. 

NINA RIBEIRO (Rayn1undo N. R.) - Deputauo. P.ará - 1. 039. 

NoGUEIP.A PARANAGU.Á (Joaquim N. P.) - Deputado. Piauhy. 982. 

o 
OITICICA (Francisco de Paula Leite O.) - Deputado. Alagôas --

225-28, 298, 744, 595, ú95-99, 740, 857, 896-903, 1.016. 

OLIVEIRA GAL VÃo (José Pedro de O. G.) - Senador. Rio Grande 
do Norte - 33, 34. 

OLIV}JIRA PIN'ro (Augusto cl'O. P.) - Deputado. Riu l1e Janeiro -
89, 90, 114, 348, 519, 546, 54.7, 548-51, 554, 559, 717, 753, 754, 787, 
874, 1.073. 

OLIVEIRA VALLAD~to (Manoel Presciliano de O. V.) - Deputado. 
Commissão Especial dos 21. Sergipe - 81, 232, 303, :161, 380, 401, 787. 

p 

llACIFICO MASCARENHAS (P. Gonçalves ela Silva M.) - Deputado, 
Minas Geraes - 514, 991. 
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LAMOUNIER GoDOFRlmo (Antonio Affonso L. G.) - Deputado. 
Minas Geraes - 156, 348, 601, 602, 788, 949. !)51. 

LAPÉR (João Baptista L.) - Senador. Conunissão Especial dos 21. 
Rio de Janeiro - 361, 369, 404, 807. 

LAURo M:ÜLLER (L. Sever.iano M.) - Deputado. Commissão Espe
cial dos 21. Santa Catharina - 269, 348, 361, 516, 701, _737, 789. 791, 
951, 952, 1.030, 1.110. 

"I.~Aur:.o SoDRÉ - Deputado. Commissão Especial dos 21. Pará -
348, 647, 648, 787, 829. 

LEONET~ FILHO (Joaquim L. de Rezendc F.) 
Geraes - 553. 

Deputado. J\Iinas 

LEOPOLDO DE BULHÕES (José L. de B. Jardim) - Deputado. Com
missão Especial dos 21. Goyaz- 300, 397, 398, 401, 404 .. 43!), 445, 451, 627. 

LEOVIGILDO CoELHO (Joaquim S. de Souza C.) - Senador. Ama
z-onas - 553. 

LEoVIGlLDO FILGUEIRAS (L. do Ypiranga Amorim F.) - Deputado. 
Bahia - •333. 

LoPES CHAVES ( JDaquim L. C. ) - Deputado. S . Paulo - 57 3, 6 39 . 

LoPES TRovÃo (José L. da Silva T.) - Deputado. Comn1issão 
Especial dos 21. Capital Federal - 303, 304, 361, 382, 390, 399, 4:33, 439, 
443, 717, 718, 787, 1.057, 1.058, 1.061, 1.062, 1.063, 1.068. 

LUIZ DE A.NDllADE -Deputado. Pernambuco- 348, 787, 807, 898, 002. 

Lurz DELFINO (L. D. dos Santos) -- Senador. Santa Catharina 
9, 21, 22, 23, 348, 787. 

LuTz MuRAT (L. Barreto M.) - De-putado. Rio de Janeiro -
348, 729, 922. 

M 

MANHÃES BARHETO (Dionísio l\ti. B.) - Deputado. Rio de .Ja
neiro - 125, 126, 787. 

MANOEL BEZERRA DE AI.BTJ.QUERQUE - Senador. Ceará - :HS. 

MANOEL FRANCISCO MACHADO - Senador. Commissão Espc•C'ial dos 
21. Amazonas - 361, 363, 405, tí53. 

M:ANOEL FULGENCIO (l\ti. F. Alves Pereira) - Deputado. lVIina.~ 
Geraes - 206, 2,41, 991. 

MARCIANo DE MAGALHÃES (M. Augusto Botelho ele M.) - Deputado. 
Paraná - 300, 553, 787, 870, 959. 

MARCOLINO MoURA (lV!. M:. Albuquerque) 
- 555, 787, . 833, 1. 034. 

Deputado. Bahia 

M:ArtTINHo PRADo JUNIOR ( M. ela Silva P. J. ) - Depu ta do. São 
Paulo - 104, 108, 257, 918. 

MARTINHO RODRIGUES (M. R. de Souza) - Deputado. C0ar::"i -
348, 1.1.06. 

MATTA BACELLAU (José Feneira da M. B.) 
- 348, 787. 

Deputado. Pará 

MATTA MACHADO (João ela M. M .) - Deputado. 1° Secretario da 
Camara e 1° Secretario do Congresso. Constituinte. Minas Geraes _ 
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78, 79, 84, 109, 218, 223, 229, 230, 231, 23G, 237, 238, 24~. 250, 2~8. 
269, 270 271, 279, 340, 342, 343, 344, 345, 822, 82::, 82(i, 8()U, 8G7, 
SG8, 945, 947, 948, 950. 

MA YRINK. (Francisco de Paula M. ) - Deputado. Districto Fe
deral - 787. 

MEIRA DE VASCO.NCELLOS (José Vicente M. de V.) - Deputado. 
Pernambuco - 270, 276, 516, 517, 518, 520, 522, ü87, 71!),-:3G, 787, 
809, 842, 843, 845, 848, 850, 855, 8;37, 893, 976, 1.016, 1.017, 1. 053, 
1.0;:)7,1.088. 

MENDONÇA LOBO (Bellarmino Augusto de l\{. L.) - DL•putado. 
Paraná - 274. 

MENNA BARRETO (Antonio Adolpho da Fontoura JYI. B.) - Depu
tac1o. Rio Grande do Sul - 787. 

MoNIZ FREIRE (José de Mello Carvalho M. F . ) 
pirito Santo - 236, 398, 407, 416, 419, 420, 426, 429, 
4 7 4, ;:;2o, 614, ,787, 833, 846, 1. o;:;o, 1. 090. 

Depu ta do . Es-
43:3, 459, 4Ci0, 

MoNTEIRo DE B.u-m.os (José Cesario de Miranda l\'I. de B.) - Se
nador. Espírito Santo - 982, 992, 996. 

MoHAES BARROS (Manoel de M. B.) - Deputado. S. Paulo -
139, 144, 218, 236, 529, 849, 859, 861, 930, 1.007, 1.025, 1.048. 

MoREIRA DA SILVA (Antonio M. da S.) -Deputado. S. Paulo - 787. 

N 
NELSON Dl~ ALMEIDA (N. de Vasconcellos A.) - Deputado. Piauhy. 

857. 

NILo PEÇANHA - Deputado. Rio de Janeiro - 77, 107, 12:3, 248, 
335, 347, 348, 474, 553, 635, 684, 685, 756, 763, 790, 8:!5, 1.090-92. 

NINA RIBEIRO (Raymunclo N. R.) - Deputado. Pará - 1. 039. 

NoGUEIIL\. PARANAGUÁ (Joaquim N. P.) - Deputado. Piauhy. !)82. 

o 
OITICICA (Francisco de Paula Leite O. ) - Deputado. Alagôas --

225-28, 298, 744, 595, G95-99, 740, 857, 896-903, 1.016. 

OLIVEIRA GALvÃo (José Pedro de O. G.) - Senador. Rio Grande 
do Norte - 33, 34. 

OLIV~JIRA PIN~ro (Augusto d'O. P.) - Deputado. Rio de Janeiro -
89, 90, 114, 848, 519, 546, 54.7, 548-51, 554, 559, 717, 753, 754, 787, 
874, 1.073. 

OLIVEIRA VALLAD~:io (Manoel Presciliano ele 0. V.) - Dl'J.JUtado. 
Commissão Especial dos 21. Serg-ipe - 81, 232, 303, 361, 380, 401, 787. 

p 

PACIFICO MASCARENHAS (P. Gonçalves da Silva M.) - Deputado. 
Minas Gcraes - 514, 991. 



XXX 

PAES DEJ C.mVALIIO (José P. de C.) - Senador. 2° Secretario tlo 
Congresso Constituinte. Pará- 342, 348, 787, 1.01G. 

PALETTA (Constantino Luiz P.) Deputado. Minas G <:r::te::; 

100, 123, 348, 553. 

PAULA GUIMARÃES (Francisco ele P. Oliveira G.) - Deputado· 
Bahia - 787, 829, 992. 

PEDRO AMEHICO (P. A. de Figueiredo) - DL'putado. Parahyba 
882, 694, 787, 788, 789, 7DO, 806, 807, 959-61, 998, 1.002, l.OSD. 

PEDRo CHEltl\ION'J; (P. Leite C.) - Deputado. Pará - 348. 

PEDHo VELHO (P. V. cl' Albuquerque Maranhfw) - Deputado. Rio 
Grande do Norte -· 78 7. 

PEREIRA DE I.iYRA (Antonio Alves P. de L.) - Deputado. Pcr
namhnco - 787. 

PINHEm.o GUEDES (Antonio P. G.) - Senador. Matto Grosso -
38, 39, 41, 42, 4G, 4G, 49, 287, :288, 337, 348, 981, 1. 02.7. 

PINHEIRo M.\CHADo (José Gomes P. M. ) - Senador. Rio Grande 
elo Sul - r12G. 

PIRES FEllREHU. (I~'irmino P. F.) - Deputado. Piauhy. - 7S7. 

PRISCO }lARAISO (Francisco P. de Souza P.) 
7·37. 

Deputado. Bahia 

PRUDENTE DE MoRAES (P. José de M. Barros) - Senador. Pre
sidente do Congresso-Constituinte. S. Paulo - 52, G3, 54, 812. 

R 

RAMIRO BARCELLOS (R. Fortes de B.) - Senador. Rio Grande do 
Sul - 258, 2G8, 280-82, 283, 284, 285,. 286, 287, 288, 289,· 291. 338, 
347, 507, 526, 627, 6"28, 648-59, 715, 802, ·303, 813, 814, 827, 84!), 850, 
8ti4, 880, ~83, 885, 88G, 907, 910, 911, 912, 916, 921, 923, 938, U74, 
980, 1.047, 1.048. 

RAULINO HoRN (R. Julio Adolpho H.) - Senador. Santa Ca-

' ·., '. ~ 

tharina - 516, 787. '· 

RAYMUNDO BANDEIRA (R. Carneiro de Souza B.) - Deputado. 
Pernambuco - 553. 

RETUMBA (João da Silva R.) - Deputado. Parahyba - 72, 81, 
110, 131, 279, 343, 369, 387, 40.7, 42ti, 593-98, 602, 787, SOl, 994, 1.01G. 

RocHA OsoR.ro (Manoel Luiz da R. O. - Deputado. Rio Grande 
do Sul - 474, 1. 089. 

RODOLPHO MIRANDA (R. Nogueira da Rocha M.) - Deput::tdo. 
S. Paulo - 833. 

RosA JUNJOit (Manocl da Silva R. J.) - Senador. S<:rg-ipc _ 
21, 787, s~.n. 926, 930, 978, 979. 

Ros.\. E SrLYA (Francisco de Assis R. e S.) - Deputado. PL'r
nambuco - 257, 593, G82-94, 703, 850, 1. 084. 

Ruy BARBOSA - Senador. Ministro da Fazenda. Bahia _ G15-4G, 
8l;j, 839, 843, t346, 849. 
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s 
SA' ANuRADE (João Baptista de S. A.) - Deputado. Parahyba 

78, 247, 248, 299. 

SALDANHA MARINHO (Joaquim S. M.) 
cloral - 825, 826. Senador. Districto Fe-

SAMPAIO FERRAZ (João Baptista de S. F. ) - Deputado. Districto 
Federal - :323. 

SANTos PErmiitA (Francisco dos S. P.) -- Deputacl.o. Dahia --
233, 389, 391, 4:33, 443, 44G, 4-1:9, 409, S2H, S57, 992. 

SARAIVA (José Antonio S.) - Senador. Dahia. - 370, 37:J, 385, :~S!l, 
~139, 443, 457, 462, G22, i:íG3, '375-81, 995. 

SEABRA (José Joaquim S.) - Deputado. Bahia - 118, .21G, 2!JG, 
296, 603, 004, G05, 006, J87, 917-33, 1.033. 

SEBASTIÃO MEDRADO (S. LandUlJ)ho da Rocha l\1.) Deputado. 
Bahia - 409, 787. 

SEilZEDELLo (Innocencio S. Corr2a) - Deputado. Parú- 222, 225, 
232, 262, 270, 271, 293, 294, 384, 533, 579, G9·G, 6G4, GG7, liS5, f1:n. G!>:~, 
702, 711, 713, 714, 787, 789, 798, so2, 804, 805, sou, s:3n . .s:J7, ·~~=::s. 
852, 8:37, 878, 885, 908, 910, 919, 978, 989, 1.040, 1.0Gl, 1.0::>2, 1.067, 1.1U. 

SEJVERIANo DA FoNsECA (J. Severiano ela F.) - Senador. Districto 
Federal - - 2 O • 

SILVA CANEDo (Antonio Amaro S. C.) - Se!'Íador. Goyaz - :JOO .. 

T 

TAVA!!ES BASTOS (Cassiano Canc1ic1o T. B.) - Senador. Alagôas -
39, 44, 508, ()09-12, 516, 518, 519, 520, 904. 

THEODORO PACHECO (T. A'lves P.) - Senador. Commis.são Especial 
dos 21. Piauhy - 361, 383, 3S5. 

THEODURE1'0 Sour:ro (T. Carlos de Faria S.) - Senador. 2° Secretario 
do Senado. Ceará. - 52, 5:3, 54, 25:3, 257, 264, :272, 274, 275, 34S, ü52, 
787, 814, 834, 835. 

THOMAZ DELPINO (T. D. dos Santos) - Dc•putaclo. Districto Fe
deral - 82, 237, 300, 546-48, 053, 829, 8GG. 

ToLEN1'INO DEJ CARVALHO (José Nicolau T. de C.) - Deputado. 
Bahia- 553, 787, •369, 1.07G. 

TosTA (Joaquim Ignacio T.) -Deputado. Bahia- F:S1-D4, 90G, 9:2S, 
929, 930, 954, 973, 974, 992. 

u 
UBALDINO DO AMARAL (TJ. elo A. Fontoura) 

Especial dos 21. Paraná. 
574, 577, 57G-78, 979. 

Senac1or. Con1missão 
22S. 280, 231, 232, 275, :w1, 47fi, 52G. 



XXXII 

Ucr-rôA HonrnGUEs (Manod U. R.) - De'putado. Amazonas. 
348, 474, 553, 787, 860, S61, 872, 902, 1.078, 1.07'0. 

URBANO 'JYIARCONDES (U. M. dos Santos l\Iac:hado) - Deputado. 
Rio de Janeiro - 348, G16, 5G3, 717-19, 787. 

VrcToRINo MoNTEIRo (V. Ribeiro Carneiro M.) ·- Deputado. Rio 
Grande do Sul - 737. 

VINHAES .(José Augusto V.) - Deputado. Distric:to Fl•deral - 298, 
347, 559, 76G, Sll, 813, 846. 

VroTTI (Polycarpo Hodrigues V.) - Deputado. ::.\Tinas Gcraes -
S9, 90, 103, 122, 348. 

VIH.GILIO DAMASIO (V. Climaco D.) -- Senador. Commissão Es
pecial dos 21. Bahia - 361, 363, 3(}3, 370, 372, 373, 374, 375, 
i)7,7, 378, 379, 381, 383, 385, 442, 449, 566-67, 787, 806, 833, 841, 1. 058. 

VmGILio PEsSôA (V. de Andrade P.) - Deputado. Hio de .Janeiro 
- 348, 516. 

VIUIATO DE MEDEIROS (José Gonçalves V. c1e l\I.) - Deputado. 
Rio ele Janeiro - 92, 348 . 

z 
ZAMA (Aristides Spinola Cesar Z.) - Deputado. Bahia - 115, 

llG, 117, 120, 121, 322. 229, 241, 244, 248-50, 251, 2tí2, 25:3, 258, 27 4, 281, 
289, 290, 291, 298, 357, 728, 933-41, 969, 970, 973, 994, 1.001, 1.002, 
1.010, 1.013, 1.038, 1.043,1.050-68,1.080-87, 1.114. 



•I III 

CAMARA DOS SRS. SENADORES 

HISTORICO ·DAS· SESSÕES PREPARATORIAS DE 4 A 15 DE 
NOVEMBRO DE 1890 

No dia t de nov·einbro de 1890, 2° da RepulJliea, aehan.
do-sc reunidos no salão do edificio do Senado 23 Srs. Sena
do-res, eleitos pela Ca-pHa) Federal e por diversos estado::; da 
Hevublica., o Sr. Elyseu l\lartins, elei.to pelo Estado do :PiaulJY~ 
propõe para Pr.esi·dente intedno o Sr. Senador pelo Esiad() 
de Minas Geraes, J oaquiin Felicio dos Santos. 

E' o mesmo senhor acclan1ado Presidente. 
O Sn. FELICIO nos SANTOS ag-radece ao Senado a honra que 

::waba de receber e non1eia para secretarias: 
1. o~ o Sr. Elyseu de Souza 1\f.artins; 
2°, o Sr. Theodurelo Carlos de Faria Souto; 
3°, o Sr. An1aro Cavalcanti; 
,i<>, o Sr. João Soares Neiva. 
E1n seguida convida os Sr.s. S.enadol'es a rmueLte1·eJ n á. 

l\lcsa os seus diplomas, e submette ú approvação do Senado o 

PÜO;J ECTO UE HlWI:M.EN~I:\) INTERNO PARA "\S SESSÕES PHEPAlL\
TORlAS DO SENADO 

(Vide tn sessão prepar_atoria.:~ 
Vêin ú Mnsa os diplo1nas dos Srs. Senadot·e~ deiíu~ 

·:Pülo().S estados do Alnaz,onaR. l\tlaranhã.o~ CeH!I'•Ú. ruo Grande do 
Norte, Parahyha, Alagoas, Sergipe, Esplrito-8anto, Santa Ca-
thar.ina e l.\1 i nas Geraes. · 

Organizacla a relação de que trata o art. 2ü do Itcgi
nwnto~ o· .Sr. Senador Secretario procede á chamada, a ,que re
spondem 23 Srs. Senadores. 

ELEIÇÃO DOS :MEMBHOS D.\ l\'IESA 

Corricln o esc1·utinio parã o cargo de Presidente, reco ... 
lhmn-se ·23 eeclulas e obtên1 votos os Srs.: 

Joaquiln Fel i cio dos Santos ..... ,. . . . . . . .. 22 
Eduardo 'Vandenkolk ....... · ........... ~ 1 
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Continúa a ·eleição dos demaj s membr.os da Mesa.: · 
Comparece mais u1n Sr. Senador. 
Corrido o esc~·utiui() para (I eargu de ·vice-Prcsidonie: rc

eo1hen1-se 2q. c·e.dulas e uJJiC•n1 yul~os os Srs. 

Braz Carneiro N()g·ueira da Ga1na...... 23 
Elyseu de Souza Martins ................ ~·· 1 

E' proclan1ado V ice-Presidente o 'Sr. Braz Carneiro No
gueira da Gama. 

Con1parece mais un1 Sr. Senador. 
Corrido o escru tini o para o cargo de 1 o Secretario, reco

P.'len1-~e 25 cedulas e obtêm votos os Srs. 

Elyzeu de Souza Martins ........•• I • • • • • • 23 
Luiz :nelfino dos Santos. . . . . . . . . . . . . . . . i 
Amaro Cavalcanti. . . . . ..... .. :. . ..... . . . . . . i 

E' proclamado 1 o Secretario o Sr. Elyseu de Souza Mar
tins. 

Corrido o escrutínio para o cargo de zo Secretario, reco
lh,:-n:-~e 25 cedulas e obtêm votos os Srs. 

rrheodureto Carlos de Faria Souto. I • • • • • • 24 
Luiz Delfino dos Santos. . . . . .....•.... -~~ l 

E' proclamado 2° Secretario o Sr. Theodureto Carlos de 
Faria Souto . 

Corrido o escrutiniol para os cargos àe 3" e 4° secretarias 
n~colhen1-se 24 cedulas e obtên1 votos os ~rs. 

Amaro Cavaleanti. . . . . ............... :. 22 
João Soares Neiva ............ ,... . . . . . . . 22 
Manoel da Silva Rosa Junior. . . . . . . . . . . . . 2 
Luiz Delfino dos Santos. . . . ........ _-. . . . i 

E' proclamado 3° Secretario o Sr. Amaro Cava:lcanti, 
q;o Secretario o Sr. João Soares Neiva; e supplentes de se
cretaries, os Srs. Mano.el da Silva Rosa Junior, Delfina dos 
Santos e Francisco Gomes da Silveira; sendo nomeados para a 
Commissã-o de que Lr:ata o art. 13 do Regi.mento, os Srs. Jos'~ 

·de Almeida Barreto, Luiz Delfino dos Santos, Cassiano ean
dido Tavares Bastos, Firmino Gomes da Silveira· e Joaquim 
de Oliveira Catunda, que são convidados a apresentar, com 
urgencia, o resultado do seu trabalho. 

No dia 5, achando-se presentes 24 Srs. Senadores. abre-se 
a 2a sessão preparatoria. · 

·Lê-se e approva-se a acta da sessão antecedente. 
0 SR. 2° SECRETARIO lê O seguinte 

PARECER 

A Commjs.sâô tiojhé::t:da pe1o Sr. Presi·denLe do Senado 
p.ara organ.jzar duas listas~ uma de senac:ores enja eleição 
não tenha sido contestada, e ou,tra daquelles cuja eleição seja 
contestada, verificando que não foram apresentados á Mesa 
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protesto, reclamaçãJ ou representação algurna contra a vali
dado elas oloioõe;;;. sujeita ú approvação do Senado a seguiute 
relaçfio dos Lc;r~nadnros qt1o apt·r~.s(~l11.tu·:nn :::c~us diplomas, lJI~Ut 
como daquelles que comparcceran1 ú primeira sessão cuja 
eleição consta elo apurações geraes c de authenticas enviàdas á 
Secretaria desta Gamara. 

(Segue a lista. V ido za sessão prepar::::.toria.) 
E' approvado o parecer, com um requerÚnento do Sr. 

Braz Carneiro, para ser incluído na rela cão o nome do Sr. 
João Baptista Laper, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, 
que se acha presente. 

Em virtude do disposto no art. '1 ~~ .do Regin1ent.o, pro·
r,(~cle-se a·o S'Orteio das ciiwo eornrnissões que tém de exa-
rnina r· e dar parecer sobre as eleições do Districto Federal _P, 
estados 

São sorteados : 
Para a 1 n Commissão, os Srs. Rosa Junjor, .João Severjano 

e Oliveira Gaivão; 
Para a 2.n, os Srs. Leovj.gildo Coelho, Cunha Junio1' e Luiz 

Delf1 no·; 
Para a 3'\ os Srs. João Neiva, Sarmento e Catunda; 
Para a 4a, os Srs. Almeida Barreto, Albuquerque Junior 

o Thcodureto Souto; 
'Para a 5~~., os Srs. Amaro Cavalcanti, Tavares Bastos e 

Fírrnino da Silveira. 
No dia 10, achando-se presentes 41 Srs. Senadores, abre

se a· sessão. 
Lô-se c appr-ova-se a acta da sessão antecedente. 
Lê-se u1n officio da Gamara elos Deputados, de 7 do cor

rente n1ez, communicando que aquella Camara deliberou no
onear uma Comrnissão, cmnposla dos Srs. Gabriel de Paula Al- _ 
n1eida :Magalhães, José Avelino Gurgel do Amaral e Dyonisio 
lVfanhães Barreto e convidar o Senado a fazer outro tanto, afim 
de que estas duas ~con1missões, reunidas, fo'rmulem um pro
jecto do regimento commun1, CJlle dever~á ser discutido .em 
sessão plena· das duas can1aras. 

1 Vão a imprimir, afim de serem dados para discussão, os 

PARECERES de n. 2 - 1890 a n. 18 - '1890 

O Sn. Bru.z CARNEIRO - re,quer dispensa da impressão 
dos L0~ pareceres. 

O Senado concede a dispensa pedida (vide 3n sessão pre
paratoria.-

N o dia 11, achando-se presentes á 4n sessão preparatoria 
cinco Srs. Senadores, abre-se a sessão. · 

E' lida, posta mn discussão e sem debate approvada a 
acta da ·sessão antecedente. 

Lêm-se os 

PARECERES ns. J!O e 20 - 1890'. (Vide -la sessão preparatorja.; 

Passando-se á ordem do dia, entra em discussão unica o 
pareeer da 1 a Com1n i-ssãü de Verificação de Poderes, n. 2, do 
1890, sobre a eleição do Estado do Amazonas. 
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Po::tas a voLo.s. são avr~~\1\ :l,!:l:-: ~t~ cL1nclusões do parecer.: 
..::,:)L"' IJl'C'C'l'"'l-.''l~1o.;: "'l'It·1.· · ... :, ,: .. i.';-;tadt) du .. :\lil:-tznn~-~~ o:-:; ·'- '-l J • · J ! f.._ll .1 Ll •.. ...__ l ~ ' ~ "- ' ' • .. • · • . • • • 

~~: ~. ~lallC)Cl l?l*al1C.iSCl~ ·~\L~~:.'.::,~ . <)l)~l·L.ll1:Íll1 .1.-JCO\;.Lg'lldl) .<_lC 
Suuza Coelho c Jonquir:. ,!,•:<· ~':~,'~ Li:.l Silva San;wnlo,. _ 

·:;ll+Ll"l ell' lll'-..:··· 11 ·:..:.·~. '" • , '';'i'\''"l'L' ti:: t'! (,:li\11\11~::-:;!ll t!'' 
~ . l .... a. .... l..l.L. .... .._ .. , ~~ ·'~~ . ,, 

·\- . .. - ' i' . . .. ~'\l·~ -:.);\1'(' ., t'l··i ,:t(l ,lu !'~~-.-
' t 1 l'1 l 1 t' t.H' l.! o u 1~ ~ > l h i :' ~ '' ~ . ' . · · , · · · .. ·-·' · - .t ' · · .• • • -

t[~C; o cL \ "t,hli'i.UÜ1ÜL!. 
J>o.stas a vu~ L':::- ~ :·: •· ::. ·~· ~-· :\.IY~tda:::: as c une l u~Ch:'~ dl) p~1~cc.er. 
São proclan1at'i. ~ :::, :::~,:,·t·,·~ JlL~lu E_::dadl 1 ,!t• .\i:l'.':lrtit;ltl o;-; 

Sr~. João Prdrc1 n ~< ·:: :·: Y :'-'il'~1. FranciSCL"t ~la nc~cl da Cunha 
JuniOJ' 8 JOlSt' Sl'L'~::<·.::. _l.,_lt,lt':S ÜC <3lllllL'l1:-:,:1 ,; . 

Enti·a n·1 ,)i.::.:··..:..::-,~) 1 ll~;L.'-l <) p<1l'l'L't1 l' ·i:l :.> ~:tlltliili;-;:-:i"w de 
V·eri:ficaçã.o LL ·1;: .. ~_-:'-~.:'_.'~. ~~- ~.L d~ LBl):;. ~L 1 l~~·c' :1 L'tc'i~âll du E~;-
taao do Cearú. 

Pt\stas ~:. ·""'~'-':::. :3::-t~' '-~i_,prUY<wa::: :.t' ~·,m,:lus0L'S du parecer·. 
--.,- l • ; 1 l' J 1 1 ) I' 'l Í i)-, s t':-i ~ao pr·,:!:' l111!~1dos S~:'ll~1.WJl'l.!.S pt'i•.' _ .:-:t:ll!(\ lll· '-·l'~, ·;" '- b ;., · · 

J l'WCiuirü de .OliYeira Co.tuncla~ Ma11oel Beze1Ta de Albuquerque 
e Theodureto Carlos de Faria Souto. . _ 

1 

Entnl TlD. cliscu:::s~o unica u l)<'ll'L'Cc'[' tb :.:''\ CtiJrmlJssao ue 
Vr.rifk~;.:;;ão ele Poderes~ n. 5. de 18~1 0: ~L1].1rt\ a oll'i~uo elo Es
tado do Hio Grande do Norte. 

ro.-üas <.:. votos~ sã.o approvadas. as conclusões do parecer. 
S:i.o nroclmnados sm1c:.don:>s velo· T'~taôt.• do Rio Granel~ r}u · 

N(:rte. os- Sr-s. José Bernardo dê Medeiros, .José Pedro de Oli
veira Ga.lyão e An1aro Cavalcan.ti. 

Entra na dis·cussão ·uniea o parecer ela 2:1 Con1111issão ele 
Vcrifi.ca·Ç!ão de Poderes, n. G~ de· 1890, sobre a eleição do Es
tado ·da I'arahyba. 

!_)osta~ a votos, são approvadas as conclusões do pare-
cer. 

S8.o proelan1ados · senadores pelo Estado da Parahyba os 
Srs. Jo~é de AlnJeida Barreto, João Soares Neiva e F'irmino 
Gornes da Silveira. 

Entra na dis·cuss.ão unica (l l)al'r:',CC'I' du. za .Cu mrn i ssãn ele 
Verificação de Poderes, n. 7, de 1890, so·brc a eleição ,:=lo Estado 
de Pernan1bueo. 

Postas a votos, são approvadas as conclusõer, do parecer. 
São ·proclan1ados senadores pelo Estado de Pe1:nan1hueo 

o:_:; Srs. José Hygino Duarte Pereira, José Simeão de Oliveira 
c J?rederico G1Jilhern1e de Souza Serrano. 
. Entra en1 discussão u-n ica. o parPeer da ;3a Cm11n1j ssão 
de Ve.rificação de P·oderes, n. 9, de 1890, sobr·e a eleição do 
]~stado de A1agDa.s. · 

Postas a votos, são approvadas as conclusões do pare
cer. 

82o proclamados senadort~s pelo Eslaclo da.s Alagoas c;~ 
Srs. Floriano Peixoto, Pedro Paulino da Fonseca e Cassiano 
Candido Tavares Bastos. 

Entra ern discussão nnic:;_ o parecer da ::F Co1n1nissão 
de Verificação de Poderes, n 8, do '1890. sobre a eleir-ão do 
Estado de Sergipe. ' " 

P9stas a votos,, são approvadas as conclusões do parecer .. 
·-~ Sao proclmnapos senadores. pelo ~sbdo de Sergipe, L)S 

::5rs. Manoel da S1lva Hosa Jun1or, Jose Luiz Coelho e Cam
pos e Thon1az Rodrigues da Cruz. 



if~~l1LI'a cn1 ~~i~cnssflo tJni1·a () p::J'P(:í'1' ela :~a f:nrnn1issil.o d~-: 
Y t 'l' i fi c. ;:c· ii o ri r P o cl I' r r' s. n . Hl. d 1 ' ! g ~) (). ~ n 1-1 ,. 0 a ç~ l c i \: ã o 11 r ) E s ... 
h ck. c1 a· R n b i a . · 

·uostas a Yoto.~. são approv<-;.cJas ns conclusões do parccor. 
~:.:,:1n !ll'u:·ln:n~ulo~ ,';rn:::_,!nr·:'::. p,)](~ \l'.~;ia;lo cia Bnil;,t ns 

Srs. Virgilin CJ !n1acc! D:nnazjo, Huy Barbosa e José Antonio 
Sar·aivu. 

J<:ntt·~\ ern cLseus::.:::tn uni-c·a o' 11n.rr•c·nr· da ~a C:nn1mis;-:.;ãn r!p 
\"('rifie:;.r_:fín de' F·u:!erns, n. ·H. de JR00. snhre a 0!0i(:ilo dtl R;.:-. 
t;;,jo do l~~~nirilo San~·o. 

Pn.:.: L-l s ~l ,,·oto :.::, .s~ ti npnrnv~~d <l s r1 s conclusões do parecer. 
;~.:io 1Jl'(l(·1<1m;;_f!,,s Sf'JHul'll!'í':--: ::;'ln :•>.!:l~:r: (:11 T>pil'tÍ~l ~~:1]1 1 ;, 

os Srs. Dnrnin!.~Gs Vieenfo Gonnah·rs dr. Souza. Gil Diniz Gou
lnrt n .To~~~ Cr:.:;a1·in cln l\Iiranci'a ?,'Inní eüo ele· Barros. 

Bntrn ~'111 rlisenssfin rmic:1. o· pn!'ect;r d;1~ ,;a Cr;n!mi::;::-::~,1 dr 
·vr•T·ific:!_Cün r!r' Pnrlerrs. n. ;,t;, d0 U~0n, :-:nh1·c• ;1_ l'lr;ir·.f!.n ri·: E...:. 
indo do ·Rio de Janeiro'. . · - ·· 

Pns! ns rr votos, s5u :JpfH'O'i<-1.Cb.:3 :1s conclusões do parPcrr. 

Silo prue}rnl.a:ln~; .•;r::rl;:;rr_~nt'r>.~; p;~1() R::;h--:.,(n r1~) ~io íln .;n-
nriro os Srs. Quintinn Born.yuya, .Jn~o Baptista Laper e 
Bra;~, C::n·nr.irn l':t?gueirE da .1:~c.rna. , . ~. . _ 

Jl:nl'ra rn1 d1scnssan 1..1~1:rn~ n· narc~c:ur urt ·~,l t>ln!rtilS::::êW 1!1~ 
v(\ 't-,1~ '1'1' ('l 'c-1 i• :"; 1-) (-~r. 1 J n:,·,l >·.1-, (\ C• 11 -.~ •:->) (J•\ -~ ~ ... ; (l (\ C:(_' 1-, )' (\ ') ,-.·! ('1• fl ~ ,-.: i-li c'_ 

' "-.,.. "''~(_l_ _.1~ ..... ··'·.' ,.,~ '• •"- ~ -~· .... ~ ''' 11, ,_ ·~.} .__, ':._u ~ • ....11, \ (__.._•I ; 

Estn rio c1c S. Paulo. · .. 
. Postas a votos, são appro·vadas as conclusões elo parecer. 
~::-ín ·Droc!n_n~ados S(•n:::.c1nn··=~ :Y:],: F.<i?_:l:-; :1:' ~~ .. P::nhi 11:, 

Srs. Prudente .Tos(j de 1\Iornos. BaiTos. Hanoel Ferra~ ele Cn 111-
nns PGJles c Pr9.r1Cisco ILJngcl Pest~!!a. 

E1ll1':l enl dis211s:;;?ic_ urrie;: n· p;1J'c'r"er r:n ~.a !~nmmis;:;fio do 
';/nriJ'ir\rrcun rln Pn:-!r;rns~ 11. J í, c.lc iR(H}, :wln·;; ;1. <'lr•ic~n ,:1(! j;~~
tnd1l c1o Parn.n;l. 

Po;:.;[n~; a ·vntos, sfío approvac1!1s flS conclusões elo parer';)l'. 
Ri'in n1·o·~1ama-rlos ,<;;f'n~Hinrcs nP1n J\stnrln dr: P;wanú o~ 

Rr.c:. 1Thn1.rlino elo Amaral Fonh:nri.-a. José Pereira dos Santos 
A n r1racle e Generoso Marcruos dos Santos. 

EnLra 1'111 :1isc-u:.;sãn ÍT;lie.a n' narc:eer clrt ·la Conunissão do 
-\7'0rif!r.ac.i1Q r1n Poderes. n. 15. rio '18fHl. snhrn a 0lriç:?in rio Rs
Lar1 o c1 o San La Catharina. 

Postas a votos~ são approvadas as conclusões do pareeer. 
RITo nJ·cwln.ma.:-lc~~ scnaclnrPs rl:"ln T>t~rlo ele Santa Cal.hn

rina. os Rrs. Pau1ino Ju]in Adolphn Horn. Antonio Justinürnn 
l~stc\··cs .Juninr c Luiz Delfino dns Santos. 

Entril e:rn disenss3n nnir~! r) n:F'nC'f'r da .í'l Cr:n1!r:1issfio' fi,, 
Verifie.Gri),o i].c; Podri·rs. 11. !(}, de: ;·l·801l. :::r:1trn a nll':t_~iln dn E~'-· 
ta do rio ·Rio Gn~n dr c1 o 8!.:: 'i. 

Postas a votos. são appr.-1vadas as cnnclllSÕes do pareee~. 
~;.~() Pl'OC~h1m~l·~1ns S01l:1.dm·(':.:; rwln Eslnr1n d(l niu' G~':i.ll: ln 

dn Sul. ns S. r~. R.::nn iro Fortr:-' d c~ Ba rcc 11 os. José Go~~nc.s Pi-
nhcirn · ·}LH'llac1o e; -h11in /n:ac1r~Í/) J?alcão cb. Frota, 

T~nLTQ CT1l dis·n1s~ãn nnir::. o nn:·0c:r.r c!a 3a r;,l1l11':ll~~;.;;0n -r~r· 
Vrrif-i-C"C'fín dr Pnr1r1'C·~ n ·i-:- (J.-,. ·.~r.;()() ;;;oln•,-. . .., n 1c•ic:jo ,Jn T•>::-
hl~]() d~···~,iin;:,,; r;r~rar~·.·/ .. " '" .... " .. ' " ... " . . . 

Postas a votos. são annro·vaclas as conclusõ8s do pa.rocer. 
~.fio f11\-:t• 1 n. m :1. -rf: s sr n ~rl m·n~~ :w 1 () F:-:J <1 r: n í1 0 .\r i n fl 'i (~··":\1'<~. r:-;. 

os Sr_;.; .. Toftrrnim Fc~liein dns Santos, ,Josr Cesarin de Fari8 . .Al
virn r Amrl'ir~o Lí)ho Leite Pci·cira~ 

Entra cn1 discussão unira o parecer d<:: 5'' Cnnnnissfio do 
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VerHicação de Poderes~ 11. 18~ de 1800, sobre a eleiç.ão do Dis
. tricto Federal. 

Postas a votos. são approvadas as conclusões do parecer. 
S~o proclan1ado.s senadorrs pelo Dis!t·icLo Federa1 (1:-i 

Srs. Eduardo \Vandenkolk, Joilo Soveriano da Fonseca e Joa
quin1 Saldanlla l\larinho. 

En1 yirtudc da deliberação ton1ada hoje pelo Senado, a 
J·Pquer·ilnentu do Sr. Braz Carneiro, entram em discussão os 
parrcerc~ sobú• as eleições dos Estados do Piauhy o Pará. 
. Entra on1 discussão unica o parecer da 1 a Con1n1issão de 
·ver;ncat;ão de Poderes, n. 19, de J890, sobre a eleição elo 
Pi an !n-. 

Po.stas a votos, são approvadas as conclusões do parecer. 
:3ft;) pro'c1arna:c11

0S senadores pelo EsLadn ·elo Piau hy os 
Sr:::. ,Toa{JUin1 Antonio da Cruz, Theodoro Alves Pacheco e 
1]Y::::::.u do Souza Martins. 
· • Entr':<:t. e-n1 disc.ussãn unjc·a .o pial'0üei· da 1 :L Gon1n1issã~o Llc~ 
Ye:t·ificaeão de Poderes, n. 2.0, de 1800, sobre a eleição .do Es- · 
t.ado do Pará. 

Postas a votos. são approvadas as conclusões do parecer. 
~ão 1Jroclarnac1ns senado'res prln ]~s1.a1c1'n do Par{i. os Ses . 

.T1 1:31~ Paes de CarYalho, Manoel de lVIello Cardoso Barata e An-
1 onio NicoU o Monteiro Baena. 

SnspPnne-se a ses.são ao moio clüt att·~ que a sa Gornn1is
.são conclua o seu trabalho . 

. :\' 1 hora da tarde ·pro segue a sessão. 

0 SH ~.o SECRETARIO lê O 

Parecer n . . 21 -- 1890 

(Sobre a elejçã.o elo Estado de Matto Grosso.) 

Enceta-se o debate sobre este parecer, e é lida e posta em 
discussão a seguinte 

Ernenda do parecer n. 21 

Requeiro que se accrescente ao parecer n. 21 - fica ap
provada a eleir;ão de M.atto Grosso, guardada a classificação 
feita na authentica rernettida ao Senado. - Aquilino do 
Ama1•al. 

Con tinúa o debate, e encerra-se a discussão. 
Postas a votos. são approvadas as conclusões do . parecer. 
·o Sn. PRESIDEN1.'E declara que a emenda está prejudicada 

e P~'~clan1a . 7enadores pelo Estado de. Matto-Gro'sso os Srs. 
Aquilino L8l Le do Amaral Coutinho, Joaquim Duarte Mur-
tinho e Antonio Pinheiro Guedes. · 
. . No dia 1.2 de noven1bro, reunidos em 3n sessão prepara to-
ria 33 Srs. Snnadores~ abre-se a ;;;cssão. ·· 
· E' li da .e :tppro•vada sem debate a acta da s,essão ante-
cedente. 

Ycn1 6 1\.:rc.sa l1ma docJnrnçfio elo Sr. TavarCF? Bastos. 
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O Sr·. Pinhi•jr·rl Guedes lra!a da eleição do Estado de 
;\l;[!Ji, C:T'Il;::.sn. O!':trn mais I);;; Sr~. narniro Barcellos e JOS(Í 
Sf•r;u!;dinr:. T;::'qJ:icnr:~n rlo ~~r·. Ely;::.c:11 \fartins Uo SP.crctm·1~o). 

}.í~-80 o 

P{a·eccr ·n. 22 -- 1890 

(\' i.1le :)n .sessão preparalnrüt.) 

Pns! as a yn! os. são app1·nvadas as conclusões do pareeer. 
: .. :.;-ii; !)1'0('.]amar!os S0Dat11li'G.S pe1o ]~~~arlo rlr. C::IVH/. n-.: 

Srs. Jns:í .ToaCJuirn rlA Sou~1.n. Antonio An1aro da Silva Ca
nrclo c An lllrtio da Silva Pal'aohos. 

):t(!\li~.\Ç.:"\0 DE lTJVL\ í.:O::\T:::\lTSS.:\n PAR:\ HI~PHESEN'L\R O SENADO ~.\S 
F;\EQTJT \8 DO SH. BISPO D.\ DTOCESI~ DO RIO DE JANEIRO 

O SR. ELYSBU MARTINS requ~r ao Sr. Presidente que 
rnnsuH.r a CrtSil. si r.nnseni'P na nornAaçã.o dA urrta commissfin 
r~~n·a r c rr·rs0nt ar n Senado nas exequ ias do Sr. Bispo da 
rJ·ioc.nse do Rio de .Jan'eiro. D. Pedro Maria de Lacerda. fal
lrridn hoje. á~ 5 11nras da.' rnanhã. segundo consta de bo'letins 
nos .i nrn nes. . 

Verificando-se que não ha mais, na Casa, senadores em 
nun:rro suf:fjcientn para deliber9.r, não ó submettido o reqne
rinlcnLo elo Sr. E1yseu Martins .á votação. 

E, achando-se veri:fjcada a lega.Udade dos poderes de todos 
os sena:dnrns PJeit.ns peliOS diversos estados e pelo Distriet.o 
FederaL Yai-se rlar conhecünento á Camara dos Deputados 
r, ao Gn·vrn1n. por :intermed1n do M1nisterio do Interior; con
vjrlandn-sn a·quella corporação a -reunir-se ao Senado', n1a 
sala prÃviunl ente destinada para a installação do primeiro 
Congros.~ o ~acional da Republica. 

O Sn.. PnRSTDENTE. em seguida. convida os Srs. Senadores 
a rcuniren1-se ::unanbã. á.s horas do costume·. afim de deli
herarnrrl sobre O {[Ue possa OCCOrrer. 

Na sess~io preparatoria do dia 13 .. sendo lida, a acta da 
sessão antecedente é approvada. . 

Não havAndn nadr~ a tratar, n Sr. Presidente convida os 
Rrs. f!.enadores a rr-unirern-se no dia seguinte, afim de aguar
dar-sP. ~ r·.nmrnnnic.ação elo Governo, relativamente á instal
lacão rln r,nngresso Nacional. 

Ah0,rLa :1. sAssão do dia l~. é lida. posta em discussão e, 
se1n dobai r. approvarla a acta da sessão anterior. Em seguida 
o Sr. Sr'rr0hwin lr~ os segn intes offici os: 

1Jm do !vfinistrrjo do Interior. de 13. communicando, para 
os c1rvi dn:-:; e>HrHos. achar-sr 0111 es!acln rir prr:::t.ar-sP ú in

~-;1 ;1J 1a(}io rlo nongresso Nacional o pa.lacio adaptado para esse 
:fi1n i'm S. Glwjs!,n·v8.o: nntrn, rla rnesn1a ciata. ela Camara dos 
DPrmf.adns .. ~nrnrnunieando que se aeha nesta eapital numero 
sufficirnLA de depuLados para qnc possa funecionar o Con
.~=-rrsso ~~ rnnvidnnrln n SPnado para rc:mnir-se á Camara no dia 
L> do ror·J·en!:P. no Palaeio rla Quinta da Boa Vista. 
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Vem :'t. Mesa () lidn, apoiado c posto cn1 discussã.o o se
g'11i nl e 

Requer-intento 

Rcque.i1·o que o Senado adopte provisorian1ente o project{) 
de ncgimcn to elo Congresso. afün de ser observado até sua 
approvncão definitiva pelo Congresso - P1·udente de Jl{c~·aes. 

Posto a votos. é. approyado este rcquerin1ento. 
1-,, l'd . d t ]' -!.. .J o~ npo1a. o, pos o mn c 1senssao e, son1 dehafe. ap-

provado, o seguinte 

Reque?·i-,ncnto 

Pro-ponho a non1eação do un1a con1n1issão. que elabore un1 
Projecto elo Regln1onto Interno para as sessões ordinarias do 
80nado. - Theodu:i'Cto Souto. · 

Lt·-sn a acta drsta R0·ssi'io .. f]l1L' ô approyada. 



CAMARA DOS SRS. SENADORES 

Sessões preparatorias 

.i\.'s J l horas :11 't da rnnnh:t dn dia .!. clt~ no,·r·rn1n·y do 
~nno dn t800. 2" da Republica. achan1-se rouniclos no salão 
do edificio elo" Senado 23 Srs. Senadores, eleitos pela Capital 
Prdnral e por div0rsos l\:3larlus da HPpublica. 

O SR. ELYSEU DE SouzA l\Lt\RTINS (Senado1> eleito JJelo 
Rstado do Piiculq(; - S0nhores . .i1;nd.n ele· cnrnc•ç-ar o~ no:-::.;;.;os 
trabalhos, proponho para .PresiclenLe interino o Sr. Senador .. 
cl0il o pelo Estado ·de Minas C+eraes, .Toaqnirn Fel i cio dos San
tos. (J.lluito bem!) 

E~ con1o sua ·eleição não pó-de ser s~:não por aeelamao~n. 
espero q:ue deis o vosso assentin1ento, acclmnando-o Prrsi
d(mt c dos nossos trabaJ h os. (:..lfuüo 1Je?n.: apoiados uenres.) 

O SR. Lurz DELPHINO (Senador eleito pelo Estado dr 
Santa Cathan·na) -· Está ae.elamado Presidente. 

0 SR. FELICIO DÓS SANTOS (depois de tomar assento á 
JlJAs.rl) - Agradeço ao Senado a honra qne acabo ele recehRr, 
o nonv~io para Secretarias: 

1°. n Sr. Elyseu de Souza Ma rUns: 
2°, o Sr. 1Theodureto Carlos ele Faria Souto; 
3,;. o· Sr. ·,An1aro Cavalcanti: 
.1°,' o Sr. .Toão Soares Neiva: 

Convido os Rrs. Senadores a rc.meLter :l Mesa os sm1s rli
plr:nllas~ e suhrnc.tto ú approvac:,üo elo Senado () segni.n L c 

PP..O,TEC'TO DE HEGTl\:IENTO INTERNO PARA AS SESSÕES PREPM~A
TORIAS DO SENADO 

Das sessões preparatOJ'ias 

ArL 1.
0 

Reunidos os senadores na sala destinada aos tra
balho~ elo S:cnaclo~ c eleito por accJarnação um Presjdente, con
viclarú esl.e para secretarias quatro dos membros presentes, 
designando a eada um o Jogar que lhe competir na 1\{esa. 
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.\.rt. 2.0 E1n segui da. e ada um dos senadores deporá nas 
ll1Ut!~ do Pl'C.Sidenle o seu cliplOn1a

1 
fazendo um dos secreta-

rjn~ :l, n:-l~•tfiu TlOll1ina1 dos a;presentarlos. . 
JJ;_u·agJ·apho unico. EnLender-se-á por diploma a cópia 

au 1 l1entica c1a acta da apuração geral, assignada por todos. os 
n:r:mbt·os ela Cfln1ara ou Intendencia que tivere1n comparecido 
:: esse acto. . 
· · ~\ri. ;=l.o PeJa relacão de que trata o artigo antecedente 
s~~ i'Gdt n chamada dos senadores, para darem o seu voto ~a 
clejr·0.o ela· ~·,res:a rwP tnrú :le snrvir at('> que o Senado ele.nl-
011! r::~ na época e ywla fôrnia qu o :fôr estabelecida . 

. \rt.. .1. o A l\f esn sere\ comrwsta de um Presidente e quatro 
s8rrcl a rios. 

Serã.o egualn1ente eleitos un1 Vice-Presidente e dois sup
nlentos dos secretarias . 
- .Art. 5. 0 O Presidente será eleito á pluralidade de votos 
dos 1ne1nbrns presentrs e por escrutínio secreto. Si nen~u~ 
dc~Lrs nl-.,tiYr.r rnaioriZL. nrnr.edrr-se-<1. a segundo escruhnw 
rn trf' os dois mais votaclocs~ e~ em caso de empate, decidir.á a 
f::in'lC'. 

1> Vice-Prc8.idení-t' sení elelto pe1a mesma fórma qüe o 
P r· c si dente. 

O 1 o e 2° secreta ri os serão ele i tos separadamente e por 
mnjoT.'ia relai.i·ya dr ·votns. cnnte.nclo cada 11sta um nome. 

ns 3° o !1° se1'i"in t~niben1 eleitos por 1naioria relativa de 
vo!o~ .. en1 nn1a só liste"' contendo cada uma dois nomes·. O 
1nais · vntaclo oc·cu11ar:1. o Jogar de 3o Ser,retRrio e o immediato 
on1 votns o de c:((): send11 con~dderados supplentes os dois que 
a csfr.s se seguirern na orden1 da votação. 

Art. 6. 0 Ao Presidente comnete. além do mais que lhe é 
cornmett1do nesse Reg]mento: - · 

Abr.ir e enrerrar as sRssões :1.s horas marcadas; fazer ob
servar· n Hrgil-rlenlo: cor1eRdcr a palavra; estabelecer o ponto 
da materja sobre. qrte deva rec.ahir a votação: annunciar o re
c;uHarln c1rsta: su~nr.ndrr nu 1 evanta1' as sessões. auando nfío 
pn dr. r n1;:mtrr. a m~C! rm1. n1..1 . as eircumstan cia.s o ex{~irem ~ de
sigmrr :=t nrd P.Hl dn dia e :ts~.1g-n ar as actas das sessões. · 

Art.. 7. 0 No caso en1. que algum senador infringir o Regj
nJentn ou faltar :1 r,onside.rae,ão ao Senado ou a qualquer de 
se1J':\ memhrns. o PresidenLe advert.irà. usando da fórmula 
-- AUcnr.fin. ·~.i r.stn advertenr:ia nãn ba~tar. o Pre.s1dente dir.á 
--- .'!;r. Sc??n.rlnr F. . . a.ttenr.lin: e. si a 1nda fôr infru:ctifera 
c·~bt aflvnrb?nr.ia. n Presidente. nirft. - O Sr. Senador F ... 
derve retirar-se. · 

O ~ena.dnr. as·sim r.nnvidadn a sahir. deixará imrriedhtta
mrnt.e a sa1a. r., nfi.n n :fazendo. n Presidente consnlf.ar:l, o Se
n~rln ~n11rn n. nrnvinr-r1r.i(l! ([UA r1eve :1.doptar. 

A.rt.. 8. 0 

O Prr~irlente suspAnder.á a sessão. declarand0-n 
dA -viva voz. nn, n::ío nndnnrln ~or ouvido. deixando a eadeka·. 

Ar.~,. 0. 0 ~ãn pnd_erfí 0 Pr·P~.irlr.ntc. of:ferece-r i.nd1cações 0 
rP·Il~wrmlont,r;s_ ':cm ·~1Se1lf.n P ·vnlar sem deixar a cadejra, que 
c::0ra. nrr:unnrln 1ntr.rTnamr:n~r, rr10 Viee-'Prnsidente e, na an
smlela rlr.sfe. l)nlns sr,cret~rin;:;. guardada a ordem respectiva. 

Arf.. -tO. Ao 1° ~nr~refélrin comf\ete: 
. Tif'P oc:; nfficf~s r1irü:.irlns ao SPna<io c cplans.quer antros 

pa rr1 s p1·0sP.n! ns a Mn:-;n: snhsrr·r,·r-r~ 8 correspondenci n. offi-

'".l 

.·! 
J 
~~· 

:.··:··.~_.··.1···· ·:.~ ' 
"J 

•, 

., 
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:'~ 



- 1i-

c.in]: ass\gnar~ c1GI~·i)is do Presiclentr. as actas das sessões e 
clir·i:~ ir os Lrah:tlhn~ ela Secretaria . 

..'\_r t. 1 ! . A o :.! n ~.:.:,:I C' I' (. ! (-)1' i I -~ i ll ~ n m h e : 

Lct e as.~ignr;.:·. dt!po.is do l" Sccrotat·io. a:_.; actas das ses-. 
·~i\e;-;. CJlll' sp:·ii.n r~:o:;,·rlpt~ts ::;u!1 :-;ua inspceção; por um cios otl'i
(' iac . .;;; d:~ ~(•rr·C'lm·ia~ CJLH~ ! 0r·ü n~ snl<1 nn1a m0sa, em logar· que· 
!':Ir c_lesbn:l.clo. 
- 1}.-l··~n····l)l·n 'r·o ,.-., '"lt'•t•-.r-. nt -.:-- . ·] . ,{1:-- ... ·. 

I il.u~[~J .1_ nnJ .... _\_~ (Á,\_o u;:, CO. uCl • .t() a I CSCrlh,·dn :::.UC-
r~jnfn elo::; LJ·nbalhns excculaclos en1 eada. sessão. c qualqurr· 
Renn:ior flOdr•r;í. fnzr•r· jnsnri1· nrlla.;;; o seu voto. sern n1o! i\7 etl-o .. 
ront i :\llÍil CflH' fn(:a a L~omprLonJe cleclaração ·por escriptn ;'t 
:\.'1 CS[l. anirs de~ apprc~ .. .-ac1a ;t ac.La . 

.-\ rt. 1_ 2.. Os 3° o -'to scerclarios conta Tão os votos nas 
drlihf'rar:õe:;;, hnxcndn cln\·üJa: í'urzto a lista dos que obtiverem 
volos o fnmnrft.o nnt.a dr)~ CftH' pcr1irrn! fl palavra. 

Art. 1:3. Heunidos os dir.lon1as ele que trata o art. 2°, 
o PJ'(• .. ..:;jdr~ttt.-· rwnte<n·;! uma f~(ll1In1is~:fin de eineo rnemh1·os 
parrt organjzar. ú vista dos djp]nmas. protestos, reclalnações 
11t1 I':'pr~'.~c'nlacõ(-·::-i .qur_~ i'n.;·ern presentr•s á Mesa. duas lisia2. 
11 ma dos senador1~s ol citos, cp_,or pelo Districto Fecloral. que1' 
polo;-; esLados, sohrr, Ctl.ia (•!r-··!~:i\n r1~.o i r~nlia havido dnvitl~ 
ncrr· ermtrstaçfio, nutra darp1e1les cu.ia eloir,ilo fôr contestada. 

1\rL 1!.. Arlnro\·2rl:->_s ~~~ du~~ }i~ las dr. que: trata o artig-(, 
anl.l•rí•dl'n{c-., sm_·~fo tiradas ú snrfe. do enLre os senadores cl:l 
p;'in!r·]ra~ cinco cornrnissõos dr tr0s rnem.brns cada un1a. 

E~lns cnnJn1issões nomr1<n·il.o de entre si un1 Prcsic1enl-e 
pnr:1. di r·i::,ri r os trahalhos r~ rli ~1.1·ibu i!· o c; papeis r e lati vns a 
cnch~ I~ si adn nn an DistricLn :Frdc~r·al. 

.·\ rt. t~). Nenhurn rios membros das com1nissões · poderá 
fur:c.-e·ion:ir nêl -v~r·ific8.(}.?ín cln rnanrb.tns cnnfcridos polo Estado 
nm· onde liüUYni· sido eleitn~ nu pelo Districto Federal, no 
H10Sl'f1 n r.n~n. 

Nr .. hYlF'ihcsr. rnencionada. hern como nas vagas on irn
pedjrnl:ntr . ..; c!n CfLrdquer nah!r·r~z;l, clns rnr.mbros das referida:;;; 
comn1issõcs~ a snhsti tujçf:i.o sP far·á por sorteio. 

Art. Jfi . . A ... ' 1.:~ cornn1issã.n ped.r.neerú o exan1e das e1ei
~õcs dos e.stadns do Ama:~nnas. Parc't., ;\Taranhfi.o P Piauhy: 
.. . ~t\..' \2:1. ·O dos estados do Cear<{. Rio GranclR do Nnrt-o. Pa-
rahyba r· r·r·1 nambueo: 

A' ~a o dos estados das Alngôas, ~rrgipe. B'ah ia e Espiri f n 
S:rnto: 

A' 4-'
1 

o dos estados do Rio dr• .Taneir·n. S. Paulo~ Paran;'!. 
Santa Cath m~·ina r· Rio Geande do Sul: 

A' 5:t o dos estados rle lVf:inas GPraes. !viatJo Gro.~~:o, Goy<u 
c d:) Di:::i.rir.Ln Federal. 

}\ rt. 1.7. nncr•hidos n;::; rr.specLivos rlocunlentos. cada C01l1-
missão, rcnnicla en1 snla privatiya. se occupará dos tr-nbalhos 
q1Je lbe r..nn1pc•t·ir(~rn: 0.- tlnvindn os ini.~=:ressados, forJnular:í os 
rela.torios snhrn as Plnieões de cada Estado ou do Districto 
FederaL ennc1nincln cnni' n ser! Dareeer. en1 arf.igos claro:.:: o 
prncisos. 110 qual se n1t'.ncionar:í n nn1nero de votos obtido 
por cada nn1 dos senadores. 

Art. -JR. O parecer. rlr.[)nis r1e lido, serei publicado no 
ninr·io Of(iciol e d·istrihúido em avulso, com o v-oto em sepa
rado. si 1lnu,·c·r. rk crun.Jqner n1rmbro da con1n1issã.o. 

Art. H1. _Feita a publicação c distribuição dr qne traf.::t o 
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ar! i!:!·o antecedL)n te'. c. posto o parecer e1n discussão, que sera 
un ica. poderú e ada Senador fullar un1a vez. 

Na discu s~~.o dos pareceres guardar-so-á a orden1 de sua 
apresentaç.fw. · . 

Art.. 20. I) ara. fnllar., deverá C? Senador _pedn' ,a p~l.a~ra 
ao Presidente. c. Sl lhe for concedHla, fallara de pe, dirigin-
do-se ao Presidente ou ao Senado. . . 

Paragra.pho unico. A palav~·a sená dada a q:.rem prnne1ro 
a tiver solicitado~ seg:uindo-se~ na ordern respectiva, os que so 
tiYCl'('Dl ÜlE=Criptn . 

. A.rt. :21. Si, no correr da discussão, foren1 apresentadas 
en1cndas. o Presidente, clepoi s de teren1 sido :l ~as _ap~)1aqas 
por un1 i erço elos senadores presentes. as suJeitara a d lS
r:ussão juntamente. C0l11 O parecer. 

Art. 22.. Encerrado o debate. por não havee quen1 peça 
a r1alaYra ou por ter sido reque1~ido e approvado o seu en
Cf'l'rarnent,o, serú o parecer posto a votos . .JUntmnent.e eon1 as 
emendas . 

. .:\ .. rt. 2.3. Si. no correr da discussão, fôr apresentado 
al:~mn pedido elo· uüüu11onto. o l1 rcsiden.te o s1Jbn1ctterú (i. a P
P r·oyaç.§o~ independentern ente de disr;ussã9. 

Serú considerado prejudicado o réquer1mento~ si não hon
yr>r nun1ero na Casa para deliberar. 

No caso ele ser approvaclo~ ont.ender-se-á adiada a dis
cn ssuo ató á sessão seguinte . 

.Art. 2/l. A rc.qu crin1ento cte qualquer Senador. apoiado pela 
terc.a partn dos presentes, e independenten10nte de votação~ 
fiearú adiada ~a votação do:s pareceres relativos a eleições con
testadas. at0 que se achmn pre3entes metade o n1ais un1 dos 
n1cmhros de que sr cmnpõe. o Senado. 

Da rncsrna fórn1a se proc0clerá quando quaJ.quer das conl
Jnissões r.,onrlu1r o seu parecer. nnnullando ou nl'io rncnnhn
c·nnrlo a vnlidadn de qual,quer diplcnna. 

Art. 25. A' proporção que foren1 sendo votados os pa
receres das commissões, o Pr:esidente irá proclamando sena
dores aCJuolles cujos poderes forem julgados legaln1ente con
feridos. 

Art. 2:6. Un1a Yrz approvados todos os pareet:~ . .res. o 
1° Rceretario nassará a organizar tres Ustas .corres))mldrnt~s 
aos tres terços dos membros do Senado, graduando os sena
dores rln caç]a Estado ~ do ;Districto 1Frderal pela nr~dcrn d::. 
vota,ção respcc1 iva, indicada nos parc~ccres das con1n1issõns. 
dn modo qur, na prin1eira lista so.1a1n n1encionados o~ nome:.:~ 
dos senadores n1enos votados, cujo mandato durará tres an
nos; na sr-gund a os votados rn1 segundo lngar. cu.i o Jnand a to 
durará seis annos; e na terceira os mais vnl.a,rlos, eu;io n1a11-
dato durarú nove annos. 

Em caso de ompate, attender-se-á á eda·cle dos senado
res, considerando-se favorocidos os 1nais velhos. 

Quando a oclaclr :fôr ig·ua1, cleeklirá a sorte. 

Art. 27. Feitas as listas dos senadores. o Presidente 
n1andar:á lei-as e abrirá breve discussão nara conhecer-se 
unicamente do :fundainento elas reclamações- que forcn1 apre
sentadas. 

Si ningu.en1 JJ~dir a palavra, serão consideradas approva
das as referidas listas. 

Art. 28. O Presidente, dado o caso de reclamação, sor~ 
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if·~u~'l uma C'<llJJllJi:--::-;ilo d<~ ~~Íllí'<l JJJ<'ltlln·<);-; ]Hti·a ouvir n~ I'f'_ 
c·JanJ;ul!<•;-; ,.. r\:u· ~t't! p:tt'f'l'l'l' "'''1!;·1, de ~í horas . 

• 
1\1·t. :.:n. Lid11 (~ publiL~al!t, 11 pat·c~tr'T. c·.ou1 n yo!o l'Ilt .-..:1·-

1 1 ~! l': u 1 i). :-; i " l : 1 i! ! \ · I' ! ·. ! li' 11 i 1 • : , 1 1 11 , 1 1 :-: d 1 1 1 ~ u 1 i 11 • 1 ll u-:: q u r• T 1 , r· 1 I m . j t ti
gado:-: indi:-:o=I11 1 Il;.::;aYI'b. e feita a i1istri1nlição cm avulso. ser,·~ 
lo)ln yul:~~l~·. iri•lepf'ntlc1 llLc~mL'lt!e de· dis~ussãu. · 

..:'.~..1:í . :3 O . De acc:Cn·do c.orn o \' encidn. serão def1 n i! i Yalllüllle 
l'1~ilu.:~ :.t:-: Íl'i'.·: ii<l:t:-; a :[ttt' .""1' n·l'l'l'~' ,, <ti'!. :.!(j. a.~:-:iguaclas ]te
lo~ JHL'!llltl'•l< d:~ \[:•;..;a <' pullll<·<td~l=-' iltl niuriu' 0/(ir·ioJ!. 

Art .. 3'1. ·verificada a legalidade dos poderes de todo:-; os 
:::: 1 • : 1 :1 i 1 , · 1 I~:. < , P :· 1 I:-: i I! 1 • 11 i<' I' a 1· ú a 1 lc· \' i d il 1; IIIlllllli n i c w: ã o ú C a

inP.i'~l, dos D(•putaclos e ao Gove1·nn por intel'D1edio do lVIiniste
rio do Jntr:dnr. c.nnYidanclo aqt11~lla corporação a reunir-se ao 
Sm1::uL.~. 1w ~aht pr(~yjaJllC'lllc~ llestinada ás sessões. afin1 do 
install~tl·-se o 1n·imeirn Congresso Nacional da República~ no 
di~~ rles!~·nDt.!o pr]n deereto n. Sl{l~ ele 22 ele ,junho de 1890 . 

..:\.r·t. 3.:?. Não podendo realiz:n·-se a reunião do Congresso 
JlÍJ dia drs·!gnaclo. rcr:·· n~lO estarem verifieados os poderes dos 
senadores. fnr-sc-iio identicas con1n1uniC'arões. 'tanto ao Go--
Yerno. corno ú Cmnara dos Deputados. ·· 

A.l'l. :33. 0.3 senadores se l'eunil:fio diariamente, ás 11 
horas (l,) cliu. t'Jn sessões preparatorias, até que esteja con
du ir! a Zl y(•rificD.<,:5o de: pociel'es e possa realizar-se a aber
t'ur~ ;J() Cnn8rr~~:::o. O Senado :l'unccionará com qualque-r nu
ln(\J'!l r dnliherar.ú. desde que estejam presentes~ pelo menos, 
17 do~ senadores eleitos. 

Dispos·içõr:s ae1·aes 

Art. ::1. .A. Mesa provjdcll~iará sobro a publicação das 
acías r• !nai~ ll':.tha.Hlns elas scsstíos r1n Se.11Udo. ~ua l't'r".npii:H.:fí,, 
em i!.?UU7.es r:• coni.ractarú o serviço sLm1ogra,phic·u dos rl1•1,at.f• .. "": 
du !'anlc' as ~c::;sões preparatnda:s, si o julgar necessario . 

. Ar I·.. 35. Providenciará egualn1m1te a Mesa sobre L Dei o 
que concm·nc ú policia da Casa . 

. \ri,. 3ô. Nos casos não prcvislos 1wsLe llegilncnLu, a Mesa 
d cl i )J r• r· a L' ú ' ·. um o n. s s c 11 I i n w n L o do t:::,, ~ ll n cl o . 

E' un anin1ernente ap flrovado. 

V êu1 ú Ivf.esa os seguintes 

i) I J.-> L O MAS 

.Ant_azo-nas 

~lanu1~1 L1·rane.iseu 1\lachado . 
. 1oaqnirn L('.ovigildo de Souza Coelho . 
• Toaquint .To~.~~ Paz da Silva Sarmento. 

J.liaran hão 

.João Pedl.'u Bolfort Vieira. 
Francisco Manocl da Cunha Junior. 
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Ceará 

Joaquü11 de Oliveira· CuLunda. . . 
Manoel Bezel'ra de Albuquerque .Junw1·. 
Tl;codureto Carlos de Faria Souto. 

R'io GPancle do Norte 

Arrwro Cavalcanti. 
Parahyba 

José de Aln1eida Barreto: 
.João Soares Neiva. 
Firmino Gomes da Silveira. 

Alag'ôas 

.Flori ano ·Peixoto. 
Pedro Paulino da Fonseca. 
Cassiano Candido Tavares Bastos. 

Sergipe 

Manoel da Silva Rosa Junior. 

Esp,irito Santo 

Domingos Vicente Gonçalves de Souza. 

Santa Catharina 

Luiz Dcipl1 iflo do~ Santos. 

Minas Geraes 

J oall u ~ Ft :Feli cio dos San tos. 
Jo~._; Cesario de Faria Alvim. 

Organizada a relação de que trata o art. 2° do Regirnento, 
o Sr. 1 o Secretai·io proeecle ,á chamada, a que respondem os 
Srs.: 

Luiz Delphino dos Santos. 
José de Almeida Barreto. 
Braz Carneiro Nogueira da Gan1a. 
João Soares Neiva. 
Firn1ino Gornes da Silveira. 
Amaro Cavalcanti. 
Francisco lVIanoel da Cunha Junior. 
Eduardo Wandenkolk. 
Joaquim Leovigildo de Souza Coelho. 
~Manoel Ferraz de Campos Salles. 
Pedro Paulino da Fonseca. 
Joaquin1 .José Paes da SHva Sarmento. 
rrheodureto C ar los de Faria . Souto. 
Frederico Guilherme de Souza Serrano .. 
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Ruy Barbosa. 
l\lanoel Bczet·:·a de ...:\.lLHi,(L,i·J·,Iuí~ .}u~~io:· . 
.Joaquirn ele Oliveit·a c~LULldh . 
Cassiano Caudido 'l'ava1·cs .Baslos. 
]~li~cu ele ::5uuza Mal'liu~ . 
. João Sever·ü111 o li u Bonsc~ca . 
. ios·~ Pedr·o de Oliveira Gal vão . 
. íosú Cesario de :Faria .A.lvin1 . 
Joaquin1 Belicio dos Santos. 
O Slt. l?i-i.t:SWE.L'\ TE ---- Ya i p!.-IJC:cdc·J·-~c ú c lo i cilo do~ nw 1 r r-

i n·1 1::) cia :\lesa. c' ilHL'i,~~wuu pc~a do }Jl·e.-; i dcn L e. ~ 
Corrido o escr-utinio para o cargo de Presidente. reco-

lhcn1-se 23 cedulas e obtêrn votos os Srs. : · 

J oaquin1 Felicio dos Santos. . . . . . . . . . . . . . 22 
Eduardo Wc::.ndenkolk. , . . . ........ · ..... , 1 

O SH. PH.ESlDEN'l'E - Agradeço a confirmação da hor:ra 
com que o ~~enado n1e distinguiu. 

Continúa a eleição dos demais membros da IV!esa. 
Con1parece mais o Sr. IYianoel da Silva Rosa Junior. 
Corl'ido c) escrutinio para o cargo de Vice-Presidente, 

recolhem-se 24 cedulas e obtêm votos os Srs. : 

Br·~z Carueiro Nogueira da Garna... .. . . . 23 
Ely seu de Souza Martins. . . . . . . . . . . . . . . . :i 

O SR. PrmsiDENrrE - Proclamo V ice-Presidente o Sr. Braz 
Carneiro Nogueira da Gama. 

Cor11parece n1ais o Sr. Domingos Vic-ente Goncalves de Souza. 

Corrido o escru tini o para o cargo de 1 o Secretario, reco-
lhem-se 25 cedulas e obtên1 votos os Srs. : 

Elyseu de Souza lVIartins. . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Luiz Delphino dos Santos ............. ,. . 1 
Amaro Cavalcantí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

O SR. PRESIDEN'1'E - Proclarno i o Secretario o Sr. Ely-. 
seu de Souza Martins. 

Corrido o escrutinio para o cargo de 2° S,~cretarío, reco ... 
lhon1-se 25 cedulas e obtêm votos os Srs. : 

Theodnreto Carlos de Fal'ia Souto.. . . . . . 24 
I.uiz Delphino dos Santos. . . . . . . . . . . . . . . 1 

O SH. Pn.ESTDEN'rE - Proelamo 2° Secretario o Sr. Thoo-. 
clureto Carlos ele Faria Souto. 

Corrido o escrutinio pa:oa o cargo de ~~o e -1° sec1·er a.rius, 
recolhern-se 24 cedulas e obtêm votos os Srs. : 

Amaro Cavalcanti. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 22 
João Soares Neiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
lVIanoel da Silva Rosa Junior. . . . . . . . . . . . 2 
.Luiz Delphino dos Santos. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fürnino Go1nes da Silveira.... . . . . . . . . . . 1 

O SI{. .P1ms !DENTE - Proclarno 3° Secretario o Sr. Amaro 
Cavalacnti, cio Secretario o Sr. João Soares Neiva; e supp1en-
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11·~~ d1' seet·dal'jos os ~t·s. : i\.lnnuc~l da Sib·al Hosa Junlor, 
Ltt iz Delphino dos San Los n Fjt·mino Gon1es da Silveira . 

.Xorneio lHll'a a ('0nlll1i::-isãu dü que trata o art. 1.3 do nc~ 
ginlc'iÜO. os Srs. Jos•~ ele .Aln1oida Barreto~ Luiz Delphino dos 
SanLns. ·cass1ano Candido Tavares Bastos~ Firn1ino Go1n.es da 
Silveira e J(Jaquim de 'lllivPira. Catnncla. ~~ cOJlYido-o~ a ap,·e
sentar, con1 urgencia. o resultado do seu trabalho. 

Convido os Srs. ·senadores a reuniren1-sc arnanhã~ ús 1·1 
horas da 111anhã. aJün de proseguiren1 os trabalhos das sessõe~ 
preparatorias. · 

Levanta-se a sessão ao n1eio dia e tres C1 uarLos. 

2:1 SESS"\0 PREPARATORIA~ EM 5 DE NOVEMBRO DE ·1890 

PH.ESIDENCIA DO SH.. F'ELICIO DOS SANr:I.'OS 

A' 1neia hora depois do rneio dia, achando-se presente·s os 
Srs. Felicio dos Santos~ Elyseu :Martins, TheodureLo Sou to, 
An1aro Cavalcanti. João Neiva, Catunda, Aln1eida Barreto, Go
n1es ela Silveira, Braz Carneiro~ Luiz Delphino, Cunha Junior, 
Joaquirn Sarmento, Leovigildo Coelho, \Vandenkolk, I-tosa Ju
nior~ Pedro P~ulino, Tavares· Bastos, Can1pos Bailes, Souza 
Serrano, Albuquerque .Junior, Oliveira Gaivão, Lapel': Este
ves Junior, e Gonçalves de Souza, o Sr. Presidente abriu a 
scssã . .o. 

Lê-se c approva-se a acta da ~essão antecedente. 
O Sn. 1." SEcrn-:'r!'~.Iuo declara que não lia expediente. 
O Sn-. SEcnE'.I'-\IUO lê o seguinte 

PARECBR 

A CuaH.uissã.o noJneada pelo Sr. Presidente do Sonacln 
pal'a o1·ganizar duas listas, un1a ele senadores, cuja eleição 
não tenl:la sido contestada o outra daquelles euja eleição seja 
conLostada~ verificando que não forarn apresentados á Mesa 
protesto, recla1nação ou representação alguma contra a vali
dade das eleições sujeita á approvação do .Senado a seguinte 
l'Clação' dos senadores que apresentaran1 seus ciTplon1as, be1n 
eor~o~ claquelles que co1npareceran1 á prin1eira sessão, cuja 
elmçao consta de· apurações geraes e de authenticas enviadas 
á Secretaria desta C amara. · 

Arnazonas 

.Toa·quim Loovigildo de Souza Coelho. 
Joaquim José Paz da Silva Sarm·ento. 
:Manoe1 Francisco 1\iachado. 

Maranhão 

S os é ~ecundino Lopes de Gon1ensoro. 
Franersco Manoel da Cunha Junior. 
João Pedro Belfort Vieira. 

I 
I 

I 
! 
j 



Piauhy 

Elyseu de s,,uza l\lal'Lin~. 

Cearâ 

Joaquin1 de Oliveira Catunda. 
l\tianoel Bezerra de Albuquerque Ju n ior. 
tTheodureto Carlos li e Faria Souto. 

R'io Grande do LVorle 

Arnaro Cava 1 canti . 
. Jnsé Bernardo de Medeiros. 
José Pedro de Oliveira Gal vão. 

Parahyba 

.Tosé de Almeida Barreto. 
J nuo Soa-res Neiv~a. 
1~'irmino Gomes da Silveira. 

Pe1·narnbuco 

.Frederico Guilherme de Souza Serrano. 

Ala.gôas 

Pedro· Paulino oa Fonseca . 
Cassiano Oandido Tavares Bastos. 
Floriano Peixoto. 

Sergipe 

lVlanoel da Silva Rosa Junior. 
José Luiz Coelho Campos. 
r_rhomaz Rodrigues da Cruz. 

·Bahia 

Ruy Barbosa. 
Espirito Santo 

Don1ingos Vicente Gonçalves de Souza. 
Gil Diniz Goulart. 
José Cesario de Miranda Monteiro de Barros. 

Rio de J aneirc' 

Bra~, Carneiro Nogueira da Gama. 

S .. .Paulo 

Manoel .Ferraz de Can1pos Salles. 
Prudente José de Moraes Barros. 
Francisco Rangel Pestana. 
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Santa Catharina 

Luiz Dclphino dos Santos. 
Raulino Julio .Adolpho Horn. 
Antonio Justiniano Esteves Junior. 

Mi nas Gerae s 

Joaquim Felicio dos Santos. 
José Cesario de Faria Alvim. 
Americo Lobo Leite Pereira. 

Eduardo \Vandenkolk. 
João Severiano da Fonseca. 
Joaquim Saldanha M.arinho. 
Sala das ConHnissões, 5 à e novembro àe. i8~0. - Jos_é 

r.le Alnwida Ba1Teto. - FT'ancisco Gomes da Stlvetra. - Lutz 
Delphino ~s Santos .. - J. C a tunda. - Cassiano J. C. Ta
vares Bastos. 

E' posta e1n di·:5cussão. _ 
O SR. BRAZ CARNEIRO re·quer que seja incluido na relaçao 

ü non1e do Sr. João Baptista La per~ Senador pelo Estado do 
Rio de Janeiro~ que se acha presente . 

E' posto este requerin1ento con1 o pat·ecer, conju:ricta-
nlcnLe, en1 discnssão. . 

Encerrada t)sta, é approvado o parercer, como o requeri-
n1ento. · 

O SR. PRESIDEN'rE ·- Em virtude do disposto no ar L. 111 
d() f:.c-gim.cnto, vai se proceder ao sorteio das cinco comn1is
sõcs, que têm de examinar e dar parecer sobre as eleições do 
Districto Federal c dos estados. 

São sorteados: 
Para a 1.a Con1missão. os Srs. Rosa Junior, João Severiano 

c Oliveira Gal vão; . · 
·Para a 2a, os Srs. : Leovigildo Coelho, Cunha Junior e 

Luiz 'J)elphino; 
Pare(. a 3\ os Srs.: João Neiva, Sarmento e C.atunda; 

Pára a 4\ os Srs. Almeida Barreto, Albuquerque J1~:nior e 
Theodureto Souto; .. 

Para a 5a, os Srs. Amaro Cavalcanti. Tavares Bastos e 
.Firmino da Silveira. · 

O. 81_3.. PR~SIDE~'rE -. Vão ser remettidos ás respectivas 
cmninissoes, nao so os d1plomas que já se aeham sobre a 
n1csa, como~ por inter1nedio da Secretaria desta Gamara, os 

.. que formn chegando. 
Convido os membros das cornmissões a encetar desde já 

os seus trabalhos e os Srs. Senadores a reunir-se mn sessão 
na proxil!la segui?-da-feira, 10 do corrente, no lagar e ás horas 
estabelec.Idas. 

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde., ~·· 

[, 
- ,_.::_.,. . 

....L-

~- ' 

::! 
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3a SESSKO Pfi.EP..:\IL\TOHT.:\. El\1 tU DE NOVE:i\lBHO l)E 1800 

PHESIDENCL\ DO ~H. PELICIO DO~ SAN~l'OS 

..:\.' s 1 L t !2 horas da manhã, acham-se presentes .(d Srs. 
Senadores, a saber: 

Fel i c i o dos Santos. Elyseu lVIarUns. Theodu r e to Sou to, 
Anwt·o Cavaleanti. João Neiva, Luiz Delphino, Almeida Bar
retr.. Leovigildo Coelho. Cunha Junior. Gomes da ,Silveira, 
Serrauo, Braz Carneiro, ·B·ezerra de ~~\Jbuciuer:que, Tavares- Bas
tos, Catunda. H.nsa .Tunior. Saldanl]a Marinho. Esteves Junior, 
!Ramiro Ba JTPllos. Pedro Pauli no. E. \Vandenkolk. Santos An-

. rlrade. S(lãu P1~rlro. !\larhado. Coelho o Can1pos, Campos Salles. 
Sarn1ento, .:\.quellino do .Amaral. PiHheü'o Guedes, l\1onteiro 
Baena. José Hygino. Ruy Barbosa, João Severiano. Domingos 
Vicente, ~1onteiro d8 Barros. ·Prudente de M.oráe.s). La\Pcr, 
Joscí Bernardo. Paes de Carvalho. Cardoso Barata, .José Scgun-
dino c Oliveira Gal vão. · · 

,() Sn. PrmsiDENTE abre a sessão. 
E' lida. posLa en1 diseus~:;ão c sem debate aprovada a acta 

da sessão nntcceclcntc. 

O S1L. 1° SECHE'fARio dá conta do seguinte 

Ufficio da CanJtu·a dus DL'fHií.arlos. d1_\ 7 tlo e.oJTnnto nwz. 
conlllJU 11 ir-.a11do que aquc1la C amara dcl iberou nomear un1a 
eonJilli~~fí.n corupnsta dn~ S1·s. Gabriel de Paula Almcirla Ma-
1-!alhãe~ .. Jos1~ ~\.Ye1 i uo Gurgcl üo Amaral c Dionysio 'Man hãe8 
Barrol.o e r,onyiclar o Senado a fazer outro tanto~ afin1 de que 
estas duas emn rni ssões reunidas forrnulon1 t1n1 projecto de lle
gin1cnto co1nmun1, que deverá ser discutido e1n sessão plena 
das duas c amaras. 

O Sn. PnESlDENT.E, satisfazendo ao pedido da Ca1nara dos 
Deputados, nmneia para a comnlissão os Srs. Prudente José 
de Moraes Barros~ E1yseu de Souza Martins e João Pedro Bcl
fnrt Vieira; o que se vai communicar áqu~lla Can1ara. 

Representação de ,Joa.quiln Francisco Lopes Anjo~ apre
sentando, por si e pelos tachygraphos. seus con1panheiros dos 
trabalhos, bases para urn contra·cto de servico tachY.graphieo 
do Senado. - A' Mesa, para tomar cn1 consideração. 

O Sn. PnESIDENTE declara que se acham sobre a mesa 
o vão a hnprimir no Dia·rio Of{·ic·ial, afim ele screr11 ·dados pai·a 
discu~são, os seguintes 

PARECEfiES 

N. 2 - 1sno 

A' pritnch'a Con11nissão vei·.iJicadol·a de poderes. foram 
presentes 51 authrnticas da eJcição a .q-ue se procedeu no dia 
15 de sel.ernheo do corrente anno 110 Estarlo do An1azonas. a 
acta da apuraç.ão geral dos votos feita pela Intendencia Mu~ 
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nicipal de l\!Ianáos e lJPlll a.ssilu us diplornas dos senadores 
eleitos pelo n1es1no E;..;tati•l. 

A apuraçüo geral da In!.enden~.:ia ó a seguinte: 

1°, lVI:'anuel Feaucis.co Machtl!do~ ........ . 
zo, Joaquin1 LeoYigildo de Souza Coelho 
3°, Joaquim José Paes da .silva Sarmento 

3 . 5!1)Üi 

3.437 
3.387 

E outros menos votados. 
A apuração das authenticas enviadas ao Senado dá o se-

guinte resultado: 

1 o Manoel Francisco Machado ........ ·· 
2o' Joaquim Leovigildo de Souza Coelho 
3o', .r oaqü im José P,aes da Silva Sarmento 

E outros menos votados. 

3.887 
3.785 
3.624 

A Commissão, considerando que não· houve irregUlaridade 
alg-t1n1a no processo eleitoral, é de parecer: 

1 o) que é valida a eleição realizada no Estado do Ainaz.onas 
a 15 de. setembro ultimo; · 

2°~ que se.jam. reconhecidos senadores por aquelle Es
tado e na ordem da votação. os Srs. Manoel Fea nr.i~co :\I n~ 
chado, Joaquim Leovigildo de Souza Coelho e Joaquim José 
Paes da Silva Sarmento. 

Sala das Commissões, 8 de novembro de 1890. - Seve
'riano da ·Ponseca.. -·- J.llanoel da Silva Rosa Junior. - José 
Pedro de Oliveira Gal vão. · 

N. 3- 1890 

Foram presentes á 1 a Commissão de Verificação de Pode
res os diplomas dos senadores eleitos pelo Estado do Mara
nhão, a acta da apuração geral· de votos feita pela Inten
dencia Municipal da Capital e 102 authenticas da eleição a que 
se procedeu naquelle Estado no dia 15 de setembro do cor-
rente anno. . 

Do exame de todos os papeis verifica-se que as eleições 
eorreram mui . regularmente, e sem protestos . 

A a~uração da Intendencia é a seguinte: 

1°, João Pedro Belfort Vieira ......•... 
2°, Francisco Manoel da Cunha Junior. 
3oi .José Secundino~ Lopes de Gom!en.~oro 

E outros menos votados . 

fi.664: 
10.438 
10.339 

A apuraçã·o das authenticas remettidas ao. Senado dá o 
seguinte resultado: 

1°, João Pedro Belfort Vieira ......... . 
2°, Francisco Manoel da Cunha Junior .. 
3°, José Secundino Lopes der Gomensoro. 

E outros menos votados. 

8.87i 
8.154 

1.0.339 

I~ 
l-=- -~:_--..... '· i'.._ 

I 
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.:\ssim, a Contmissão ó Ül? parecer: 

1°, que é valida a ele i cão realizada no Estado do Mara
nrtão a 15 de setembro ultirno; 

2°, que sejan1 reconhecidos senadores pelo mesn1o Estado~ 
e na orden1 da votação, os Srs. João Pedro Belfort Vieira. 
F r·ancisco Manoel da Cunha Junior e José Segundino Lopes de 
G1lmensoro. 

·Rala das Con1missões, 9· de novembro de 1890. - Ma
noel da Silvct Rosa .Junior. --- Dr. João Sevm·iano àa Fon-
seca. - João Pedro de Oliveira Galvão. 

N. 4 - 1890 

A' 2a Commissão nomeada para verificar os poderes c~~''"' 
senadores eJeitos pelo Estado do Ceará, foram presentes os 
diplomas e papeis relativos á eleif;lão a que se procedeu no 
ri i 111 F:stado. en1 i 5 de seten:bro ultimo. 

Das assembléas eleitoraes .que funccionaram, foram en
vi adas ao Sonado 119 authenticas, que, apuradas pela Com
missão, deram a seguinte votação : 

.Joaquim de Oliveira C a tunda ........ . 
Manoel Bezerra de Albuquerque Junior 
Theodureto Carlos de Faria Souto .... 

18.579 
18.3;9·5 
18.035 

A InLendencia l\funicipal da Capital procedeu, em 10 rlc 
outubro findo, á apuração geral da menciónada eleição de 
senadores, apre;;enta;ndo o seguinte resultado: 

.Joa.quim de Oliveira Catunda ........ . 
<Manoel Bezerra de Albuquerque ·Junior 
Theodureto Carlos de Faria Souto ..... 

18.944 
:1.8.469 
:1.8.342 

Não encontrando a Commissão, nas actas que examinou, 
h•regularidade no processo eleitoral, e reconhecendo que a 
falta de· authenticas não enviadas ao Senado nada altera o 
resultado da eleicão e, por conseguinte, não influe sobre a 
colloca.ção dos ,votados, é de IJ}.arecer: 

1 o, que é valida a eleü;ão para senadores a que se pro
cedeu en1 15 de· setembro ultimo no Estado do Ceará; 

2°. que sejam reconhecidos e proclan1ados senadores pelo 
dito Estado. na orden1 em que vão mencionados, os Srs. Joa
quim de Oliveira -Gatunda, Manoel Bezerra de Albuiquerque 
Junior e Theodureto Carlos de Faria Souto. 

Sala das Commissões. 10 de novembro de 1890. - Luiz 
Delphino. - J oaqtdm Leovigildo de Souza Coelho. - Fran
cisco Manoel da Cunha Junior. 

N. 5 - 1890 

À' 2n Gommissão de Verifieação de Poderes. a quem foram 
presentes os diplomas dos senadores eleitos pelo Estado do 
nio Grande do N·ortr. a acta da apnra1~ã.n gc.)'al dos votos da 
elei0ão a crno sr pror.odeu na.quelle E:~tado, no dia 1.5 de se
t.ornhrn ulUn1o, :hem como 88 autl1cnticas relativas á mesma 

n ., 
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eleição, tendo exan1inado todos estes docun1entos, ne1les não 
encontrou protestos, vicios ou irregularidades .. 

A apuração feita pela Intendoncia da cap1tal do Estado 
dú o -seguinte resultado: 

José Bernardo de Medeiros ........... . 
.José Pedro de Oliveira Gaivão ....... . 
An1aro Cavalcanti. . . . . .......... ·t· • 

8.09'5 
7.846 
7.4 198 

E outros menos votados. 
A apuração feita pela CGmmissão dá o seguinf".e resul-

tado : 
José Bernardo de l\1edeiros ........... . 
José Pedro de Oliveira Gaivão ....... . 
Amaro Cavalcanti. . . . . .......... . 

7.861 
7.733 
7.097 

E outros n1enos votados. 
A' vista do exposto, é a Con1missão de parecer: 

1 o, .que seja considerada valida a eleição a que se proce
deu no Estado do Rio Grande do Norte, no dia 15 de setembro 
~o corrente anno: 

2°, que sejam reconhecidos e proclan1ados senadores· pelo 
Estado do Rio Grande do Norte, o pela ordmn da votação, os 
Srs .. José Bernardo de M.edeiros. José Pedro de Oliveira Gal-
vão e Amaro Cavalcanti. · 

Sala elas Comn1is·sões, 10 à e noven1bro de 1890. - Luiz 
Dcl11hino. - Francisco J.f a.noel da Cunha .Tunior·. - .Toaquirn 
Lrrn,'i(lildo de s·ou,za Coelho. 

N. 6 - 1890 

A' 2n Con1missão rle Verificação de Poderes foram pre
~entes 11.9 anuthent.icas da eleicão a ·~que se ·pro!c,eâeu no Es
tarlo da Parahyba~ no dia 1.5 de setembro do corrente anno. a 
acta ela apurnc,ão .geral feita pela Intendencia Municipal da 
capil.al e hem assin1 os diplon1as dos Ronadores eleitos por 
aquP-lln Estado. 

Do exarnc cserupnloso rl0. todos os papeis resulta que 
. nfí.o houve prot.r.st.o, vicio on irregularidade na eleicão. 

A apuracfio .g0r•al rlo::; volos rla Tntrndrneia 1\funieipal (' a 
seguinte: . 

1 o, José de Almeida Barreto ... . 
2°, .r oão Soares Neiva .......... . 
3°~ Firmino- Gomes da Silveira .. 

E outros n1enos votados. 

1!}.'980 -- 2 
9.945 - 2 
9.723- 2 

A apuração das au.thenticas enviadas ao Senado é a se
guinte: 

1°, .José de Aln1eida Barreto ..... . 
2°, .Toão Soares Neiva .......... . 
3°, Pir1nino Gon1es da Silveira .. 

E outros menos votados a 

1.0.069 - 2. 
9.994'- 2 
9.777 - 2 
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A Con1n1issão, portanto, é de parecer: 

1°, que é valida a eleição a que se procedeu no Estado da 
ParahyJ:>a a 15 de setembro ultin1o; 

2°, que sejan1 reconhecidos senadores pelo mesn1o Es
·taclo, e na ordó1n ela votação, os Srs. José de :\.ln1eida Barr·c'.o

1 .Toão Soares Neiva e Firn1ino Gon1es da Silveira. 

Sala das C01nmissões, 9 de novembro de '1890. - Lu'iz 
DelJJhino .. - F'1·anc'isco J.11anoel da Cunha Junior. - J oaqnün 
Lcrmigildo de Souza Coelho. 

N. 7- 1890 

Foram presentes á 2a Con11nissão do Verificação de Po
rJ ores 262 authonticas ela eleição a que se procedeu no E·starln 
do Pernan1buco-:. a 15 de seten1bro ultin1o, e ben1 assim o~ 
diplurnas do se-nadores . eleitos por este Estado. 

Do exan1e das referidas act.as resulta que não houve prn
tesln1 nen1 irregularidades no processo eleitoral, tenffo dr·i-
xadn rle ser enviadas ao Senado 3{i authenticas. 

A apuração :feita peJa Con1missã.o dú o seguinte resul
tado: 

1 o, .José Hygino Dua1·te Pereira ........... . 
?

0

, José 1S·in1eão de \Oiliveira ............... . 
3"\ Fre-derjco Guilhern1e dr Sonza SerPann .. . 

E outros menos votados. 

22. 2!),2 
2.1. 89() 
.?0. 7·-1~ 

A Comn1issão, considerando que não foran1 remetti.das ao 
.Senado 3G authentir-a·s, as quaes podem alterar a classificaçfi.n 
dos ·eleitos, é de parecer: 

;J.o, .crue é valida a eleioão realizada no Estado de Pernarn
huc.o, a 15 ele setembro ultimo: 

2°, que sejam reconhecidos senadores pelo 1nesmo Es
tado os Srs. José Hygino 1Duarte Pereira, José .Silneão- de Oli
veira e Frerlerico Guilherme ele Souza 'Serrano. :ficando reser
vada a cJass:ificaç.ão dos n1esmos serthore.'3 para depois da 1'1'
nlessa elas autbonU.cas que 'faHam . 

Sala .das Commi,ssões, 10 de novembro de 189~0. - Luiz 
Dclphino. - Joaquim, LeovirJildo de Snuza Coelho. - Fran
r:i . .;.·f'o 1lf annel drt Cunha .Tu.nior. 

N. 8 - '1890 

A' 3n Cmnmissão de Verificação de Poderes fora1n presen
tes os cHplomas dos SAnadores eleitos pelo Esf:ado das .\lagôas 
e todos os papeis relativos :á eleição a rrue se procedeu no rlif'.o 
Estado en1 15 de setembro ultin1o. 

Das assemblf~as eleitoraes que :funccionaram nesta elei
cão fora.tn l'nviailas ao Senado J08 antbentica~. deixando i'h 
ser remettida~ as das seguinte~ Joca]jdades: Nossa Senhora 
do 0', Santa Luzja do Norte (2 11 secção) e Maragogy ( 1 n sec
ção do 1 o districto e 2a do 2°) . 

Da acta Ela apuração geral consta não ter lHtvido P.leiçãn 
na 4a secção de Palmeira dos Indios. 
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A Intendencia :Municipal de Maceió procedeu em 10 de 
,I)Utubro finde á a~puração geral da mencionada eleição de se
nadores, apresentando o seguinte resultado: 

1 o, Flori ano Peixoto ............. · · . · · · · · · ·· 
2°, P·edro Paulino da Fonseca ............ · . 
:3'0 , Cassiano Candido Tavares Bastos ....... . 
José Torquato de Arauj.o Barros .......... . 
'riburcio Valeriano de Araujo ... J •••••••••• 

E Dutros menos votados. 

.. 
10.125 
8. 81719; 
8.879 
2.89·8 
1.871. 

A apuração feita pela C01nmjssão é a seguinte: 

1 o, Floriano Peixoto ....................... . 
zo, Pedro Paulino da Fonseca ............. . 
3'\ \Gassiano Candiodo Tavares Bastos ....... . 
.José 'f.orquato de Araujo Barros ......... · .. 
TDJurcio Valeriano de Araujo .............• 

E outros menos votadós. 

-10.015 
9.676 
t8.~~5 
2.8815 
1.837 

Não encontrando a Con1n1is'são. nas acr.as suj-eitas uo seu 
r.xarne, irregula:dàades no processo eleitoral; e~ outro sim~ re
eonll ecendo que a falta das quatro authenticas acima men
cionadas não :influ·e no resultado da eleição, e que, por con-
.-.o.::.·111·n .. re J-)7- ,._14'1'\'nl"\ <") nr.llAnn,~- -1-- -.~.1..-..rl~,..., /. ,..:),._ ~.-.....-.,..,,_,,-- .• ,. 
·''-'O .. . ; ., . au cu uvJ. cL ..... u''JU,'lJua.~,1 ctu uu::; "v t,o .. uv;:,~ v uv 1Ja._t cuç '- • 

1°, que é valida a eleição para senadores a que se pro
cedeu em 15 de setembro ultimo no Estado das Alagôas; 

2°, que sejan1 reconhecjdos e procla.mados senadores pelo 
dito Estado, na ordem em .que vão collocados: os Srs. Floriano 
Pejxoto, Pe,dro Paulino da Fonse.ca e Cassiano Candido Tava
res Bastos. 

Sala das Commissões, 8 de novembro de 1890. - 'Jollo 
Soares Neiva. - JoaQ'u.im de O. Catunda. - Joaquim .José 
Paes da Silva Sarmento. 

N. 9 - :1890 

·A 3n C0mmissão de Ve-rificação de ·Poderes, examinando os 
diplomas c;os senadores eleitos pelo Estado de Sergipf', a 1r1.a 
da anuração feita pela Intendencia Municipal de Aracajú e 
as 63 auth~nticas. enviadas ao Senado, da eleição a que se 
:procedeu na·quelle Estado no dia 15 de setembro proximo 
passado, veiu. ao conhecin1ento de que não houve protesto 
:h em vi cios ou irregularidades na eleição. ' 
· A apuração geral dos votos. ·feita pela Intendencia Muni
cipal, dá o se.guinte resultado: · 

1. 0
, lVIailoel da Silva Rosa Junior ....... . 

2°, José Luiz Coelho e Campos ........ . 
B0

, Thomaz Rodrigues da. Cruz ........ . 

6.893 
5.868 
5.33·9 

· A apuração das au the·nticas, remettidas ao Senado, é a 
seguinte: 

1°. · Manoel da Silva Rosa Junior ...... . 
2°, .José Luiz Coelho e Campos ........ . 
3'\ Thoma7 Rorlrjgues da Cruz ........ . 

'1.065 
5.787 
5.254 
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A' vis La do exposto, a Commissão é de parecer: 
_ i 0

, que é valida a eleição a que se procedeu no Estado 
do '--',ergipe, a 15 de setembro proximo passado; 

2°, que sejam recllecidos s·onacloros por aqualle mesn1o 
Esl.ado oB Srs. Manoel da Silva Rosa Junior, José Luiz Coelho 
n Campos e Thomaz Rodrigues rla Cruz. 

Rala das ·Commissões, 9 de novembro de 1890. - João 
Soa.'res Nei!>a. - .Joaqnim de O. Catunda. - Joaquim José 
Pa.es da S?,lva Sarrnento. 

N. 10 - 1890 

A' ;3a r()Jn1nti~são de yerificação de Poderes ~oran1 presen
tns -'L2;.! au L fi enLwas enviadas ao Senado, da cle1ç,ão a que Si~ 
Jlr·ot·rcluu no EsLàdo da Bahia no dia 1.5 de setembro do cor
re-n! ~~ anno, e a a·cta da apuração geral, feita nela Intendencia 
lVl t 1 r 1 i r, i pal da capital c1 a'quclle Estado. " 

A a.puracão das authen-~i-cas, re·~ebida!~ no Senado, dá.
.:-) :-;,•guinte resultado: 

'1. 0
, Virgilio Climaeo Dan1asio ........ . 

2.", Huy Barbosa .................. . 
:3. 0

, José Antonjo Saraiva .......... . 

R ouLros menos votados. 

36.723 
3-6.460 
34.484 

A apuração feita pela Intendencia da Capital é a seguin t.r.: 

1.0 Virgilio Glirnaco Damas i o ........ . 
2. 0 Ruy Barh0sa ................... . 
3. 0 .José Antonio Saraiva ............ . 

E outros n1enos votados . 

43. 29·5 
43 .!247 
36.936 

A Commissão~ considerando que não houve vicio ou ir
regularidade que invalide a e.lejção. m.as considerando que a 
falta de actas .que deixaran1 de vir ao Senado, poderá influir 
na co]locação dos eleitos~ é de parecer : 

1°, que é valida a eleição a que se procedeu no Estado da 
Bahia, no dja 15 de setembro ultin1o ;· 

zo, qne sejam r·eeonhecidos senadores pelo n1esm·0 ·Estado 
os Srs. VirgBio Clima-co Damas i o, Ruy Barbosa e .Jo.sé A n
tonio Saraiva. reservando, porém, a· classificação destes :::(;-· 
nhores para de-pois de recebjd.as as authenticas que a Com-
Jnj 3são aguarda. , 

Sala das Con1mis.s·õ-es, 1.0 dd novembro de 18'90.- João 
Soares JVeiva. - .Joaquim O. Cat'Urnba. - Joaqu'hn .Tosr' 
Paes da Sil?Ja Sarrnento. 

N. 1.1 - 189'0 

Fora1n •presentes á 3a Con1missão de Verificação de Po
deres os diplomas dos senadores eleitos pelo E.stado do Es
p~rito Banto. neta da apuração ger~l da eleição a que ·3e rn'~"•
f'.,;dr.n 11o dia J :1 de setembro prox1mo passarlo no n1esmo Es
Lacll) r. hr.n1 nssim, 55 authenticas enyjadas ao Senado 
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E. :·~::r·:~:::. nlf'll,)S vota-dos . 
..:\ :1}Ytn·3~~ão das anthent..icas ren1·0ttida.s ao Senado <~ a 

::: e :Y'-1 1r1 1 c· : 
1 ''. Don1ingos Vi cento Gonç.alve.s de Souzn 
.:->" {i il Dini z Goulart .. · ...... · · · · , · · · · 
:~/'. J.casé Gesario .d-e. Miranda ~Vlonteiro de 

B·anros . . ................ - · · ·- · · · 

E outros menos votados. 

3.752 
3. 602 

Ass·i,n1 a Con1n1issão é d·e parecer 
1 o~ que é valida a eleição a que se proc·e_dou n_o Es Lacto 

elo Espirito Sant-o no dia 15 de se Lembro prox1n1o fn1do; 
2°, aue sejan1 reccnhecidos e pr.9clan1ados senad_or~s P~~o 

1nesmo Estado. e na order11 da votacao, os Srs. Dom'.ng1s \ .1-

eente Gonçalvés de Souza, Gil Diniz · Goulart e José Cesario de 
Miranda Monteiro de Barros. 

Sala das Cmnniissõ•es. 9· doe novmnbr.o de 1890. - João 
Soar·es Neiva. - .Joaquirn de O. Catunda. - .Toarp1.fm .Tosl~ 
Paes rla. Silva Sarn~ento. 

N. 12- 1890 

A' 4a_ Gon1missão de Verificação de Poderes foram pre
sentes os diplomas dos senadores eleitos pelo Estado elo Rio 
de .Janeiro e todos os papeis relativos á eleição a que se pro
e rleu no dito E3tado en1 15 de se.tembro ultimo. 

Das assen1bléas eleitoraes que funcionaram nesta eleição 
:foram enviadas ao Senado 310 authenticas. deixando de ser 
rcn1ettidas as das s-eguintes localidades: Itaboraby ( 4a seeçã.o!. 
Gampos ( 1_n e 2 S·BCfÇÕes), S'. Benedicto. Morro do Côco (2.n 
secção), Magda1ena (ia e 3n seccões), S. Fidelis (ta. za, :ia 
e 4a secções), Monte Verde, Bemposta (ia secç.ão), E.strolla 
C t n .c .2n. secções)~ Therezopolis e Mangaratiba. 

Gonforn1e communicaçã.o official das respectivas mesas~ 
.eonsta ao Senado não ter havido eleição em Quissarnan e na 
3n seceão da Villa do Rio Bonito. 

A~Intendencia Municipal de Njctheroy proced,eu em 15 de ... 
outubro fjndo á apuração geral da rnencionada eleieãn rlr 
srmadoros, aprosentando o ~esultado seguinte: .. 

i()' Quintino Bocayuva ..... : . ...... . 
2°, .João Baptista J_,japer ........... . 
3°. Braz Carneiro Nogueira rla Gama .. 
Francisco !Pinto .Ribeiro ............. . 
.João Candido Brasil. ................. . 
Paulino José Soares d~ Souza; .... , .• , . 

E outros menos votados. 

24.480 
21.305 
19.01G 
5.4.1.5 
5.320 
1 .. 617 
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A apnrac;:.fi.n feita pela Comrni~são é a seguinte: 

-t 0
, Quintino Bocaynva ............. . 

2°, Joã\p IBéUJXLista Lalper ............ . 
3°, Braz Carneiro Nogueira da Gan1a .. 
Francisco P·into Ribeiro .............. . 
.J.oão Candido Brasil. .................. . 
Paulin'ü José Soares de Souza ........ . 

E antros menos v o Lados .. 

24.-1.42 
2ÍO. 817 
t 9. 9ü4 

5.564 
4.551 
2. OH> 

Não encontrando a Cm11n1issão nas actas sujei Las ao seu 
exan1e irregularidades no processo ele i Loral, .e. oul.rosin1, re
conhecendo quo a falta das anLhenticas, a-cima Inencionaclas. 
nã·0 infh.1e no resultado da eleição, c. por conscgu intr., nfio 
altera a collocaç.ão elos votados, é de rmrecer:. 

1°, que seja valida a oleiçãn para senadoces a que se prn
cr.rlou cn1 J5 ele scten1brn ulUn1o no E.stado do Rio de .Ta
nniro: 

2°, que sojan1 reconhecidos e proclmnarlos senadores pcln 
rli I o Estado~ na ordern ern qnr. vão collocarlos, os Srs .. Qnin
tino Bncaynva . .Toã.o Bapl.i~ta Lapcr e Braz Carneiro Nngnnira 
da Gama. · 

Sala das Comn1issõos, 7 do novon1bro ele 'L8:90. - .Tr.)sr: de 
A ln1rü!a J1m·rr>ln. -- J.lla.noel Bezer'í'rt d~ AllntrjUJ?qu.t'. ~ 
'Th.eorlu.Prlo Carlos de .Faria Souto. 

N. 13- 189'0 

A' ;.,n Con1n1issão ele Veri.ficaç5.o d c Poderes foran1 per ... 
sr.nl.rs ns diplomas dos senDJdores elei·to~ pnlo ERLado do Sfín 
Pan lo, e todos QtS papeis rol aLi vos á eleição a qu r. .:.:.n !''',:
cnrlen no dito Estado en1 15 de seLen1bro ultin1o. 

Das assen1 bléas eleitoraes que funcc ionarmn nos La elt:ri (:ã,-,, 
foram enviadas :i Secretaria rlo Senado :3G5 au l.henti~as·, qu(• 
rliin o srgninte re.sulLado: 

1. 0
, Prudente .José de l\foraes Barros .. 

2°, Manoel Ferraz de Can1~r)()s Rnll rs .. 
:1(), Francisco Rangel PesLana ....... . 

R nulros menos vo Lados. 

34.59:3 
:l2. <105 
::l2 .• 1 ôR· 

A Inl'cncl.~ncia Mnnicipal de S. Paulo pr-ocedeu em 1 r> rlc 
nnLnbro findo á apurac-,ão geral da n1encionada elnir,.fín dr. i-ln
nadnrrs, apr'osentando o rnsnH.a-cln segnint.e: 

1°, :Pruclonl.e .José de Mnrars Dar>rn:-~ .. 
2°, Manoel Ferraz rle nan1pns· Sall r-.;:; . . 
3°, Francisco Rangel Pnsfana ........ . 

E outros menos votados. · 

,.) - r. , r-
,) :) • ·I ·1 i 
:: '1-. ·1 Ç);i 
33. t (i(i 

Não encontrando a Gomn1issão nas acl'.as sn,ioitas ao srn 
exan1e nada de irregular. ô elo pareecr: 

1°, que seja vali·da a f'lei~,ão p·ara .srnadores _a qne .5e pro
cede.u no Estado ele S. Paulo cm1 1.5 de seten1bro ultimo; 

2°. que sejam reconhecidos o proclamados senadores pelo 
4jito Estado, na ordem en1 quo v5.o collocaclos, os Srs. Prn-
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d(~nte J.osé de Moraes Barros, l\fanoel Ferraz de Campos Salle~ 
~~ Francisco Rangel Prstana. 

Sala das Con1n1issões 7 de noven1bro de 1890. - J nsé de 
Almeida Ba1~reto. - Jltr:/noel Bezerra de A.lbnquerque .Tu.n'inT. 
~- Theodu1·eto Carlos rle Faria Souto. 

N. 111: - 189ü 

.\' ~a Con1missrio de Verificação de Poderes foran1 pre-
senl~~s os diplomas expedidos aos senadores eleitos pelo Es
tado do Paraná, a acta da apuração geral dos votos da eleição 
a que se procedeu no· mesmo E;stado, feita pela Intendencia 
Municipal da Capital, e, ben1 assim, 88 anthenticas relativas 
<i eleir,ão. no exan1e dos citados papeis verificou a Comn1issão qn P 
no p·r·ncesso eleitóral não houve protesto nem vicjos .ou ir
rP-c:nl :1ridades. 

·- ~\ apuração geral dos votos feita InLendencia · Mnnicipal 
d:t Capital dá o seguint0 resultado: 

1°, Ubaldino do Amaral Fontoura ..... . 
~)O José Perrira rios s~antos Andrade .... . 
3,0, Generoso Marques dos ~antos ...... . 

8.570 
7.781 
7.740 

A apuração fei La pela Conunissão á vista das ·authentica~ 
que 111 e foram presentes da o seguinte resultado : 

1°, Ubaldino do Amaral Fontoura ..... 
zo, .José Pereira dos Santos Andrade .. 
3°~ Generoso 1\tlanques dos Santos ..... 

E antros menos votados . 

. Assim, é a Cornmissão de parecer: 

10 .8·9ü 
9.·985 
9.947 

1°, que seja considerada valida a eleiç,ão a qne se pro
cedeu no dia 1.5 de ~setembro ultimo no Estado do Paraná; 

2°. q11e sejan1 reconhecidos e proclamados senadores pelo 
referido Estado, e 1)ela ordem da votayão, os Srs. Ubaldino do 
Amaral 'Fontoura, José Pereira dos Santos Andrade e Generoso 

. Marques dos Santos. · 

:Ra.]a das Commissões, 9 de novembro de 1890. - José 
de A.lrnP'irla Bo.rreto. - J:fo.noel Bezet1·a de Albuquerque .Tu,
nior. -- Theodureto Carlos de Faria Sou to. 

N. 15 - 1890 

A' 4n Commissão de Verifjcàyão de Poderes foram pre
sentes os dipJoma.s dos senadores eleitos pelo H';gtado de Santa 
Catharina, a acta da apuraç.ão geral da eleiço a qtl e se pro
c0deu naquelle Estado no dia 1.5 de seten1bro proximo pas
sado e mais papeis relativos á n1esma elejção. 

Do ex:;~me de todos os papeis verifica-.se qll'e não houve 
protesto~. nem ]rregul:ar]rlacles na eleiç,ão. 
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A apuração geral dos v o Lo~ dú o seguinLe resultado: 

t '), Raulino Julio Adolpho Horn ..... . 
2", Antonio Justiniano Esteves Junior. 
3°, ·Dr. Lüiz Delphino dos ::;antos ..... 

1;: -outros rnenQs votados. 
Assim, a G0mmissão é de parecer: 

9.715 
9.713 
9.5.85 

i 0
, que é valida a eleição realisada a 15 de setembro ul

Liu1o no Estado de Santa Catharh~:t; 
2°, que sej an1 reconhecidos e proclan1ados senadores pelo 

rnesrrw Estado, e na ordem da voLação, os Srs Raulino JuH') 
A:dolpho Horn, Antonio Justiniano Esteves Junior e Dr. Luiz 
Delphino dos :San_tos. 

Sala das -Gon1missões, 9 de noven~bro de 1890. -- Jose 
de Almeida Barreto. - Manoel Bezerra de Albuquerque Ju
nior. - Theodureto Ca·rlos de Faria Souto. 

N. 16-1890 

111 uram presentes á 4a. Gommissão de Verificação de Poderes 
:379 authentwas da eleiçao senatorial a que se procedeu no 
Estado do Rio Grande do Sul no dia 15 de setembro do 
corrente anno, a acta da apuração geral dos votos feita pela 
Intendencia Municipal de ,Porto Alegre, e, bem assim, •0S di
plomas dos senadores eleitos pelo mesmo Estado. 

Deixaram de vir ao Senado 1·6 authenticas, constando da 
acta da· apuração geral que não houve eleição na 1 a sessão 
do 1 o districto do município de Grava.tahy, segundo officiou 
o ·presidente da Mesa eleitoral do mesmo município. 

A apuração feita pela Intendencia Municipal é a seguinte: 

.l 0 , Dr. Ramiro Fortes de Bar-
cellos . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.972-18 sep . 

. 2°, Dr. José Gomes Pinheiro 
Machado . . . . . . . . . . . . . . 36. 082-14 » 

3°, General Julio Anacleto Fal-· 
cão da Frota . . ; ....... 35.691-1 >> 

A apuração das au thenticas enviadas ao Senado é a 
seguinte: 

1°, Dr. ·Ramiro Fortes de Bar-
cellos . . ............... 36.704-12 sep. 

!2°, Dr. Jo~·é Gomes Pinheiro 
1Machado .............. 35.0~3--10 ~ 

3°, General Julio Anacleto Fal-
34

. 
414

_ ... 
4 

> 
.cão da Frota. . ... . . . . . . . . . -J. 

E outros menos votados. 
A Comn1issão, considerando que não houve protesto nenl 

vicio ou irregularidade alguma na eleição, e que a.s authcn
ticas que deixaram de .ser ron1ettidas ao Senado não podem 
influir no resultado da eleição, é de parecer: 

1 o, que é válida a eleição a que se procedeu no E~tado. 
do Rio Grande do Sul a 15 de setembro do corrente anno, 
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2°, que sejan1 l'econlwc idos u rn·oclarnados senadores 
lH~lo n1esn1o tl~tsLado. na orde1n da voLa~"ão, os Sr:s. J)r. Hmnil'O 
ForLes de Barccllos, Dr. José Gmnes Pinheiro l\iuchado e 
general J·ulio Anacleto Falcão da FrDta. 

Sala das Coluluissões 8 de novembro de H:H1U. - Jo:sé 
de Alnw'ida Barreto. - i1anoel Bezen·a de Albul{uer·que Ju
nior. - Theodureto Ca'l'los de Paria So'uto. 

N. 17-1890 

A' 5a Con11nissão de Verificat:,ão ele Poderes fonnn pre
sentes os diplon1as dos senàdores eleitos pelo Estado de 
Minas Geraes e todos os p_apeis relativos á eleição a que 
se procedeu naquele Estado en1 15 de seten1bro de 18·90. 

Das asse111bléas eleitoraes que funccionararn nesta eleição, 
foran1 remettidas ao Senado 810 authenUcas, c.onstar1cb pel::t 
acta da a.puraçã0 geral. não ter havido eleição nas seguintes: 
Canastrão, Carn1o da Itabira~ Gocaes ( 1 a e za secçõ~s), Bru
n1ado. S. Gonçalo ( P secção), Soccorro, Jacuy ( 1 a e za se
cções). Milho Verde, Serro (ia, za e 3a secções), Pillar, Bagre; 
Lãge, Papagaio e Morro da Graça. 

Deixaran1 de vir ao Senado as authenticas de: Ant.oniu 
· Dias t ta ::::ecç.ão), S. Bartholomeu, Rio de Ped-ra.~, TjJuco, 
Larnin1~ :Lvlai·tanna, Santo Antonio da Boa Vista ( 1. n seeç5.o), 
Serra (2a .seeção), Manhuassú (2'l secção), 1S.acran1ento da 
Itabira, Sete CacJtocirus, Antonio Dias Abaixo, Lapa, Curral 
d,'E1-Rey, Caeté, Üll!Qa do Rio 'S. João, S. João cl'El-Ilcy (2a 
sec~~ão), 1J,iradcn Lcs (2a secção), Baealhá.o, Bo1nf'im · (2a sec
(:.ão), Araponga (2a secção), Coirnbra.. .S. Miguel do Anl.a. 
Pedra do Anta, Enrpossaclo~ São Paulo elo Murialu~ 

(
11 a o 3a secções), Boa Fanlilia, Victoria (2a secção) . 

. Juiz elo Fôra ( 4a e Ga sc~cç.õcs), Ayuruoca (2° districto), 
Extrema, S. Sebastião do Jag:uary. Muza1nbinho (2'l se·cção), 
Luz do Aterrado, Santa Rita de Passos, Tres Corações, Cam
buquira, Escaran1uça, Santa Isabel, Varginha. Carn1o da 
Cachoeira, Espirito Sant0 de Itapece.rica (2a secção). Uheraha, 
Forquilha, Paracatú (la. 3ecção), Canna Brava, Rio Preto. 
Burity, · Alegres, Araguary (2a secção), Patos, Diamantina 
(2a e 3a secções), Brejo das Aln1as, Olhos d'Agua, Guaycuhy, 
S. Miguel de Guanhães, Malacacheta, Itacambira, Capão Re
dondo .o Paredão. Ao. todo, 63. 

A Jntendencia \Municipal de Ouro Preto procedeu, no 
dia 1? de outu!J;lr_çJ ultimo, á apuracão de 649 authentieas da 
Inenc1onada cl8lçao, apresentando o resultado seguinte: . 

to, José Cesario de Faria Alvim ..... . 
2°, Joaquim Felicio dos Santos ...... . 
3'\ An1'€~~rico Lobo Leito Per0ira ....... . 
Diogo Luiz de All11cida 1P'ereira ele Vas-

eoncc ll OS· •••• : ••••••••••••••••••• 
Visconde de Lima Duarte ............ . 
Barão de ·santa Helena ............. . 

E outros n1enos votados. 

lt3. 077 
41.789 
39.912 

1. t1 • S<!iH 
14.613 
10.148 

Apuração i' e i La peia Cornn1 issão, conlrH·chcndcnclo as 
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81 O autllenti{.)a~ r<~eelJida:; e a~ 17 :-~o()c,t]::;;~ otlcl~~., sc;-L-;.1lcL~. íl 

acta da apura({ão geral, não houve eleição é a seg·uinte: 

1°, \.Joaquin1 Felicio dos Santos. . . . . . . . /19. 508 
zo, Jos·é 1Cesario de Faria Alvim . . . . . . 4.7. 260 
3<>, An1erico Lobo Leite Pereira. . . . . . . -11.072 
Diog.0 Luiz de Almeida Pereira de Vas-

concellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.305 
Visconde de Lilna nuarte... . . . . . . . . . . 212.278 
Barão de Santa Helena . . . . . . . . . . . . . . 15.180 

Não encontrando a Con1missão nas actas sujeitas ao seu 
exan10, irregularidade no processo eleitoral, e, outrosim, re
conhecendo que a falta das authenticas acima mencionadas 
não influe no resultado da eleição, podendo .sómente alterar 
a classificação dos tres cidadãos mais votados, é de parecer: 

1 o, que é valida a eleiç:.ão para senadores a que se prn
cedeu no E.stado de Minas Geraes e1n 15 de seten1br.o ultimo ; 

2°, que sejan1 reconhecidos e proclamados senadores 
pelo dito Estado os Srs. Joaquin1 Felicio dos Santos, Jos1~ 
Cesari\"J àe Faria A.lvün e Arnerico Lobo Leite Pereira. 

Sala das Con1n1issões, 10 de noven1bro de 1890 - Pü·rnino 
G01nes da Silveira. -.. - A. Cavalcanti. -Tavares Bastos. 

N. 18-1890 

.. :\' 5a Gomn:lissão de Verificação de Pode:t"CS f.'JI'LUTI pl.'e
scn Les J 24 au thenticas da eleição para senadores a qu c se 
procedeu no Districto Federal em o dia t5 de ~cLmn1n·.o ·clt) 

cor:rent.o anno, a acta da apuração geral dos votos, Jei La 
;pela InLL~lldenciu Munici,pal da Capital, c, benr assjn1, ·os cli·vlu
rnas de senadores ol eH. os llelo rnesnw Districto Ferh~r:."t l. 

A anuração feita pela Intende.ncia é a '3egujn!·,o: 

1 '\ Eduanlo \Vandenkolk . . . . . . . . . . 1 O. 720 
zo, João Severiano da Fonseca . 9. ·597 
3°, Joaetuir.n Saldanha Marinho . . . . . . . 8.335 

A apuração da Cornmissão, á visl:.a das authenticas en-
v i adas ao Senado, é a seguinte : 

t 0
, Eduardo Wandenkolk . . ......... . 

2°, João Severiano da Fonseca ....... . 
3°, Joaquim Saldanha Marinho ....... . 

E outros menos votados 

9. 75·1 
8.301 
7.485 

A Cornnüssão, considerando que não houve JH'OLosLo netll 
vicio ou irregularidade alguma na eleição, e que as authen
licas que deixaram de ser romett i. das ao Senado não poden1 
influir no resultado da elei.ção, é de parecer: 

1 o, que é valida a eleição a que se procedeu no DisLricLo 
I~,cderal; . -

2'>, que so.]an1 reconhecidos c proclan1ados scnadot·cs pelo 
nwsn1o Dis Lricto, c na orden1 da votação, os·· Srs. Eduardo 
Wandenkolk, João Severiano da Fonseca e Joaquim Saldanha 
Marinho. 

Sala das Go1nn1issões, 8 de novembro de 1890. - Firmino 
Gornes da Silveira. - A. Cavalcanti. - Tavares Bastos. 
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. O SR. BRAZ CARNElHO (pela ordc1n) requer -dispensa de 
1n1pressão dos pareceres, afim de que possam ser dadoe para 
'lH'denl do dia de an1anhã. 

Consultado, o Senado resolve affirn1ativamento. 
Nada mais havendo a tratar. o Sr. Presidente dá p~n·a 

ordem do dia 11 : -
Discussão unica dos pareceres apresentados hoje pelas 

Cmnmissões de Verificação de Poderes~ 
Levanta-se a sessão ao meio dia. 

4:1 SESSÃO PRElPARATORIA, EM 11 DE NOVEMBHO 
DE 18910' 

PRESIDENCIA DO SR. l<'ELICIO DOS SANTOS 

A'5· 11 da manhã achan1-se presentes 32 Srs. Se
nadores, a saber: Felicio dos Santos. Elyseu Martins, Theodu
reto Souto, Amaro Cavalcanti, João Neiva, Gomes da Silveira, 
Aquilino do Amaral, Tavares Bastos, Catunda, Bezerra de 
Albuquerque, Saldanha Marinho, João Pedr-o, Braz Carneiro, 
Cunha Junior~ José Si1neão, Pedro Paulino, Leovigildo, Coelho 
Machado, Pinheiro Guedes, Joaquim 1Sarn1ento, Serrano, E. 
Wandenkolk, Almeida Barreto, José Secundino, Coelho e 
Campos, Oliveira Gaivão, Prudente de Moraes, Rosa Junior, 
Esteves Junior, Campos Salles, Ramiro Barcellos. e ·José 
Hygino.. · 

O S.R.. iPRESIDENTE abre a sessão. 
E' lida, posta em discussão e sern debate approvada a 

acta da sessão antecedente. 
Comparecen1 depots de aberta a sessão os Sr.s. Antonio 

Baena, ·José Bernardo, Santos Andrade, Juli.o Frota, Pinheiro 
Machado, Saraiva, Theodoro Pacheco, Ubaldino do Amaral, 
Gil Goulart~ João Severiano, Paes de Carvalho, Floriano Pei~ 
xoto, Silva Paranhos, Cesario Alvim, D'Oiningos Vicente, Laper 
e Monteiro de Barros. · 

O SR. i o .SECRETARIO declara que não h a expediente. 

O Sr. 2° ·SECRETARIO lê 98 seguint1es 

PARECERES 

N. 19-1890 

A 1 a Commissão de Verificação de PodereoS, tendo exa
minado as 83 authenticas, enviadas ao :?enado, da eleieão a 
~que se procedeu no Estado do Pjauhy a 15 de sete'n1bro 
ultimo, a acta da apuração geral feita pela Intendencia 
Municipal da Capital, e, bem assim·, os diplomas dos senadores 
ele i tos pelo mesmo Estado, não encontrou vicio ou irregula
ridades que invalidem a eleição. 
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A an1u·:willl (:;'I'J'êtl da TnLeudelltia apJ·csçntu o ~~egtilllle 
J'eSlll t:::tdÔ: .. 

1 o, .Toaquin1 Antonio clu Cruz ...... . 
zo, Theodoro Alves l)a,checo ...... . 
3°, Elyseu ele Souza Martins ....... . 

J~ outros menos votados. 

A apuração do Se nu do é a ::1egu inte: 

1°, Joaquim· Antonio da Cruz ..... . 
2°, Theocloro Alve-s Pacheco ....... . 
3°, Elyseu de Souza ·Martins ....... . 

E outr-os n1enos votados. 

A Co1nn1i.ssão, portanto, é de parecer: 

7.530 
7. 3:2~) 
7.188 

7.17:3 
7 .OM) 
6.890 

'L 0
, que é valida a eleição realizada no Estado do Piauhy 

a 1'5 ele seten1bro ul tirno; 
2'\ que sejam reconhecidos e proclamados senadores por 

aquelle Estado, ;e na ordem da votação, os S.r6. Joaquin1 An-
1 onio ela Cruz·, Theodoro Alyes Pacheco e Elyseu de Souza 
:Martins. 

Sala das Cornn1issões. lU de noven1bro de 1890:. -- JosJ 
l!ed1·o ele Ol'iveira Galvão'. - João Severianp da Fonseca. -
.:.11 anoel da Silva Rosa Junior. 

N. 20-1890 

A P Commissão da Verificação de Poderes, tendo exan1i-· 
nado aLI.enta1nente as 206 authenticas, enviadas ao Senado. 
da eleição senatorial a que se procedeu no Estado do Par:'t. 
no dia 15 de .sete1nbro do corrente. anno, e, bem assiru, a acta 
da apuração geral dos votos, feita pela Intendencia Muni
cipal de Belém, nã-o encontrou vícios ou irregularidades que 
invalidem a eleição. 

A apuração g·eral da Inlcnd~ncia apresenta o seguinLI) 
resultad-o: 

1 o, JorSé Paes de Carvalho ........ . 
2°, l\1anoel de Mello Cardoso Barata 
3°, Antonio Nicoláo Monteiro Bnena 

E outr·os menos votados. 

19.816 
19.71.2 
19.580 

A apuração das au thcntleas rcnu~ttidas ao Senado ó a 
seguinte: 

1 o, .José Paes de Carvalho ........ . 
2°, Manoel de Mello Cardoso Barata 
3°, Antonio Nicoláo Monteiro Baena 

E outros menos votados. 

19.292 
19.221 
19.0.93 

j 
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A Gon1n1issão, DOr-tanto, 6 de pcn·ccel': 
1 <>~ que é valida a eleiç.ão ei'i'eeLuada no Eslndo do Pal'á 

a 15 do seten1bro ultinw; 
2°, que sejmu reeonhocidus e pJ·udmnado.::; senat;lo~·es ptn· 

a4.uelle Estado, e na ordmn da votação~ os Srs. J o.s~ ~~.es 9e 
Carvalho, Manoel de Mello Cardoso Barata e Anton10 N1colttO 
~Ionteiro Bacna. 

Sala das Conu1ü:ssões. J O de novem1Jl'o eh~ 18~)0. - .T osô 
Pcrh·o de Ol:irveú·a Galvão .' - Jlanocl da sava Rosa, J·un'io1·. 
Joüo Sc·cc1'iano da Fonseca. 

O Sn. BnAz CA~1~Euto (pela onlem) requer ao Sr. Pre
sidente que consulte ao Senado si con_:,ente na di sp.ensa 5lc 
:i.mprcss5u o ]mblicn.ç~to~ afün de que cnt.rent . en1 chscussao, 
clcpoü; de e:x:g\ottada a n1aterü1 da ordmn ·Llo cha, os parecel'Cti 
que acahan1 de SC'l' lidos e os que foren1 sendo apresentados. 

Consultado, o S:enacl·J resolYe affinnativan1ente. 

ORDE:\I DO l)IA 

C~~' lido e entra en1 dis.cussão unica. a qual é scrn dobai e 
·(1 1lCUi'l'ada,' o parecer da -1 a Col11lnis.são ·do Verificação de 
Jloderes, n. 2, de -1890, sobre a eleição do Estado do An1azona~. 

Postas a votos, são approYadas as conelusõ:es do parecer. · 

O SH. Pn.EsiDEN'l'E pr.oclan1a senadores pelo J~stado do 
.\llHtzonas os Sr5. l\lanoel Francü3co l\'laehado .. Joaquin1 Leovi
g·ildn de Souza Coelho c Joaquiln Sosé Paes -ela SilYa. ~arn1r.ntn. 

E' lido c entra c1r.t discussão unica. a {}ual ~~ scn1 dobai~~ 
••tu.·etTada, o parecer da ·P Con1n1issão de Y·Prificaç.ã.o .(k, 
Podt'J:es, 11. 3~ de -1890. sobre a eleição do J~st.ado do ~Iai·anhão. 

Postas a yotos, são approYadas as conclusões elo parecer. 
O 8n .. PnRSIDE~TE procla1na sena.dore·3 pelo J~~:5tado rlo 

·l\lat·an hão eh .SJ·s .. João Pedro BeiforL Vieira. :Francisco i\la
noel da Cunha. .Tun:ior e José SPgundino Lopes dr. Go1nensoro. 

E' li do c Plrt.ra ern di scu3s~io nniea~ a qual é sen1 de1Jat.e 
PUf'errada, o parecer· da 2n. Con1n1i.ssão de Vi!~rificac;ão de 
Podm'c,s. n. lt. der 1890.. sobre a ele i cão do Estado do Ceará. 

!Postas n. 'votos, são approvadas" as concJusões do parecer. 
O Sn.. PRESIDE~rrE proclan1a sena,dorcs pelo Estl'ldn .elo 

t :c ará o~ Srs. Joaqui1n de Oliveira Catunda, ~1anoel Bez·cr-rv, 
do :\lbnq IICl'qUC c rrheodureto Carlos de Ii~ ar ia :S-outo. 

'li:' lido (-~ onlra ern discussão unica. a qual é son1 d(~.
.bato OllCCL'l'ada~ o parCC\el' da. za Cmnn1issão de Verfficaeão .(]n 
·Poderes.; 11. 5, do 1890, sobre a elei\,ão do JI}staclo do n i o C~rancl!) · 
du Norh· . 

. Fostas ú votos, são apiU'O\'tJClas as tonclu.sões .do pa-
r t'. c Ul'. 

O Sn.. PH.ESlD:KNTE 1n·oclarna ~HllRdm·es lJelo Estadn d.(, 
Riu Gra11cle do Xcn·tc os Srs. ;h)RÓ Hcrnarr1n de MerlPiro:-', 
·,José Pe.dro üe Oliveira Galvf~o e An1aro Cavaleanti. · 

E' lido -c entra en1 discnssão unica, a qual ó sern. debato 
e.nccrrar1a. o parecer ela 2a Con1n1issã.o de Verificacão c Po
deres. n. 6, ele -1890~ sohre a elciç.ão do Estado ela Parahyba. 

Postas a Yotos, .são apJ)rovac1as a::. conclusões elo parecer. 
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() Sn. PnEsmENTc pr·ocltmm sc~nadu1·r~s pnlo· E::; lado da 
Par·;_lhYha o:; Sr·s .. Jo::;é rlc .All1leida Hai'I'I~!o, João HonL'e:; :\eh·a 
e Fh·Ji)hlo Gollll~:-; da SilYCll'll. 

E~ lido t• l.'ntra en1 diseussãu lllliea~ a qual iS sern debate 
rncm·1·nda. o pan,eer da 2a Cu1n1n issãu de V l'I'il'iea~ãu e ]1 (1-

dcres, n. 7, de 18~)0, sobre a eleição do Estado de .PPena1nbuco. 
Postas a Yotos, são apfli'OYaclas as ~conchls0f's ,do pa

recer. 

O Sn. PRESIDEXTE :QI'Ocla~na senadoe1~_s .veio. E?la~lo -~i0 
Pernan1hueo os Srs. Jose Hygu1o Dnal'lc Pereu·a. :J use Su11eao 
de OliYeira c lj1redcrico ·Guilhernw de ~ouza Serrano. 

J~, lido e entra mn discussão unica. a qual é sem dPhak 
encerrada. o pareeer da 2a Connnis.são dn Vcdfica(,'.ão ele Po
deres. n . .8, do 1890, sobre a eleiç.ão do Estado de Alagôas. 

Jlosf.n:-:; a \rotos, são appl'oYadas as eonclusõcs do pal'Cel.'l'. 

O ~H. PH.l~~IDF.XTE proclama sr.nadot·c~ pelo Eshtdo de 
..-\.lag·õas os St·s. Floriano Peixoto, Pedro Pa.ülino da Fonseca. 
e. Ca~siann Candido Tavares Bastos. 

]1~' lido e entra ern discussão unica, a qual ~~ srrn debate 
ence1·rada, o parecer da 3a Comn1issão de Vorifieaeãu e Pc
deres, ~n. 0, de 1819'0, ~obre a~ cleit_:õcs do E~tado dn Sergipe. 

LPostas a volos, são ap:provadas as eonelu~~ões do ])areee1·. 

O SH. Pru~smEN'L'E proclama senadores pelo Estado {le 
~~~rg·i pc os Srs. l\Ianoel da Silva ·Rosa .Tnnior, Jo::;é Luiz 
Cuelhn e Can1pos o 'rhomaz Rodrigues da Cruz. 

E, lido e entra en1 discussão uniea. a qual é sem debate 
enePJTada, n par:ecer da 2a Connnissão do Verifieaç.ã·o de Po
dei'es. 11. -10. tk 1890. sobre a clPieão elo J~sf..aclo da Bahia. 

Pu~tas a votos, são approvadas as conclusões do parecer·. 
O ~H. PttESJDE;\'I.'E pl'oclama snnaclores IH'lo IIB\stado ria 

Hal1 ia o:-:; Sr~. Virgílio Clin1aco Darnasio, Huy Bnl'lJO:-:ia. e ,Jo~ó 
..:\ntnniu Hantiva. 

E' lido n Pllf.l'a Pllt dismrssão unica. a qual ~~ ~Pm 1lchaiJ~ 
t•.ne•~rrada. n ;paree•~'l' da :3a Cunnn]:-;~ão ll•~ VcriJ'ica~:ã:o de 
Pód·~rP:-:, H. L.'.: de 1890, sobre a eleicãu du iJ~;stado du EspirHu 
Saut.o. 

l'o~t a::: a 'Hllos, são approvadas as e.onel usões do parecer. 
O Rn. PH.ES.IDl:NrrJ~ Jn·oelanla setHttlm·I'.S pelo Esf adn ll•J 

E~pi r·i t.o San lo os Srs. Do1ningn:-; Yito,••nl.n Gont:~a IYI'~ d~ Snuza. 
(;jJ. Di11ih Goulart c José Cesal'io de Miranda Jlontciro de 
Bar.Tos. 

};' 1idn r f'nlea e1n rlisen~são unic.a. a qual é ~C'rn fll'llnk 
~'Jieerraua. n !pal'eef'r da 4,a Cou1nli:-;sã.n dn ·vPI'ifieaeãn d•· 
Po·dt'l'e~, H. 1.~, do '18QO, sobro a eleit;ãu do Estado do H in de 
Janl'iru. 

Po:-: I u::; a 'uL••~, são approvndas n.s .eonelus,)es do par••ec r·. 
o Sn. PH.ES Ul"EN'I'E proclanut sonatlm.'('.s rw ln "l-~:3liu.1n du 

lt io dP .Tnn .. ii·u .,,s ~1·s. Qni1't i no B11eayuya~ .luão Hapl isla J ... apt'l' 
" Braz Car1wiru E\1ugut'.ira da Gama. 

JÇ 1 ido ro Pll.( ra en1 clisenssão uniea, a qual 6 sem dehatc 
•·rw•~rrada~ 11 part'r.Pt' ela .];:t CciiJilni~~ão dn Yf•r·ifjmu.:ão de 
.Pod•.~l'PS. 11. .I~L de 18\lO. sobre a niPkã.-, dn Eslarln dr S. Paulo. 

Postas a ,-oto~, são approyndas'' ns conclusões do parecer. 
O .Sn. PnESlDEX'l'E proelama senadores pelo Estadú dd 

S. Paulo os Srs. Prudente José de l\Ioracs Barros, Manocl 
Ferraz do Can1pos Sallcs c Fr'ancil:ico Rangel Pest::tna. 
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E, lido e entra en1 discu~são uniea, a qual é sen1 debate 
,~ncerrada, o parecer da .'J:'l \:urnu1issão de Verificação qo 
l)oderes, n. 14, de 1890~ subru a olt~it;ão do Estado _do Paruna. 

Postas ·a votos, sfto :1lllH'UYadas as ~o11eln~oes do pa
rceer. 

O SR. PrtBSlDBN'l'E proclan1a sen~Llure.s pelo E,sLado _du 
Paraná os Srs. Ubaldino do An1aral. Fontoura, Jose Perena 
dos Santos Andrade e Generoso Marques dos Santos. 

E' lido e entra en1 discussão unica, a qual é .s~rn fiebate 
encerrada o parecer da t1a Con1n1issão de Ver1f1eaçao de 
Poderes, n. 15, de 1890:, sobre a eleição do Estado de Santa 
Gatharina. . 

Postas a votos, são approvadas as conc1 usões do parecer. 
O SR. PRESlDEN'l'E proclama senadores pelo Estado ~e 

Santa Catharina os Srs. Raulino Julio Adolpho Horn,. Anton1o 
Justiniano E~steves Junior e Luiz Delp:hino dos San tos. 

E, lido e entra en1 discussão unica, a qual é sen1 debate 
encerrada o pareeer da q,n Commissão de Verifica~,ão de 
Poderes, ;.1. 1'6, de 1890~ sobre a eleiç,ã.o do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Postas a votos, são a~pi'ovadas as ·conclusões do pa-
recer. · 

O Slt. PrmsmEN'rE proclan1a senadores pelo Estado do 
H.io Grande do Sul os Srs. Ramiro ·Fortes de Barcellos, José 
Gomes Pinheiro !Machado e Julio Anacleto Falcão da Frota. 

E' lido .e entra e1n discussão uniea~ a qual é sen1 debate 
encerrada, o parecer da 5:1 Con1n1issão de Verificação de Po
dere,s, n. 1.7, de 1890, :sobre a eleição do Estado de Minas Ge
raes. 

Postas a votos, são approvadas as conclusões do parecer. 
O SR. PRESIDENr.rE proclan1a senadores pelo Estado do 

l\linas Geraes os Srs. Joa-quin1 Felicio dos Santos, José Cesario 
de Faria Alvin1 e Americo ·Lobo Leite Pereira. 

E' lido e entra mn discussão unica. a qual é sem debate 
encerrada, o parecer da 5:1 Comn1issão de Verificação de 
Poderes, n. 18, de 1890, sobre a eleição do Districto Federal. 

Postas à votos, são approvadas as ·c.onclusões do pa
recer. 

O SR. PRESIDENTE proclama senadores pelo Di.stricto Fe
deral os Srs. Eduardo Wandenkolk, João Severiano da Fon
seca e J.oaquin1 Saldanha Marinho. 
. Ell} virtude de delibera,c.ão tmnada hr,je pelo Senado, a 

requerimento do Sr. Braz Carneiro, vão á discusoSão os pa
receres sobre as eleições dos Estados do Piauhy e Pará. 

E' lido e entra em discussã:o unica·, a qnal é sen1 debate 
encerrada, o ·parecer da 111 Oon11nissão de Verificacão de 
Poderes, n. 19, ·cte 1890;., sobre a eleição do Estado de Piauhy. 

Postas a votos, sao approvadas as -conclusões ct:o pa
recer. 

Q SR. PRESID~N1'E p~oclama senadores pelo Estado 
de P1auhy os Srs. JoaquJm Antonjo da Cruz Theodoro Al-
.ves Pacheco e Elyseu de Souza Martins. ' 

1TI' lido e entra em discussão unica. a qual é sen1 debalc 
encerrada, o parecer da. 1 a Con1missão de Verifica~ão de 
Poderes, n. 20, de 189Q, sobre a eleição do Estado do Pa1~'á. 

Postas a votos, sao approvadas as conclusões do parecer. 
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O Sn. Pn.ESlDEN'rE proclan1a senadores pelo l~stado do 
Pat·ú os Si·~ . .Tos(' Pn~::~ de Carvalho. :\'lanoel de ~ello Car
drL~o Barata c Antonio Nicolúo Mont'eiro Baena. 

O Sn. PrmsrnENTE - CnnsLa-me que a 5n Con1n1issão de 
Verificação de P·oderes ,está concluindo o seu parecer. r.elati
YUn1en te á eleição elo EsLado de MatLo Gros.so; suspendo, por-
1:nüo, a sessão pr.lo ten1po que for neces.;;ario para que aq~ella 
(:ornnüssão conclua o seu trabalho e pos-sa elle ser a1nda 

üoj e apresentado. 

~~nspende-se a sessão an me1o dia . 

.:\.~ 1 hora da Larde pro segue a sessão. 

() RH. :2° SECRB'l'ARIO lê O seguinte 

Foran1 presentes á 5a Gon1n1issão de Verificacão de Po
rler.?s 2~) anthenticas da eleicfio senatorial :1 qne se procedeu 
no Estado de l\!íatto Grosso, no dia 15 de seternbro ultin1o. 
e, bem assim, a acta da apuração geral feita pela Intendenciá 
l\funicipal de Cuyab.fi.. 

Do exan1o dessas authenticas resulta que as eleições cor
rcranl regularm·ente. constando, apenas. da acta da apuração 
geral~ que fôra apresentado um protesto, que a Intonc1enr.ia 
resolveu não acceitar, por versar sobre factos exlranhos ao 
proees·so ·eleitoral e até mesmo occorridos anteriormente a 1 R 
de s~tembro proxin1o passado. 

A apuração geral dos .votos da Intendencia é a se
guinte: 

1°, Aquilino Leite do Amaral Coutinho 
zo, Antonio Pinheiro Guedes ........ . 
3°, Jüaquim Duarte Murtinho ... . : . . . 

E outros menos votados. 

2.319 
2.123 
2.021 

A apuração das authenticas remettidas ao Senado·. dá 
o s·eguinte resultado: 

1 o, Aquilino Leite do Amaral Coutinho 
2°, Joaquim Duarte Murtinho ....... . 
3°, Antonio Pinheiro Gnedes ........ . 

E outros menos votados. 

2.133 
2.074 
1.954 

A Commissão, considerando ,que não houve vic1o ou 
hregularidade na eleição~ excepto nas duas secções da Villa 
do Rosario do Rio Acima, cujas authenticas não foran:1 3.P1I
radas p.or estaren1 viciadas, como pr,ovam os documpn 1J 1::i 
apresentados, é de parecer: 

1°, que é valida a. eleição .Para senadores a que 3e pro
cedeu nn Estado de Matto Grosso no dia 15 de seteinhro lJl
timo, n1enos a das duas secções da Villa do Rosario do Rlo 
Acima. : · 
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2°, .que sejam rreonhecidos P proclan1aclos senadores _pelo 
dito Est.ado o~ Srs. Aqnilinn Leite {lo Amaral CouLlnh<\ 
J oaqu in1 J)uarte l\lnrtinho c .Antonio Pinheiro Guedes. 

Sala das Connni.ssões. 11 de novernbro de 1890.. - .F'iP
'm:ino Guedc·,,. da Sil·veira.· - A. Cm.·alcanti. - Cassiano Can
dido Tava1'cs Bastos. 

O SR. PRESIDENTB- De accorclo con1 a deliberação do 
Senado, está ern diseus-são o parecer. 

O Sr. Pinheiro Guedes- :S·r. Presidente, tendo a Con1-
rnissão rec-onhecido que o processo eleitoral -correu com t_oda 
a legalidade cn1 Matto Grosso. eomo provmn as authent.wns 
enviadas; e tendo a anthcntiea que n1e considera Senador 
pelo Estado de ~Ia tio G·rosso. 1nc classificaclo ern segundo 
logar, não vejo razão para quo o parecer apresentado nela 
Con1n1issão tenha base para alterar a elassifica~ão dada ú.~ 
anthcntica~ em virtude ela apuracão. 

A elcic.ão ·a que se proeccleu no Rosario. sobre a. qnnl 
parcc•~ ter pairado cln Yiclas no .seio da Gomn1is.são. nã.o ten1 
vicio algum qne a annnllo. Apenas ern urn facto eircmnslan
cial, ·qnc serve de contra JH'oya ú validade elas anthrnt ieas. 
parece ter-se fü·n1ado a illuslrt~ Con1n1issão para e1nitti r· 
esso !parecer; n1as, esse fac Lo, n1esn1o que fossn exaeto, não 
a H Pra de n1odo a1g'nrn o val01: do processo c lei torai; r.. assiln. 
não :pôde ser annullada a clcicf1o elo Ro~ario que nw den a 
classHieac::ão on1 2.<' logar. 

]~, pois, cn peço ú Casa que, consideeando o faclo cn1nn 
.-lc valor aecidmrtal c não essencial. 1.Hl1à cirenn1stancia rx
h·insrca, que~ n1esn1o sendo v~rcladeira., o cru r não PStú provado. 
·(não) indiearia vicio nas anlhcnt.ica.s. Yi~!o qtH' a 'lWOpl'in 
(:nn1missão rPconhnccu n ya]or dcllas: e(m~itlüJ'ando~ 1'r.p i Lo. a 
dr·r.nrnst.ancia de não llnvrl' sido tran~l'l'iJ-,1 a a, ai'l.:t da r~lriçi'iu 
11a. Villa do Rosar:io. cnrnn não 11rcjndieial ú ~ua ll'ga.lidadl', 
hn:in. do votn.r con Ira n fHU'flc•rr~ pt•la ebs-.:il"!cat.:ii~., c.ons1.anl ~~ 
das anthrntir.as. cvitl011IP1nr.nto não viciaria-.:. I't'Hh'Hidas dP 
l\latlo Grosso. · 

EI.Elç:.:\0 DO RS'rADO DE ~L\TTO GROSSO 

O Sr. Gomes da Silveira -.Se. lPrcsidcntc. eon1o mArnhrn 
rln. G'i Gomrn is sã~ V rrifieadora de p.odr~rrs, não 11ns~o dPixa1' 
·{)e expor os rnotlvos qno a 1rvm:~un a -opinar J1Pia nnllifif'.a(•.iio 
da clricüo do Ilnsario. en1 MaLLo Grosso. .. 

A' Com1?1issão_ f.ot~an.1 pl'c~cntes divnrsos ]H'OLr.stn.;:; d~ elri
l.orPs; 1nn.s 1 sso nao ser1a lm.stan I e pal':t. ·que rlla .elahOl'asse n 
~;rn J)arecer do rnodo p.ot· .qne o fez. NeS>3cs proi.Ps1.o.::;;, apnnas 
d(\elararan1 qnl' se abstinhan1 de votar e1n eonsequencia rla 
pre:;;sfio que o GoYerno cxcecia sohr,c a cleiç.ão. 

0 Sn. PINHEIHO GUEDES- :Mas não provaran1. 
o. s~. Gü~IES DA SlLVElrtA- Ha 11111 vicio~ porém. qnr n, 

r.omnussao entendeu affcctar á validad~ da cl~ir,ão rln Ro
.-.;ario, ~:-;tq é, a falta da transcripcão da acta dc.sta nleiçfio. 
Un_n1 ·di feito, o regulan:1enu' ele~toral~ no art. !d., c1 is põe ter·
n1n1ant.omen1e que~ :fmta a eleição, a acta dr.ve ser.' irnme
diatan1enle transcripl'a no liV1'0 de notas do tabellião. 

'E' isto, . Sr. Presidente, nn1a. clisi1osição prot.ectora do 
resnHado clmtora11 c q1.w não deve ser onYi Lt idn. soh pena de 
nnllidade. ' 

I 
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Essa falta ele transcr j vção ~r h a-se l)l'üY:tda pelo elo
cu rnonto que -passo a ler (l.ê). 

(Por eonsegt1intc~ verificando-s.c a, nlcic.ão no dia 15 do se
tcn1bro~ no dia 17 ainda a resrwctiY::t acta não tinha ,:;;ido 
transcripta pclu tahcllião. con1o cllr. proprio certifica. 

l\Ias~ St'. Presidente, as au thcnticas foran1 concer La das ] lf'1o 
mesn1o tabellifio: devP-se suppor que tivrsso sido clwn1aclo :'L 

Mesa afint de fazer o ser-viço: con1o~ por1~111, cone i liar-s·e ~-~ 
c·.oncerlo elas c(lpias o a· não transcrip~·ão da ar la 110 hvJ·tJ 
de notas ? 

De duas nrn.a: .ou o concerto foi frit.o d~poi~ dr. 17. Ol\. 
;t. ci•t·Lidão ~~ falsa. 

A Corrnnissilo. Sr. Pre.:.;idenLe. ncnlu_lll1 inLercssn Lr·rn enl 
qnc seja annullaclà a eleição do llosario, a nfio srr o int.er-t'~sse 
ela. .justic.a: t~ nstn o prin11Jiro aresto qul' ::-r'. lavrar(L sobrt·. 
sen1r.lhanle vicio no processo c lritoral; entrego ú cieei.;:;fio d11 

Srnado c aeatarei o que por clle fDr l"rsolv.irln. (Mni/1) br'm!:'. 

O Sr. Tavares Bastos- Sr. :Prt'·.~illl•ntc', JH'L'JnitLa-~e Y. }~x. 
que cu. d•\ uma nxp1ir.acilo a rcsrH~ito ela rninha as.::.ignatnra, 
IU) pm·rer.t· da '.f:.cnnn1is~ão que~ jnlgmJ a l'lei~.í\() de que ~e 1TaL:t. 
()nanrlo se su~eiLou a crnesLão ela Yahdrulr~ otL 11ito \'allciadt· 
da r.lPiçfio d n Rosal'io. prnc1n'e i 1t•r c estudar todos o:=:. papei:-; 
n dnr·unl(11llo.s qur, ac.ornpanhaYaln o p1·ntPstu qru~ foi 'Subn1el
Lidn :í. n1H~n1a Corrunissão. Desse cs!ut1n conclní. qTil~ n frtrl.tl 
pnJ' que so inr·t.in1inava nullidaclP ú. eleit,;iio do Jlosa1·io t>l'a 
llií.o tor o ·[ ahl'llião etnrq:n·jrlo 11 .~r·n dry::•r. rrgis!T8..11fln im
ll1f'diatn,mrnl r. no h\·rn dP noh1-.:. a ae!.a dessa clp.i~:fio. 

O Sn. PJ>:HEmo GoEDt·:s -- :\la~ 11Cld ia rtein lPr sido f'ttll
Yidarlo. 

O Sn. 'TAV.:\H.ES BASTOs-Sim. srrtllln': c•n J1uo qtw,·o srl1~t: .. L'. 
~o Jui .ou n~o eonvidado. · 

O Sn..· AQUILI)\·0 no A~L\H.\L - PPen1iLla-n1c 111n apar·[,.: 
nn tretanto~ parcce-n1c qn e ü oscrivfí n eM ava prese11t r~ r~nrfltl 1· 
c~nneerton a act.a. 

O SR. 'r.\ VARES BASTOS- Perdão; eu quero ap·ena~ dar nma 
explicação sobre o n1eu proceclin1ento. Di:da eu que, VPnd1 1 

quA a qnestfln cifr-ava-se tão sôn1cnte. no facto do escrivã(, 
não I e r lavrado a ac La no livro ele nota.s. flaroceu-nlc qur i~~· 1 

não era razfio snffir.icntr para se annullal.' a c•1 nição, Yi~tn eomt) 
a oú.lis;;.:üo do tabelli ão s<) podia aca rrrtr1.r-1lt f' rrspnnsahilidat.lt-· 
n nfio inxal iclar a ll1f'SD1a nlriç:fin. qnn corrPll ::;;r~us l.rrnw:=..· r'P

gnlarcs. ::\ias~ depois. con~idr>ranclo qnn rs::;.D fado Dãn drix;tY:t 
dn srr un1a l.ransg\erssã.n dn rrgu lantünLo Plcitoral. qne exigt \ 
a 1r·anseripção da aeLa nn li\TO clr nntas inunrdiatarnen! ,. dt•
poü:; da cleiçã.o. r. que eonvinha r::::tahr~1ret•r nn1 flrPeednn i('. 
afim dr que mais tarde não so reprodt1zi:::sc-1n c·asos cguaP.;;;. ''lt 
r.nLr.ncli qnr não devi a sr.parar-n1e de n1e.us ilh1stl'~.~s eollPga..; 
c ccnn rllrs assignei o prrer.cr.r. 

O Srnado. rwal i anelo as razõr>s .que n,caho ck e;qvJr P n.:.; 
que fnrarn PxprncHclas pelo meu digno co llega~ pndcrú rnsoiYe ,. 
si o fac!o ílt' 11fln tc~r n eseriYãn mlll11Wic1o n Sf'tl cJeyr•r t; nw
tivo suffieienlr ]lara annullar a olciçEo. (2lluito lJcm .. ) 

O Sr. Aquilino do Amaral-- PrmuJ.ncion nm 11 i::;cu r;:;n. 

O Sr. Amaro Cavalcanti - S1·. Pl~rsidt~nl.e. an nH'.ll \'t'l" 

tem-se dado maior latitude ao debate snhrc o parcc0 r en1 
questã.o elo que a 1nateria en1 si eon1porta. 
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O caso é simples, simplicissin10 n1esn1o. A Gommissão 
n8.o deu tan1anho vulto, nen1 se daixou leva_r pelos p~otestos 
ou !'eclan1ações, originadas de fa~tos e sentn~ento§ diverso3, 
para [)ropor a nullidade da eleiçao do RosariO. Nao, absolu-
tan1enLG não. . . . 

A Con1n1issão apoiou-se em um principiO do .mais e.1qvado 
interesse, con1o vou den1onstrar: entendeu que, .SI o legiSlador 
11avia estabelecido con1o condição indispensavel ele garantia 
1 1ara a verdade d~ processo eleitor·al, que a acta da eleiq~o 
apenas lavrada i'osse transcripta cn1 notas de un1 tabellwo 
t~ as~·ignada pela propri a Mesa .... 

0 SH. AQUILINO DO AMARAL-Como 111eio ele prova: unien-
1118111 e; a forrnalidade é extrínseca. 

0 SR. AMARO CAVALCAN'TI- ... entendeU; repito, que não 
devia estabelee-er n1n aresto, desde logo, dimnetralmente op
posto ao preceito regulan1entar da materia, ao elaborar o 
·seu parecer, en1 que, pela prin1eira vez, cabia-lhe üpin_ar 
s0brc a falta dessa forn1alidade. que. aos olhos da Co1nmissao, 
é, sr~n1 duvida algun1a, essenciál. 01nito bem.) 

E, si para os 111en1bros da Casa ha interesse d~ relen1br~r 
a disposição textual do artigo que rege a 1nater1a, peço h
r:~nc~a para lel-o (lê) : 

«A acta será transcripta immediatamente no livro 
de notas do tabellião ou dn escrivão de paz, assignando-a 
a Mesa e os eleitores que quizerem. » 

O ·SH. AQUILINO DO AMARA.L - Mas não se contesta iss·0~ 
e shn q1Je fosse lançada no livr.o de notas. 

O Sn. A .. MARO CAVALCAN'ri- Trata-se, como já disse, e .se 
vê, de Uilla formalidade que o legislador estabeleceu c.omo ga
rantia para que as mesas elei~toraes, que ne n1sempre se in
spiram nos sentimentos de rigorosa justiça e legaHdade, não 
pudes.sen1, depois de urna eleição aca1Jada, innoval-a, rnodifi
cal-a, alterai-a, ou n1esn1o transformal-a ao seu bel-prazer nu 
ao seu cap1•icho partidario. 

O. SR. AQUILINO DO AMA:RAL - Mas isso não se presu1ne; 
prova-~se. · 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Si é este o pensamento claro 
e terminante da disposição regulamentar, que acabo de ler, 
eu, con1o n1en1bro da Con1Inissão, opinei, com assentimento 
accorde de meus. collegas, que não devíamos estabelecer um 
aresto evidentemente -contrario ao que estava estatuido, ou, 
ante.s, imperativan1ente determinado. 

Tudo o que é feito contra a lei. é nullo. 
Ao Senado compete, em sua e:abedoria resoler con1o n1elhor 

entender. 
A Co1nmissão não. teve interesse em annullar esta ou 

aquella eleicão~ · ou em classificar deste ou daquelle modo 
os senadores eleitos de Matt0 Gros·so. 

O que .se trata é de saher s.e a formalidade da transcrj
pção é ou não garantia legal indispensavel da verdade · elej
torai. Si é, o ·Stenado deve firmal-a no presente aresto ... · 

O Rn. GoMES DA SILVEIRA -- Substancial. 
O Rn;_. f\.MARO CAVALCANTI -. . . que, para ·.serem acceitas 

como lc~I!Jtlmas ou authenticas nesta Casa as actas das elei
ções deY0.ill Ser tran.::;r,rjptas por tabellião, COfiO se exige na lei. 
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Não ~c pode allegar que, no l~aso, u Labellião se negasse 
ao cu:r~'l}nmento elo seu devc1·, c que isso in1pedisse a l\'lcsa dt~ 
cun1Jli~n· cnn1 a sna obrigação, porque podia ser chamado o 
escn \ao de paz ou ainda ser nomeado aâ hoc um tabellião 
par2, o fac lo. 

}~' corto que n n1eu honrado collega que acabou de 
, fallar, disse que se trata de uma simples presun1pç.ão, sem 
Ji!'OVa elo facto. 1Poço licença para dizer que não é assim: 
:'t Connnissflo roi exhibida unw certidfí.o authcntica e nãr) con-
1,(•stacla como sendo falsa, em que o tabellião, no dia 17 de 
St~Lernhro, diz que deixava de dar certidão ela acLa eleitoral 
por ~1fio !.el-a recebido da }'.lesa para a transcripção, quanc!Cl 
a l(~ 1 ex1go que aquella seja immediatamente transcripta e 
assig·nada pela propria Mecsa. 

0 SR. PINHEIHO GUEDES- E O concerto na acta? 
O Sn . .AMAno GAVALCANTI- Chegarei lá. Não ha duvida: 

o Lnh:,l]]ão declarou concertada e conferida a acta ... 
O Sn. PE'l"HEHlO GUEDES - Devia ser no a.cto. 
O Sn. Al\L\Rü CAVALCANTI - ..• e por esse facto~ talv2z. 

fnsse inteira justiça ter a G0n1m·issão pro})osto a responsrrhi
] i d ndt• c1·imina 1 d.es:=::e funceionario .. .poraue elle, en1quanto nn 
c i i a I i d el'a uma certidfto dc: que nf'to estavam transcriptas a2 
a1·tas da r.leiçi'ío. pratieava:, depois~ acto de seu officio . .-;ern 
âata - attenda o Senado- sen~ data: de onde parece reS1JHn(• 
o cnrnprh11ento daque11a forn1aUc1::lcle! 

O Sn. PINHEIRO GuBDES -·:E V. Ex. conclue que nfio foi. 
porirrnto, na oceas]ão. 

0 Sr.. AMARO CAVALCANTI --Isso deixa suppor que esse· 
funcci on9.rio, que não claton n sen segundo acto, quiz ser a[!'ra
davel a ambas as partes. 

Depois de ter dado a certidão da vcrdaQe, isto é, que nfi() 
·exisUa a transcripção da acta, faz suppor que~ após, ~·e lh0 
pediu que puzesse o seu. conferido e concertado naquelle ir
strumento, e elle assin1 o fez ... A, para não ser apanhado ern 
;flagrante .contradição, dejxon ele datar esse 1nesmo con/C?'irln 
e conce'darlo. 

A Jn;nha experiencia de casos semelhantes, não n1e deixa 
duvida· de que o caso assin1 se t1vosse ~passado. 

Portanto. dej conscienten1ente o meu voto ao parecer cp.H~ 
se discute. rnas não para desclassificar o n1eu honrado collep:. 

:Propondo a null]dade ela elekão do R0sario, suppuz cru.-:' 
era rrtis{ér estabelecei-a CODlO Ul1'1 aresto fundamental Jla CSpP

, cie. Uma eleição não transcrii_1ta cn1 notas não é uma r.icj
ção legalmente con1pleta. digna de. ser acceita c julgada. comn 
r.eal ou authentiea, ·.pelo :.:-"\nado. 

Ejs aqui os fundamentos da Comrnissão, nada mais, nacla 
n1cnos: e o :Senado. em s11a sabedoria, resolverá eomo parrrer 
de razão e justic.a. 

E' lidl:'. c posta em di sen ssã.o a seguinte 

Etnenda ao parecer n. 21 

Requeiro que se accrescente ao pa.recer n. 21- fjc_a ar~
provarla a elrir,ão de 1\1atto Grosso. gnarch:uia a cla.ss1fH~af'nn 
feita na ~ nth en 1 i r. ~ Temr::i.ti da ao Sen ado.--A qnilino do li rnO?'oJ. 

• 



O Sr. Pinheiro Guedes- Peeo a palavra para Lrazer ao 
conhecünento da Casa algumas circumstancias que lhe cliz01n 
respeito particuJ'U'Inente. 

Aos rneus nobres collegas digo: 
en1 alterar a eleição elo Rosario seria 
ella aproveita ou deixa de a1p-roveitar. 
poderia dar con1111igo, porque, n1edico 
sepviço no Estado do Pará quando se 
lV[atto C·h·osso. 

O tuüco interessado 
eu~ l)Ois a n1iln r~ rp1 f' 

l\Ias esse facto nã.o se~ 
n1ilit.ar, n1c aehava a 
procedeu á eleição c1n 

!Peço pern1issão para lmn'brar ú Casa: não sou enfendüln 
~111 n1a!.eria eleitoral e nunca pleiteei eleiç;ões~ no Lcn1po rla 
.1\fonarchia; J}(n'que sabia que os ho1nens era1n escravos e YO
Lavmn sen1 autonn1nia lH'Opria; não obstante~ parecc-1ne que o 
protesto deveda se:t· feito perante a n10sa eleitoral; en Lretanto 
nfío consta das authenticas protesto nesse sentido. 

Mais tarde ainda, -podia ou devia ter sido a!p.rcsrntado. si 
fosse vcrdaclr,iro, })orante a Mesa apurad0ra, na capital rlo E;;;
t.adn. r~ntrctanlo, não consta das autllenticas envhtdas JH'O
L<~sto nlgu1n nesse sentido. 

Aitúla 111ais : si esse protesto fosse -verdadeiro, devia Lr•c 
vindo a esta Casa pelos canaes COl11:petentes, c não vcin; surgin 

. rep.en Linmnente; c, seja-rno licito dizer con1 a franqueza qr11~ 
rlcve ter loclo hornern ele bern: ~Fi!quei sln·prchendido~ no 
fHltrnr ttojt3 nes-ta Gasa~ p0r ver qu·e o n1cu nobre -collega di::::
eutia a eleição de Matto Grosso, perante a illustre Gonn11iss:1o. 
quando, honten1, ao retirar-1ne, estaYa conveneido de que tudo 
f~stava. ternlinado c que o parecer fôra lavrado e seria a]} rt~
scntarlo: pois assün o fôra resolvido pela illustre C:on1missão. 

Con1o é que hoje surje esse protesto ? 
O Sn.. AlYIAHO CAV.ALCA~rrr - O .Ministro do InLeri or, .ffll•' 

era o con1petente, ren1etteu á Con1n1issão o ;protesto c todos o~ 
pn .. pcis, honten1, justamente antes do ~parecer ser apresentado. 

O SR .. IP'INHEIP.ü GuEnEs- O protesto foi trazido por 
n.Iguen1. confessou-o un1 illustre n1en1bro da Con1n1issão. CJlW 
11ão é correio do Ministro do Interior. . 

Depois digo eu: Si o escrivão cumpriu o seu dever, con1o 
consta das authenticas·~ declarando que eonferiu a acta eon1 
o sen livro de nc tas, a authentica preenche os reqnisi~os ela 
l c i; n. elcioão da villa do .. R10sario não pôde ser annullada. A.:; 
notas deyen1 estar no seu liv1~o com a aeta t:ranscripta; e o 
facto de se 11aver esquecido de daLar a sna declaração, ;pnrere-
1111\ não prejudica, 

Não ê crivei, porl.anto, que n1ais tarde viesse dizer que . 
não poclia dar 1..1n1a certidão. · 

. Certidão de. que ? Da transcripção da acta ? Elle ntio podia 
de1xar ele passai-a. sob pena de cahjr cm falsidade. · 

Parece~ senhores, .que a petição dirigida ao escrivão é. p.ara 
~abcr o numero dos individnos que votara1n; porque. segundo 
li en1 folhas de Matt.o Grosso, un1 individuo allegava que 1nn 
cidadão tinha sido constrangido a não votar c rnetticlo 11a 
cadeia. 

O 1neu nobre collega ,provou que o facto era falso. 
Ora, saber o numero dos votantes não é o mesn1o que sa

ber si a acta foi ou não transcripLa. Este, facto não podia .'ler 
rwst.o en1 duvida de.sde (jUe a illustre Con1n1issão re.eonhccc e 
declara em seu parecer que a eleição fôra. legal. 
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E. ]Juis .. Ja vô a (:a~a ()lH\ n~tll púdP llavf't' ahs1dulatnPnl1· 
a tllininw invalidadP no proe1·~so Pl(~itural. 

(juanlu ú aptll':u.:ü(), l::ulliH'lll 11fi.u ~~xisLP vil'i11. I' 11 racl1 1. 
cpll' a li' i ~·l~claJtm. da lt·ans('rip(:fw da :::wla d11 I iv1·u d1· !lutas, ~·· 
jlat·a :-:.l~l_'VIt' fil' dueunwnto d1• t'lllllt·a-pt·ll\·a. no l'HSII l'lll q111' as 
aulllunLHms lunhanJ :-;ido t'alsil'i('ada:-;: destk. p1ll'lanl11. i!lll' a 
C()nunissãu verii'ie.utl qw· não IH>UVI' l'al:-iidad1•, 11 pl'idt>sl11. 
1nesnw qw• fossr real e apr·Psc•n1ad() t•rn lf•rrqlll. ni111 1 it1ha t·azü11 
de ser. 

Ora. 11a ~~leição de ~1aLL11 <:t·~~~~u nã11 s1• \'f•t·il'il'tlll l'nl
sidadP al~ur11a .. e, logo. não lm razão de app(•llat·-sc· pat·a 11 !Jl'll-
1 Psi 11 aprPsl'llLaclo t'<'wa de lPrmo 1wsl a (:asa. 

Pe(~o. puis, au Senaclu qLw all1~nla ;'ts tiHlsidl•t·ar:l"lP:-; l'Pilas. 
s1~1n pt·elenção. por quem n;)o esLá hall i luai11 1 a falia t· pPt'anl I' 
utn Congt·Psso notavel corno esLe, e qw• t'· simples tlwdic11. dP
\'(Ilado até hoje a cuiclat· da saudP c da vida 1!11 soldado. 

Per: o-vos ql.H' clrscul pP i~ a fr)ema. ai I Pnd PJHI1 1 ao ru ndt 1 

pa1·a dar valor ú auttbrnl ica cpJP l1H' conl'l't'iu o :zo Jogar d1• Sr•
nador pelo EsLado de Mal.to Grosso. (J/nUu bem: nulito /)(·m. 

Não l1avendo mais quern peça a palavra. r>nceJ'J'a-::::.c' a di;-;
eussão. 

ReLiranl-Sl' do salão os Srs. Pinlwirn (1nf'r1Ps ~> ..:\quili1111 
do Amaral. 

Postas a votos, são approvaclas as conclusões do pat'CCPI'. 
0 SR. RAMIRO BARCRLLOS (pelo nr·dcrn) - 81·. Pt·PsicleniP. 

r~sta mnenda é substitui iva do parrcrr, porque rlla r!{ z justa
rncntn cousa eont.raria ao qw• diz aqurllc. EniPncto. p_ul'lanl11. 
qui', I endo-se volado o parrc.f'r nos I ermos prnpnsl ns 1wla 
COJnmissão. a rrnenda não ]1f.klt• ser votada, por· set· mal l'l'ia 
jnteiran1entc opposl a. l\ en1 a emenda podia sf'r accrrsern1 ada 
ao parecer. porque seria justan1m1te accrescenlar aquilln qw' 
0 anLitlwse elo que foi approvaclo pelo Senado. 

O Stt. PRESIDENTE rire lar a quP a rn1enda PSI á prrj ud icadn · 
n pr·oclama senadores pelo Estado de .Ma1Jo-Grosso os ~t:s. 
Aquilino Leiln do An1aral Cnulinho. Joaquim Duarl0 l\lurtinllrl 
(' :\ ntonio Pinhniro Guedes. 

Não haY·rndo rnais narla a I ralar. o Sr. PrcsirlPnl (' Clli1Yida 
o~ Srs. 8Pnadorns a rrunir-sf' amanhã ás hnras du coslt1nw. 

LPYR n I a-sP a sPssão ús '2 11 nras 1 la I al'rlf'. ~,· 

5a SESS~\0 PH"EP.\ll.Vf'ORIA, E!\T 1? DE XOYEMBHO DE 1 N\ln 

PH.ERTOENf;i:\ DO SH. I·'ELICIO ])OS S:\~VrOS 

A's '1 1 1f2 horas da rnanhã~ faz-se a cllan1ada. aehandn-sr' 
pr0senl<'S ~1:3 St·s. ~Pnarlnl'\'S. a. sabPt': 

Fnlicio dos :--la.nlos, ElysPll !\lat·lins. T'h<'ndtll'Pio ~oul11. 
:\1nat·o Cnsalcanl i . .loã.o ~l'iYa. C:11JlWS da ~ih·Pit·a. Cunlla .Tt1-
nior.· BnzPrt·a d(' .\llH1QUi'l'Qlll'. ~iiYa Parani111S. L.uiz DPlpllitw. 
A1nrrico Lnl)(l, TaYat·es Hasl f)S, .\IJnPirla Hat·t·do, ~e1·t·an1 1. 
Lnnvig-ilrlo r.r1Pilw. Hra.z Cat·nei!'n. Pini1Piru <luPrles .. ltmquim 
Sarm!~nlo. Francist'(l l\lae!Jad(). ~aldanha 1\lat·inlw. Rosa .Tunim· . 
. Tos(• S(•('ttndillil, .lui\(1 Pl'dt'll, Hudt·ig·tws da Cunlta, Campos Sal-
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les, Rarniro Barcellos. Pinheil'o Maehado, Falcão da Frota, 
Coülho o C~uupos, Prudente rh:~ Mm·aes. Vil·gi li o Danutsio, e 
E. \Vandenkolk. 

Con1pareeerar11 depois (I e alJel'La a sPssão os Srs. Esteves 
Junior, José Hygino, l\íanuPl Barata, Goularl, Monleiro de 
Barros. Laper. Generoso Marques, Ubalclino ..:\.n1aral, Dorningos 
Vicente, Paes· ele Carvalho, Olivci1·a Gaivão, Quintino Ba
eayuva, Santes Andrade e João Sever·iano. 

E' lida e posta em disc·ussão a acLa da sessão antceedenl r. 

O Sr. Tavares Bastos -- Sr. Presidente. achav<1-n1e lwn
Lern en1 servi c o na 5a Con1n1issão do V crificação ele Poderes, 
lrat.ando de exarninar o trabalho elei!cn·al a que se pr·ocedeu 
no Estado de Matto Grosso, quando aqui se cffe.cLuou a leif.ura 
do parecer reconhecendo senadores por· diversos estados, i n
clusive o de Alagôas, por onde fui eleito. 

A' vista· clisto, deixei de fazc1· il11n1edialan1enLe un1a de
claração que julgo conveniente c i 1nportanLe para rc·sguardar 
n1eus cliJ·p i tn:-; e orno magi straclo ( 01Wütdo), direitos não só 
n1eus con1o de todos os 1neus collegas da rnagistratura que 
estão nas n1esmas eircun1stancias. 

Sondo eu Juiz de Direito, enlll exercício ha eedea de J 4 
annos, além de quatro con1o PromoLor Publico, que fui, tendo. 
assim, feito estudos especiaes sobre jurisprudencia, e Lendo 
gTande an1ôr á classe na qual passt~i não pequena parte da 
n1inha vida, era-rne impossível :l'ur·Lar-Ine. a esta declaração 
em meu nome e no dos meus colleg·as. 

A Constituição decretada pelo Governo Provisorio diz 
no seu prcan1bulo que ella vigoraria ·por ernquanto tão só
rnento en1 rr·lação á constituição das ean1aras. 

O Srt. JosÉ SECUNDINO -·- Trata-se de uma incompatibi
lidade parlamentar. 

O SH.. TAVAHES BAS'ros -- Parlan1entar. Parece-me, pois, 
que antes da approvação da Constituição se póde obrigar, 
desde já, a um membro do Poder Judiciaria qu~ fôra eleito 
Deputado ou Senador, a optar por un1 dos cargos. 

E, enLre parenthesis, seja-me licito dizer, Sr. Presidente, 
acha\' ia conveniente que ·v. Ex. requisitasse do noder com-
petente todas as leis ... · ~ 

· O SH. ELYSEU MAR'l'INS ·(lo Secreta'rio) - Jú :foram re-
quisitadas. . . 

0 SR. TAVARES BASTOS -- •.. OU actos do Poder Proviso
rio, afim de podermos es~udal-os, habilitando-nos, assim, para 
opportunan1ente pronunCJar-nos sobre elle~. 

H a, por exemplo, Sr. Presidente, n1ateria sobl'C casan1ento 
eivil, sobre lei Torrens e muitos oul.ros actos elo Govnrno Pro
vi sori o que devem ser sujeitos á nossa. apreciação. 

O SR. CAl\IPos SAJ~LES ('Nlinistro da .Justiça) - Opportun
namente o corpo legislativo poderá tomar conhecin1ento de 

.lodos os actos do Governo. 
O SR.. 'rAvAHEH BARTOS - Estou r.ert.o disso. 
0 SR. CAMPOS SALLES (Ministro rla Justiça) - Por en1-

quanto ha sessões preparatorias; depois haverá Congresso 
Constituinte. · 
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o Sn.. rrAVAHES BAS'f'O;:; - Sim, s~nhor, is Lo foi ap81i;t ~ 
un1a digressão; e ou estou cel'Lo de que os ministros 1lil1, 
quercn1 crue vellhan1os aqui approvar todos os actos do pocle1· 
proY i ~'O r j o, uc Los c~sse:::, uUús, que Lodu::; J'CC'Jnh ecmno::; Len.! 111 

sido praticados con1 o rnais acendrado patriotisn1o. (Apoia
dos). 

I\las, dizia eu, ~r. P residenLo, que na Constituição ha uma 
disposição deterrninanào que os n1agistrados que forem elei
tos senadores e deputados, logo devois rlo reconllecin1enL(l 
devem optar pelo cargo. Ora, eu acabo de ver 'que fui re
conhecido Senador. pelo Estado das Alagôas, e, por conse
guinte, parece-1ne opportuna a declaração que devo fazer, de 
que não desejo que se me risque do quadro da magistratura, 
porquanto quero conUnuar a fazer parLe della. 

Parece-me que seria inopportuna a declaração, visto 
como a Constituiç[io não está approvada pelo .congresso. 

. O SR. PINBElHO GUEDES - Não tem razão de ser a de
claração, porque a Constituição não vigora. 

o Sn .. rrAVAR.ES BASTOS - Isso mesmo dizia eu; e peço ao 
Sr. Senador que não n1e interron1pa . 

. () SR. PINHEIHO GUEDES - Não estou interrompendo, ao 
contrario, estou auxiliando a V. Ex. 

0 SR. TAVAHES BASTüS - Dizia eu .que devia estar di.s
pel1SqdO desta declaração, porquanto a Constituição não está 
approvada; n1as, cómo, vi o Jornal do Cornmercio dar a no
ticia de que tinham sido nomeados n1embros do Supren1o Tri
bunal Federal, eu tive· receio de ser surprehendido com o 
acto do Governo declaranão-me fóra do quadro da magis
tratura. 

Entendo ~que essas nomeações não se po.den1 dar, visto 
como a Constituição não foi approvada, e só depois da sua 
approvação se poden1 constituir os tribunaes í'ederaes. A 
muitos de entre nós não é syn1·paLhica a idéa da justiça fe
deral; e quem dirá n1e·sn1~o quo o Congresso n. a:cceitará? Quenl 
dirá mesmo que a Republica será unitaria ou federativa ? 
Todas estas questões são da competencia do Congresso; como1 
pois: o Sr. ~Ministro pôde precipitar-se fazendo non1eaçôe~ 
para un1 tribunal que ainda não está. legalme11te constiLuido? 

O SR. CAMPOS SALDES (Lllinistro da Justiça) - E' exacta
rnente para constituil-o. 

O SR. TAVARES BAs'·ros -Entendo que só se poderão fazer 
nomeações para os tribunaes federaes quàndo o Congresso · 
os decrelar definitivamente, e, ben1 assin1, a Jórn1a d:::t rtepu
blica e suas condições, federaes ou unitarius; antes disso, jul::;'O 
inopportunas taes nomeações. 

Portanto, ha de me pern1ittir, Sr. J\finistro, que declare 
- pelo menos este é o meu parecer - que S. Ex. não pro
cedeu bem, si é que fez non1eações para os tribunaes federaes, 
nomeação~·, aliús: já publicadas nomin~ü::nenLe. 

Por consequencia, peço á. Casa desculpar-n1e de ter to
mado alguns momentos de sua .attenção. Entendo que, corn
.quanto seja inopportuna a declaração que acabo de faze!, 
julgo-a, entretanto~ conveniente para resguardar os meus d1~ 
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rciLos, tanto 1nais cruaulo não sei •Qua.r sel'á a solur;fto que- o 
1\linistro da Justiça dar{L sobre as inconrpatibilidades do::; Ina ... 
·g.istrados. O 1neu no1ne •esLtt inclui elo no quadro dos rnagistra
clos con1o Juiz de Direito; 1nas eu exereia o earg;o cio Cltefe de 
Paliei a do Estado das Alagôas. 

A Constituição diz - optará por um uns enr'gos. 
Pergunto cu: Qual o cargo - o de Chefe de 'Polieia'! 

l)estc Já pedi dmnissã·o, que rne foi c·oneedida. 

Portanto, pai~ece-nw que a Constiluição, do n1odo por que 
cst.ú redigida nesta parte, não pócle de 1nodo algun1 affoctar o 
1neu direito. Julgo necessaria uma declaração nes:te sentido, 
porque :unanhã poderen1os ser surprehendidos con1 qualquer 
acto om contrario. 

U.M Sn. SENA DOn -. -'l. Ex. est.ú fóra da ordem. Estan1os 
discutindo. a acta. · 

O Sn. 'rAVAH.ES BASTOS - E' jL1Stan1entc o que estou di~~ 
euth1clo; is Lo é! diz a acta .que fui reconhecido Senador pelo 
Estado das Alagôas. Esta declaração que estou far~endo ó 
co1n o firn de resguardar o n1eu direito~ para, en1 tmnpo op
portuno, depois de a:pprovada a Constitui~,ão, optar pelo cargo 
de n1agistrado .ou de n1embro do Senado. 

O Sr. Pinheiro Guedes - .Sr. Presidente, n1eus nobres coi
legas, pela leitura ·da acta~ vi ·crue nã.o ficou bcn1 cl.aro sobro 
que versou a votacão da eleição de l\Iatto Grosso. Foi ·apre
sentada un1a rJ.nencla ])elo meu collega, ·que não se acha In·c
::-:.e.Jl.t.c. 1Sr. A.>q.uiUno L·P:iLc do A1naral. Parece-me ·que. depois 
ele di'scutitla,· devi{t ter sido votada es.ta •cm·cncla, que ·era Únla 
rt~sLric~~ão au pareel·r; porqu1•, tendo a Com1n is~Ho jn(~U 1nlJitl.t 
de Ycrificar os poderes dos repr·esentantes elo Estado de ~latto 
C+rosso; l't•conhecido ow~ as elei1.,~ões eorreran1 eon1 toda.. a re
gularidade naquellc Estado, e as authenticas não apresenla
Yam. vicio algun1, que as annullasse, con1o s.c vê da pri.rncn·a 
J)adc do -parecer, na segunda parte entendia que no n1esn:.to 
Ji3stado de l\fat.to Grosso, na villa do :Riüsario, as aut:henLicas, 
envi,aclas :d:aqueUa conlaTca, purecian1 ,eivadas de vieio. 

'Mas, Sr .. Presidente, ficou provado nesta Casa que as n,n
( IH•ul.icas são regulares_ e não têm vicio algtun; tanfo assiln, 
qne a Co.nnnissão havia forn1'L1lado o prilnciro vareem:, a·p
provando-as taes ·cruaes, .con1o ficou ~assentado na nossa pi·i
nleira reunião~ pa1·e.cP..r que ·não apresentou á lWesa. para 
to1nar conhecin1ento de un1 protesto .que surgiu nesta iGasa, 
não se sabe eon1o. TJn1 dos n1en1bros da Co~•wnissãn dcclarol~L 
que este protesto foi enviado pelo 1\fini.stro do ~Interior. 

Unr dos me.n1bros desta Casa, garanto a V. Ex., deelarou 
que este protesto fl'n'a trazido por algucm que não era r-.cn·
rniu do ~linisterio do Interior; mas. seja co-rno fôr, a CuJLJ-· 
rnissão não devia, é -n1cu Inodo de ver, sem quebra de cPrLn~ 
prineipios~ ·dar-lhe as ho:nras de ~attcnclel-o, ainda que fosse 
real, verdadeiro. 

Mas, .Sr. Presidente, o meu nobre collcga que pleiteou as 
'eleições en1 Matlo Grosso, provou ser un1 falsarjo o individuo 
portador da-quelle peotesto~ que não foi apresentado cn1 tcmno 
á Mesa apuradora da villa d'J 'Rosario, ncHn 1nais tarde, á 
Intendencüt Munkipal ela Ca\pital ele .lVIatto Grosso ... 



i: 1 . p jL 
-~~l-.;·._; __ 1. ------:.....--....,.-__,_L.-_....;_ ______ ~--------'----· -

- ~'7-

..... O Sn .. ELYSEU MAR'l'INS - E~M. diticuLindo a acta '! 

0 Sn. PINHEIJlO GUEDES - E::-;tou uiscutindo. . . para vir 
hoje surgir no Congresso. E', Sr. Presidente, é, n1eus nobl.·c~. 
collegas, a intl'iga~ a cabala que, s;urgindo naquelle Estado 
n~raYessa s·ertões invios, <C~!ll1inha centenares de leguas, part~ 
Yll' ousada .penetl'a!' no selO do paT'lan1ento, para eonspurcar 
a Yoniade du brjoso poYo n1attogrossonse! 

Siru~ rneus nobl'es collegas, o auetur desse 'Vl'OLesLo é o 
indi\-;idue, I'ICCOllhec1dan10il{0 falsariu q Ué aqui a•pontou O 
Dr. A.quilino do An1aral, n1eu .ctistincto eonterraneo e col·lega 
de re·presentaç;ão; cs·so individuo q ut• Lt~Ye a audacia de forgicar 
urna lista de senadore-s, no te1npo do ominoso governo Ouro
Preto, dando o 1 o lagar: ao Dr .. Joa:quiln !.V.lurtinho, o zo ao ge
norail Couto Magalhães e o :3o ao Sr. Flnu1·y -· eleieão a que 
nunea se prueodeLL ern Matto Gross0. :B~ssa authenhca terüt 
~ hegado ao Senado Brazileiro, si a Republiea, n1anclaclar pela 
Provid8ncia~ nas azas do anjo protector do Brazil, não a ti
yesse annullado j untmnente cont a Monarchiu. 

Con1o é que a Com·missão to111ou conhecin1ento de un1 
})l'Otesto que penetra nesta Casa l)Ol' tran1ües invios '? Como 
f3 que a Cmn.nlissão ton1ou conhecilnento de un1 protesto apre
sentado· por un1 individuo provadan1ente falsario ? 

Senhores, fiquei surprehendido pela leitura da acta; ahi 
não s·c diz si foi posto a votos o parecer~ ela Co1nmissão, 
rosalvando-se a enwnda para depois ser votada. Diz-se que 
o parecer i'oi posto a votos c ap.provado~ sendo e1n seguida 
Jeita declaração de quQ ficava prejudicada ~ erncnda. Desse 
1nodo nullif'icou--se todo o trabalho que havian1os tido, cl~~
Inonstrando a esta augusta assembléa a uullic.lade elo vrot.esio, 
nnllhla{le reconhecida pela propria Connnissão, a qual tlf'
darou que as eleições tinhaJn sido executadas curn tocla a 
rcgularj·d a dr. 

E o facto ele ([Ue se lançou rnão para in{lUinat· tle vicjo a 
;JuLlJf~nUca f'nsiaJa pola 1::\i'csa apuri.Hlora da villa d 1J llo~al.'iu 
do Estado de l\latto Grosso, não é regular. Essa autltentica, 
püde ser vcrjficada, tmn a declaração, feita pelo proprio es
crivão, de quo elln a conferiu e ~onccrtou. 

O Sn. ELYSEU 1\t.{AH.'l'INS - Mas isso não é ditK:Ussão da. 
ada. 

·O Sn.. Pr~HEIHO GUEDES -- E' da acta, n1cu nobre colleg·a. 
~A Ccnnrnissão .iá havia. reconhecido .que as authe11Uca~ 

l' t':.u:n ~ãs~ não tinhan1 vicio .algun1, ·e són1ente depois . qw; 
SUl'fÔU o protesto apresentado por un1 individuo falsarw u 
qu.r~ ella vcin dizer-nos que a authentica enviada pela ·~le~a 
apurado:nt da villa do Itosario estava viciada ! 

Portanto, Sr. ·.Presidente, tenc:·o-se provado c havendo a 
1 :UJnnlissilo reconhecido tque as authenticas Pl'Rln regulares. 
qLw Jlã·o t.in·lJam vi:cio algurn, e :havendo sido formulada ncsl.n 
.':i·cntíclu a JH'imcira pa1~tc ·do parecer, era ,justo que a Ca~a 
aLtendes~a~ 1ils eonsideraç·õ:es aqui expostas, votando a .e1nenda 
antes do pareeer. ___ 

Si n. crnenda cahisse. si a Casa não a acceit.assc, cntao 
se votaria o }Jarecer; 111as não é isso o .CIUt) .consta da acta· 

Peço ú Casa (não tenho experiencia dos trabalhos parla
rncn t.n.res, não conheço aincla o Regin1enLo pelo qual nos rc
gulan1os, não tenho o habito da tribuna) ; peço á Casa que 
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r•·::onsidere seu aclo, IJlH~ (·xJgla u~ dueurnenLo:::; pelos quaes 
;-;l_~ possa verificar que a eleição do Rosario foi irregular, e 
rneus nobres ~eollegas reconhecerão que na authentica fa.l ta 
sórncnte a data, que o escrivã') não collocou na occasiã~'). 

Não será isto devido a sinlples esquecimento ? 
O Sa. Pn.ESIDENTE - O Sr. Senador não está discutindo 

a acta. 
{) SR. PINHEIHO GUEDES - Perguntaria ainda, por ven

Lura :POdeinos guiar-nos pelo protesto~ que se ba~eou em un1 
requerin1ento dirigido por um individuo ao escr1vão do Ro
sario, para certificar-rhe o contexto da acta das eleições da 
con1arca ? Não teria sido forjada esta !Certidão pelo proprio 
auctot· do protesto, que o trouxe até aqui, e que parece ter 
tido interesse en1 annullar a c leição? 

Como poude a nobre Commissão verificar a legalidade 
do protesto ? Não seria o mesmo individuo, que já era falsa
rio, o mesnv) que inventou a petição e a dirigiu ao escrivão, 
apresentando a certidão requerida, que póde ser real, noten1 
ben1, nfio ponho duvida, ,m.as que não póde ser verdadeira ? 

E1n que se baseia, portanto a Cornmissão par annullar, 
a ele.ic.ão ·do !Rosario ? 

Não estou defendendo ~-1oje só o meu direito á collocação 
que me foi assignalada na eleição de l\'!atto Grosso, mas 
tarnben1 a verdade e a justiça~ que devem ser a divisa desta Ca
sa. 

E, ass.im, peço aos collegas reconsiderem a votaçãc. 
Não sei si é possível pedir á l\fesa que de novo submetta 

á votação da Casa o rnesmo parecer. 
Foi· par.a isso .que pe-di a palavra, afim de .orientar os 

nobres collegas sobre a votação que h ontem se realizou aqui. 
Effectuou-se uma votação sem se saber sobre que. ;Depois 
um Sr. Senador pediu a palavra e julgou prejudicada a 
emenda, e, assin1. fui eu o prejudicado, contra os mais süu;.; 
princípios do Direito e equidade, com offensa dos brios e 
dignidade desta augusta Assembléa! 

O Sr. Ramiro Barcellos pronunciou um discurso_.: 
O Sr. José Secundino pronunciou um discurStO. 
O SH. ELYSEU MARTrNs (1° Secretario) - Na qualidade

de se~eretario, venho dar uma explicação sobre a votação do 
parecer relativo á eleição do Estado de lYiatto Grosso. 

A acta é. a narração do que se passou na sessão de h ontem. 
Tendo sido votad'O o parecer da lCommissão, ficou prejudicada 
a emenda apresentada ao ·mesmo parecer. ~o que se póde 
concluir da impugnação que o nobre Senador acaba de fazm~ 
é .que a ácta não é a expressão da verdade, que é inexacta. 
O que posso, porém, garantir ao nobre Senador é que esta in
exactidão não ·existe. Não posso acon1panhar o nobre Senador 
na discussão em que se empenhou, por.que é contraria ao 
Hegü11ento. 

Con1o lo See1'el:.ari n; o que rnc cabe é garantir que a acta 
está r.ecligida de confor1nidadc corn o que foi discutiél·o c 
yotadv. · 



o SR. PlNl-H:lH.O GLIEIJE~ sr·. Pn~siuenLe, peço a v. Ex. 
haja de consuHat· á Casa si votou com ~onhecilnento de 
causa. 

. . •.• ~:..~~ -- ! 

1VOZES - (Oh ! Oh I 

0 SH.. PINHEIRO GUEDES - Perdão, deixe1TI-1ne concluir 
o n1eu pensamento. Desde que foi acceita e discutida a 
en1enda, era preciso que o Senado désse seu veredictum sobre 
ella. Isto, entretanto, foi ·O que não se deu. Nã·o tendo as-
sistido á votação, eu não podia saber -como se procedeu á 
votação do parecer da Cornnlissão~ e a e1nenda que diz respeito 
não só a mim, como a me·us c~ollegas. Entern.clo que a presiden
cia teria .procedido be1n sujeitando á yotação o par.ecer da 
Colnlnissão, resalvando a en1enda. 

Não se tendo verificado este facto, contra elle eu pro
testo; po!"que o Senado não deu o seu voto como desejava 
naturalmente e, creio mesmo, como era de seu c!.·ever faze.l-o. 

O .SR· Er...YSIEU 1\JIARTINS (1 o Secretario) - A consulta que 
V. Ex. pede é uma injuria directa á Mesa. 

'Ü SR. PINHEIRO 
1
GUEDES - A. consulta tem por fim ve

rificar a votação, que podia ter s] do feita irregular1nentc, en1 
consequencia de não se ter ouvido! co1n·0 parece que foi feita. 
Stlcoe,deu :a palavra da presidencia, nondo a votos a materia: 
e, pois~ não . póde ser tida em tal conta. o ln eu requer-irnento 
tetn por fim a Yerificação de um faeto; é o que peço á Iviesa. 

Não navendo Inais quem peça a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é approvada a ac.ta. 
O SR. 1 o SECRETARIO declara que não h a expediente; 
0 SR. 2° SECRETARIO lê O seguinte 

PARECER N. 22 - 1890 

A' 5a Cmnmissão de Verificação de Poderes foran1 .pre
sentes 66 authenticas da eleição a que se procedeu no Es
tado de Goyaz no dia 15 de setemhro do corrente anno, a 
acta da apuração geral feita pela Intendencia Municipal da 
·Capital, e. ben1 assim, os cljplClmas dos senadores eleitos pelo 
n1esmo Es.,tado . 

A apuração geral dos votos feita pela Commissão apre-
senta o seguinte resultado: 

1. 0 , José Joaquim de Souza . . . . . . . . . . . 4. 9·99 
2°. Antonjo An1aro da Silva Cancelo.... 4.:280 
3°~ Antonio da Silvà Paranhos. . . . . . . . 4. 058 

E outros menos votados. 
A apuração da Intendencia l\llunicipal é a seguinte: 

1° José Joaquin1 de Souza . . . . . . . . . . . 6.850 
' 6 o~-20, Antonjo Amaro ela Silva Canedo . . . . . ou 

3o Antonio da Silva Paranhos . . . . . . . . 5. 890 
' Fe.licissimo do Espirito Santo . . . . . 1. 991 

,.João )osé Correia de Moraes . . . . . 'i. 646 
J eronyn1o Rodrigues de Moraes 

Jardin1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 480 

E outros n1enos v0tados 
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Jtll'i:la BatTI'Lu, 1•::-:[,-~,-~~.s .JuJlÍtiJ', ·Ctii•tllil u Callli>U:-::. Guulai'L. 
t 11Jaldinu d1> -.:\nlal'al, Hallliut> I-JI>t'Jl, Lcr>visildu Cucl!JI,, 
Ft'êllll:?.iseu !\htclli.ll\11, . .:\llH:l'.ÍL:U Lulill, nt·uz Cat'llC'ÍI'Il, Husa .lti-
HÍOJ', 'Jasa1·e;;; Jhtslo.-;, (JuinliiiU But~avuya, Calundu. Pl·udt~ll!t_~ 
dL• l\J.m·uL'S, Pinhei1·u· :\1<Hihaclu, H. B~Í.l'L:"dÍu:-;. t-:.il\·a· Jhu·urllw:-:. 
~ilva Canedu, :\ladin:-:; de Bat't'll:-:, l.)L'Lll'u Paulinu, U~ltel'CJ:;t·, 
.Mill'QUC'S, Fa leãu da Frota, DuHl i ngos Vi t..:C:Ille, Ce::::<tl'i u Ah· iu 1, 

San tus .Andntde, Ul i vei r a G ah·üu u Juaqu iw ;:;a r meu Lu. 
O Sn. l)rms lD J·::'\TE ab t·c a st·.~.-;ã o. 

}~'lida. DosLa t:m cli~L:u.-::.são ,__. ::::c:u1 Lll'lJalc a!J]Jl'O\·ada, a 
a L· I n ela se~:....: fi.() aD tc.eccknlt!. 

() Sn.. Pnl~::-iWE:\TE -- ~fi,, lw. nada a Lral at·-su. Cunvic:u 
os St·s. ~·en adcll.'e~ a. J'eLUil i t'-:"u a nw·n llã. a rim r! e agu m·d arJllCJ:-i 
:i coiii'1Hlllit·,u~.ãu ._-l· > L~C)\·c'r·rpJ rolntiYlllllentc ú insta1lac.fto du 
Con grpsso X a e i onal. 

LeYaJllu-::3L~ a ses:::uu au n1eiu dia ciO ~~1~nuLos. 

P.I1.1~SIDEXCL\. DO Sll. FELIClO DOS SANTOS 

..:\.~~ 11. c! :t ]:?. l1t1eas {lcl Jll(111llã.~ :Jcllt11J1-Sf:l. l)J:e:-:;eutc~::• :~>7 
~1·::-:. ~"·t·nadur·c~. a snlJ•:~,_.: Fr-•liein rtflS Santos. J~lysc.u l\'larl.ins. 
Tltt~l>c!Ul'Cdo ~ontr) . .João Ne.iva. Donüngos ·vic.cntL'. ;Leoyigildu 
Coelho, Aln1cir!n BaTreto, Bclfor-[-, Victra.. Saldanha Marinho, 
(~uelllo c Can1pos, Cahn1rla, Gomes da Silveira. \Campos Sal.lcs:. 
;\lllC'Tiro Lnbn_ . .Silva Paranhos, Jonquin1 de Souza, :Jost~ 
~.ilnr>ilo. l:raz C:n·ne:iro. Jlontciro dt~ B<1ri·os. 1H.osa ;Junior, 
.Tnaqu il.n ~:n·nlt'nl.o, FrÓdcri c o Serrano, Prudr•i1te d1~ :\rurac~s . 
. Feaneist'" .\l ael1aclo. Pedro Paulinn. Bcn-un·do ele l\-Iecir~ü·os. Pi
nheiro .C:t!eLlcs. H.<ruJjno Horn. Generoso .\Iar·qnes. OliYcira 
Cal Yu o. Cunhei Ju11 i o r~ BezPJ'l'a d u Alln1qu cr.que; Tb.nmaz 
l:t·nz, llalHit·o de Da-rccllos:, lí'l'ol'a, Havtis!a Lapcr c UlJaldinu 
do AnHu·al. 

:o Slt. J)J:E:-;mE:K'I'E a1n·c a. i:lL':-):::i'"iu. 

]1~' lida. ·Pt•~ia em rljscussão- c sc·m d,•],al'2 :lJl[ltO\-;_tda a 
:.:u.·ta da :-:;c•ssiit) anLecc-clentc. 

i:lllllpa:_·ct:C'.lll tl~~·pois lln al•i-'L·Ia. n. S!'::lSàtl tJS SJ'~. Lttil. 
J)r~ 1 p h i no~ Pw•s dt• C<n·valho, Hyg i nn nu ê.tr·! c•, An 1a !'O C a Ya l can i:i 
o Santos Andrade. 

:OJ'J'ic[() tln ~iinisle1·io dn TnL~"I'Í{)l'. clu i~i dn ent'J'0.1lLn JllCI., 

rnm~rl!Inicnn{ln. nal'a ns f1,•yitl{l~ Pl'l'rilns. acl:al'-Sl' em P:;ladfl 
de Jlrcs r ::n·-sr i.l ' ins 1 al1 a~~ãu do CongTrs:::o ~a c~ i un ~~l 0 palacio 
ac.lavta1l·o pal'a c~:;;e l'iru t'1ll 8. Clll'istoyfio. -- lnlclraclo. 
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Officio da 1nesma dat.a, da üan1ara dos Deputados, corr1-
rnunicando que se acha nesta ·capHal nurner>o sufficiente de 
Jeputados .para que possa l'unccionar u CongrBss·o, e con
vidando ao Senado para reunir-se á Can1ara, no dia 15 do 
corrente, no palacio da Quinta 'da Bôa Vista. - Inteirado. 

O Sn.. 2° SECRE'l'ARio declara que não havia pareceres. 

REG llVIENTO IN'l'EH.NO 

O Sr. Prudente de Moraes, como relator da Commissão 
!l.\'lixta~ vem apresentar ao Senado o projecto de Regimento 
~eomrnum provisorio. 

O dia da installação~ marcado para amanhã, 15 de no
vembro, não deixa tempo para que o projecto seja discutido 
e approvado em ambas as casas. Para que, porén1. não se 
deixe de reunir o Congresso no dia designado, anniversario 
da Repliblica, vem Ien1brar o expediente de apresentar-se· hoje 
o proJecto nas duas c.amaras ·0 peàir-se a approvacão provi
~soria, de modo a poder o mesmo entrar em vigor desde a 
sessão de installaÇão do Congresso, sendo depois discutido 
convenientemente ,e approvado definitivamente pelo. 1Gongresso 
Constituinte. 

Vem á Mesa, é lida, apoiado e posto- en1 discussão 
seguinte 

RequeTimento 

Requeiro que o Senado adopte provisoriamente o pro ..... 
jecLo de Regin1enLo do Congresso~ afim de ser observado até 
sua approvação definitiva pelo Congresso. -·- Prudente de 
Moraes, 

O Sr. Theodur.eto Souto - .O Senado acaba de receber o 
projecto de Regimento provisorio apresentado pelo digno re
lator da Commissão Mixta que organizou o n1esn1o Regimento. 
- Vi pu'blicado no Diario Offidal, que foi annunciado na 

Camara dos Deputados que este Regimento entrava em dis-
cussão na sessã-o de· hoje. . 

Não tenho a menor duvida em prestar o meu voto para 
que o .Regimento fique provisoriamente sanccionado e produza 
os seus effeitos na sess:ão de installação. Surge, porém, uma 
questão sobre a qual eu desejava 1que o illustre membro da 
Commissão M1xta désse uma explicaçã·o. A explicação é a 
seguinte: o Regimento está ·em discussão na Camara? 

0 ~SR. PRUDENTE DE · MORAES - Não está em discussão. 
Vai ser apresentado na Camara para ser approvado ,provi~m
riamente, afim de servir na sessão de amanhã, de modo que 
o Oong~es~so ~C~onstituído terá o cuidado de, em prim.eiro logar, 
discutir o Regimento. 

O SR. THEODURETO Souro - Isto foi .accordado entr.e os 
membros da Commissão ,Mixta. V. Ex. sabe que na C amara, 
como um corpo deliberante, podem suscitar-se .questõ-es 
sobre certos e determinados artigos do Regimento, e ser um 
,ou outro artigo modificado. 

O SR. CAMPOS SALDES (Ministro da J?Utiça) - Mas só 
póde ~er modificado pelo Congresso. 
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. O SH. TI-IEODuRETO StJO't'O -- Na nüuha opinião, este lle-
gimcnto, sondo destinac!'o n, regula e os trabalhos para un1 
{~on.~'res~so Constitu_intc, .sô po1· cHe dov·o ser approvado prc
llm m.armente. Assnn se procedeu quando nos installámos em 
.sessão preparatoria. A ap.nrovação provisoria portanto está 
sujeita a esta contingeneia --- de pro1eeder ou' não a cámara 
1ln accôrdo com as decisões da Commissão Mixta. 

Ü SR. CAMPOS SALLES (lJtlinistro da Justiça) - E' pre
r~ÍS1) ser votado este Regin1Ptüo para dirigir os trabalhos d~t 
sessão de amanhã. No dia seguinte entrará em discussão 11 

JWOjPcto ele Regimento. 
10 SR. THEODURETO 'SOUTO - Esta declaração é neceS\S.aria 

para tranquillisar-nos. 

O SR. ELYSEU MAR'l'INS (1° Secretario) - Approvamos o 
que diz respeito ao Senado. 

10 SR. THEODURE'TO Souro - Este proje-cto, portanto, 
n1an! iJffi o principio da dualidade, que é organico, preexiste, 
cnexiste, e passa além da vida constituinte do ~oong·resso 
Federal, e a sua approvação não segue o proces:so normal da 
formação das leis. E' o resultado de uma situação especial, 
que não passa além ·d.:o per iodo constituinte. 

E:r:q vista, pois, das explicacões do nobre- Senador e espe
rando que a Cam-ata proceda de accôrdo com o que foi de
liberado pela Gommissão Mixta, mantendo e honrando a pa
lavra da n1esrna Corn1nissão, não tenho duvida em dar o meu 
v o t.o para a approvação provisoria. 

O Sr. Prudente de Moraes diz que o nobre Senador que 
·o precedeu levantou duvidas {lu e, lhe parece, não podem 
subsistir. 

A approvação definitiva do projecto de Regimento de
pende de uma deliberação do Congresso, e não exclusiva
mente do Senado e da Gamara. 1\1as, devendo -o Congresso ser 
inS\tallado no dia t 5 do corrente, an1anhã, e não havendo 
regras que rejam os trabaLho-s da installação, a Gommissão, 
para .evitar o facto, que pareceria anoTm.al, de fundirem-se as 
camaras antes do dia 15, lembrou o expediente de 1pedir ::t 
approvação provisoria do projecto pela Camara e Senado3 de 
modo a ser observado como norma provisoria do Congresso 
desde seu primeiro dia de reunião, até ,que elle discuta e 
approve com as modificações que forem convenientes. 
'(Apoiados.) 

A Co.mmiss~ão queria apresentai-o ~no dia 15, mas com
pr-eh ende-se quanta !Confusão haveria na se:ssão de amanhã: 
começaria por .não ter auctoridade a Mesa (apm~ados), o que 
produziria m-á in1.pressão no espjrito publico. 
· Por isso ,julga conveni.ente que se adopte o expediente que 

propoz e qne a esta. hora deve tamben1 sAr proposto na Gamara 
pelo relator da res·peetiva Cnmmissão. 

· O Sr. Theodureto Souto a~cceita ns explicaçõeR dadas e 
aproveita a occ.asião para lembrar que deve haver tres reg~
ment-as : o Regimento para o Congresso C'onstit.ninte, o. Ilegt
mento para as sessões ordjnarias no Senado r o Reg1mento 
commurn para ns occasiões em. que. o -Senado e a _9am~ra tr.a
halhem conjuntamente~ por v1rtufle de nm·a fusao nao con-



sLituinle, 1nas dos! i nada a solYcr wna cJil'l'ieu1dade cnt1::;tilu
K.:ional na :t'orrn.ac~o das lci~l. 

ltcquer, portanto, ou a nonwa<.;fw de un1a Connnisstio, ou 
que Jiquc a l\Ic'sa encarregada de organizar 111rt H.cgin1enl u 
espeeial para o Sc:·naclo, afln1 de ser snbn1etticlo ú approyaçil.u 
clcste: ben1 assim. que opporLnnan1cnto so tr::1L·~ ~~:1 non1e:u::fl,1 
ele outra CCHl1111lS~ãD, que ·clabm·c 1.\lll Hcgjn:wnt.) rr.•mn\11111 p;ll':t 
as fns·õcs (ll'dinarias. vi:;.;to qtw o HoginlPnLo hu.j(; <lJI.[lt'l)\'atlq (· 
para o nrinlOÜ'O Congresso Constituinte. 

· O Sr:.. Pr.UDENTE DE ·l\lon.\ES - Exc.lusi \·an1enLc para .esse. 
:0 Sn. ELYSEU l\L\HTI::'\S (1° e.ecr·clar'io) -~fio so applica 

as cnn1aras ordinarias. 
Po~to a Yotos, é appt·uyado o r·equorinwnto do 81'. Pr~l

den te ele :Jioracs. 

E' ·1i·c1o. i1·11Diado. pns:to cm cli::;eus.são o scn1 L1cl1:.tlr ap
.vrnYn do O scgu in te . 

n C (f'll I? J'i'JI·/.f' //.{ 0 

Proponho a nmneaç:.flí) de. 11ma Cnm1ni:::;sil(' qnc ~~lalll',rr 
111Ú lJI'U.il'Clll do H.c'gitneni·tl inlrrno para. ns .;~~~:-:;.:(;,,3 t')l'tli•HHÍ:t:-; 
elo Senado. - Thcodto·ctu Su·uto. 

IÜ\ Sn.. PRESTDE~TE nomeia 11ara esta Cnrnm i::-;sflq ns n1r'rn1·,L't\S 
da Mesa. 

~ã(! hu\·rTtdo nada rnnis a trato.r~ l<:t\Ta-sr a. prest'nh: at.·L:t: 
cp1 c ~.~ llcla o approYac!a. 

O Sn. PI-lESl'l)E~TE cc1nvida os Srs. ,st~n:1tk\l't•.s a l~·-,n 11 ~a
l'C't~·nn~rn a1~anhã, ao mC'in tlia. no 11nlneit1 c!P ~~- l~lli'i:-;1 ''\ ~u. p:u::t 
a lll~·dn-lln(:an dn Cnng1·P:=-:sn Naeinnal. 

· L(~Ynnl:~.-sc' :-. sPs~fí,, a;·, ntt•in di:t. 
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CAMÂRA DOS SRS. DEPUTADOS 

-··-

JTfRTORIOO r)A.S SES.SõE>S. PHEP.All.AT'OH.TAS DE .~ A 1 't 
I)E ~\0\rKMBRO E tS DE Dl~ZF.~1\·fBTtO nE JK90 

):fl dia '• dP nn\'i'inl;i'll f'llt·L·I.ara1l1-~t' na :=.;nln 11:1 C;,hilll\ 

}~ltuninense~ os Lr:-tbalhos rn·Pparatorios ela Canml'a do~ lte}HI
taclos. sob a presiclen c ia cln Sr. Ant.un i o G()nt~ul ves Cil::lYt'>. 
:Depn ~ :.=uJo ele i to pelo Esl.acln de ~\Unas Ht~l';J.rs. cru r ru1q uPll :1 
qualidade fúra accl<:tn1ado pela ~\sscn1 bléa~ [lO r ind icacão 'lt 1 

Sr. Francisco C+lycerio~ Deputado elrito pelo Estado de S. Paulo. 
que na n1esn1a oceasião apresentou o pro .i ecto ele Reg;in1Cli.l o. 
pelo qual devmn ser reguladas as ses~ões .preparatorias. 

A convih>: do Sr. Presic1entr~ firon assiln organizncht a l\Tt~,-.;:1 
proYisoda: '1 o secretario. o Sr. Alvaro de Andrade BotP.lhtt: 
2°. Nilo Pcçanh a; 3'). .T osrí ...:\u gus r o Vin 11 :~.e~, r 'I 0

, T'r•t)•l f'ri c·,, 
A 11 gu s!· o Bnrg-es. 

Fni!a pelos eidaclãos p1~r,sentes a aprt::=;t•.rtLa(;u.o düs S('TJ~ 
.r}jp] Oinas ele -cle.pu tados~ c organizada a respectiva. r c• liv:·~l 1. 
·proe.e~1eu-sr na Tne::;nw. srssüo c1n .'!. ú ~~1e1~:~tn rla. "\b'sc.t ill
rurnb ida dr tlit•.igir os traba.lhos das sessões Jll'c\par-al o r i a~. 
n. qnn.l :ficon eomposLa elos Sr·s.: Presidente\ Antonio f1·nn1;al
·vcs (havcs: ·vice-Presiclenl e, .João Lopes Ferrei r a Fi11lll: 
1° Sec:t'etarin. João da l\Iatta iHacllaclo: zo Sec.r·ctarin~ :\l\·al'íl 
·11

1
1' ·\11 ~ll'""d"' ]"> n t ell1 o · ·:)o s;er·.1 •t•'··"I' -t· o ] .. ,. ~~ L.1 "r·1· cc1 ~\1-t n·11 s (o B't)l'"'t':-: · . _. ... ·'- . Lt lto .. -' . . , .. '·' .-....... ..~ . .' Ltt . . • .... ' L,_-.. . ... . ~ - -·. ' . . - n · .. 

o ;.o SccrrLario. Anl'onio {10 An1ori.n1 Garcia: r supplentc•:.-. 
os Sr.~ . .Jo~o ,da Silva Rctur:nba o .Aristides de ...:\rauj.o Mn i a. 

COl\1lVIISSÃO DOS CINCO 

J\a n1esn1a snssão dn cí fni n()nwada I1(""lo Sr. Presitlenlt"" 
a Con-:n1issão de· Cinco nwn1hros afin1 d(\ organizar. ú Yi~la 
elos diplomas, protestos~ rC'cl::tmac;:õrs r reprrsrml ações qne 
fosseln arwrsPni adas <.l. ~T PS a. duas 1 iS 13.'.:.., SOll do 11111a rln~ 
clepnt~).dos r lei tos sobrP r.:Jja olri1:f:ío nilo hnuyessf~ ch1Yirla nrn1 
eonl:esr.acfío~ e outra rlarp1rllrs ruja clri~ilo fossr. crml'rsfarla. 
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A refodda Comn1issão ficou constituída c1os Srs.: Jo~o da 
Silva Retu1nba, Felippe Schmidt, Manoel p~hôa Rodr~gu~s, 
Antonio Moreira da Silva e Manoel Presmhano de Ohvmra 
Valladão. . ... 

N!1 sessão de 5 foi apresentada _pela ~-ne:sn1a Con1m:_ssao 
a lista do!:\ deputados cuja eleição nao soifr1a contestaçao e 
que aco1npanhou o parecei .. n. 1. . .. 

Ao entrar en1 discussão este parecer, suscitou-se un1a 
questão de ordenl, ern que ton1aram parte os Srs.: Chagas 
Lobato. Aristides Maia, José Avelino, Gonçalves Chaves 
~(Presidente), João Pinheiro, Nilo Peçanhn, Matta MachRdo 
( 1 o Secretario) , Chagas .Lobato e Costa :VIa r hado. 

Pelo Sr. Chagas Lobato foi offerecU,f\ a seguinte 

Indicação 

Indico que seja o .Senado convidado a vir reunir-se a 
-·~ 1 a ro..,n:~,., .... .., ')'"" .... ..,. ...,,... ..... ~, .. -nn.j..-.'I'V'Io.•n~·n '\Tt:l>Pif',~!:I'J'>t:lol'Yl OS J;:All~ •nn-t:.!!""" L· t. .. a1 1~.L a, 1 etl a, vu.t.tJ t.L.l.J.v t.·c..t..l Ll(...:L~ \..t\..j , ....................... u ... " ............... .&-" _, -· ._ .. ··-- J~ ........... 

deres. 
Approvado . o encerr.am.ento do debate, a requerin1-ento 

verbal do Sr. Aristides ~faia, e posta a votos, é rejeitada a 
referida indicação. 

Em ,s:eguida foi approvado o parecer n. 1. 
Na n1esn1a Bessão, foi apresentado e approvado o parecer 

n. 1 A da n1encionada Con1n1issão, ao q1utt aeon1panhm1 nn1::t 
li13ta de deputa.dos diplomados. 

COMMISSÕES DE V:BRIFICAÇÃO DE PODERES 

Em sessão de 5 procedeu-se ao sorteio para as seis 
commissões de verificação de poderes, que ficaram assim con
stituidas: 

1 a Cornmissão - Ale indo Guanabara, Oliveira Pinto. Ale
:x:s.ndre Stockler. Sampaio Ferraz e Fonseca Hermes. 

2a Com missão- Aristides Lobo, Nicacio, Cartaxo, Belfort. 
Vieira e üonde d·e Figueiredo. · 

3a Commissão- Palleta, Almeida Castro, João Lopes, Bar
bosa Lima e Serpa. 

. 4" ·Commissão - Euitacio Pessoa. Vjotti, OUirique, Je.J 
su1no de Albuquerque e Manbães Barreto. 

5" Commi.ssão- Bueno de Paiva. Pedro Americo. Ur
bano Marcondes. Viriato de Medeiros ·e Moreira da Silva. 

6" Commissão - Vinhaes. França Carvalho, FernaJndes 
Bastos, Nilo Peçanha .e Ladisláo Netto. 

Ac:q_ando-.se- impedido. na fórma do Ragimento .. o Sr. Car
taxo, foi,_ na sessão de 6, sorteado o Sr. Francisco Amaral, para 
~tlb.Sflflnl-o .na segunda Con1n1issão. 

. Na sessão de 8 foram sorteados os Srs. Sá Andrade. Nas
Cimento e Jo3é Avelino. en1 substituicão dos Srs. Aristides 
J_Jobo. Belfort Vieira H Franci~co de Paula membr.os da se
~unda 0~Il_lmissão de Verificação de Poderes, que se achavam 
1mpossJh1htndos de eon1parec.er f\.s l'cuni.ões ela mesma Con1-
missão. 

I 

I 
l 
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REGUL:\!víENTO INTERNO PROVISORTO 

Em ~r·~si'io de ;) o Sr, Thnmaz Delnno apresentou a se-
guinte 

Indicação 

Indico que seja non1eada un1a Connnissrw para ilaL' pa
r~:·et·t· ~obre a projecto do Hegünonto Interno~ n1andado or
ganizar pelo benen1erito Governo Provisorio, para a Gamara 
dos Deputados. -· Tho·;naz Del{'ino. 

Esta indicação, que ficára sobre a rnesa, entrou na 
sessão de 6 en1 discussão e foi sem debate approvada, sendo 
pelo Sr. Presidente no1neados para a Co!'r.1nissão inL.u·mbida. 
c!e tlar parecer sobre ella os Rrs. Aristides :\laia, ::.vrorei·ra ria 
Silva. e José Avelino . 

Nesta n1esn1a sessn.o ~ C:ornnriss11n non1earl::t apeesento:t11 
o sPguinte 

Parece1~ n. 2 

A Con11nissão e.special nmncada para dar op1n.1ao sobre 
n ])l'Ojecto de 1Regulan1ento offerecirlo pelo IvT1nisterio do Inte
rior, atim de servir de base aos trabalhos preparatorios dà 
Oa1nara, é de ·parecer que, enTquanto outra cousa não for 
deliberada. seja esse mesmo ~rroj ect o adoptado. - .A...ristüles 
1~fa1'a- José Avelino - 1vlo1·e·ira ela Silva. 

Posto in1mediatan1ente en1 discnssfio. :fo~ csLe parCC?I~I'. sprn 
debate. approvado. 

REGIMENTO ÇlOMMU!vi 

..... /-·:~~~~ 

~~ En1 sessão ele 5 foi apresentada pe~o Sr. A 1 mr irl :1 ~fa-
galhães a seguinte 

lndicaç.ão 

Proponho que a Mesa nomeie uma Comn1 is são de lres 
n1embros e officie ao Senado. convidando-o a fazer outro 
tanto, (\ que estas duas commissões rcun1das. formulem um 
r.rojeeto de Regimento commum, o qunl ~cja discntido e vot.adn 
em .sessão plena das duas camaras. - A. J!.agalhães. 

Tendo ficado sobre a Mesa esta i ndicac,ão, na sessão ele 
6 entrou em discussão e foi sem ctchale approvada. Para a 
Commissão a q.ue se reT8re a mesma indicação, foram nomea
,los peJo Sr. Presidente os Srs. A1n:cic1a Magalhães, José Ave
I i no e Manhães Barreto. 

rPor off:icio de 10 communic-Oll n Renado haver nomeado 
para a alludida Con1missão os Rrs. Prur!Pnl·e de 1\forae.~. Ely·
seu l\tlartins e João Pedro Belfort -vielra. 
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lt'EGil\lEN"'TO I~'l'EHNO DEFINITIVO 

~n1 sessão de ô, pelo Sr. Alcindo Guanabara.~ foi off.ere
eicla a s~gHinte 

JrncUcaç.ão 

Tr:.dico que .soja non1eacla uma Con1rnissã.o q~1c sn in.r..n;yü~a 
c)~ Uf1resentar COlll urgencia O projecto de H.egnner\lo de.llnl
tivo desta Gan1ara. - .Aldndo Gtuo1o.1Jm•a. 

A pedido do seu auetor, foi retirada os!a inclir.aç:,fio na 
rnesnm sossiio. 

FnH .. MÜLA DE A PF'lH.:!\JAÇÃO 

l~m sessão de 9 o SP. Gabriel elo :M·agalllã.cs ol'fePoecu r) 

seguinte: 
Considerando qu c. na verificação de poderes, a Cmnara 

exerce, a hen1 dizer, · fnnec~õ·es judiciarias ou., _1101' ou t.r:a., ~o 
r.onvcr! 0 Ptn nrn ;jtny nn.c,ional. ellarnado a c1omchr na I rgTl.t llll
daclu on i II egitirnidadr. elos poderes de qne são por! acluJ•t)s Si' ti~ 
Jnentln~o;-;, sú brnetto il. sua clcliberac.ão a segu int o 

1.0 Antes ele· subn1etter-se á deliberacão da Ca111ara o 
prünoiro parecer sobre verificação de poderes dos seus rnmn
l1ro.s. ~crá cada 'un1 destes. convidado a :fazer :nerante a :Mrsa 
a ~eguinte affirn1ação: -.-Sob r:ninha honra. co1npron1etto-rnü 
a pautar nlin h as decisões, no toe ante ú verificação de podr.r~s, 
pelos c1 ictarnos da n1inha conscicncia. 

2. 0 Esta forn1nla para os n1e111bros que se $eguircnn ao 
que en1 pf'in1eiro logar a houver proferido, será snbsLitHida 
por esta outra: - ~t\ssirn o afirn1o e promct.to. - Galwiel 
dr! .Vagalhães. 

Posta cn1 ,discussão. foi f'.~ta ene.e:rrarla, dl'pois dr nrarrrn 
os Srs. Franciseo Glieerio e Gal)riel l\lnga1hãcs~ srndo m11 R~'-
, ..... - .: rl .-.. ..... ,"' o•n; ·I· n rl"' t;: l .I li. I d, .I ' l"":' '-· 1 t · u t-t u,. 

RECO:NHEGlNmN'l'O DE DEPUTADOS 

Na sessão de 9 foran1 subn1.ettidos à votacão e approvaclos 
os scgu.intes pareceres das -diversas comn1issões de verificacão 
de poderes~ sendo reeonhr.cidos e declarados deputados "' os 
seguintes Srs.: 

N. 3, pelo 'E.stado de Minas Geraes: Dr Antonio Olyntho 
do.s Santos Pires~ Dr Francisco Coelho Duarte Baclaró Dr 
Jüão J?inheiro da Silv.a~ Dr. Pacli'fico Gonçàl.ves c1ft S.Uva · 
l\'lasca!'enhas, Dr. Gabriel ele Paula Aln1eida Magalhães, Dr . 
.Toaquun Leonel ~de Rezcnde Fialho. Dr .. João das Chagas Lo
bato~ De. Anton1o Jacob da Paixão, Dr Alexandre S.tock1cr 
,p]nl.o ele Menezes, Dr. Franeisco Luiz, da Veiga, D·r .. Joã,o ela 
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1\'IaLla l\Iaehadn. Dr·. Francisco Hunorio Ferreira 13l'andãn, 
Dr . .Tose~ Canc1idn da Cosia Serma. Dr. Antonio Affonso La
Jnouniet· Godnt'J>er!o. ] >e . .:\ lvrtro dr: Andrade Botelho, De . .:\n
tonio Gonçalycs ChnYes. DL'. An1crit.:o Gon1e:.; Hibeiro da Luz, 
Dr. Felkia11n .Augusto ele Oliveira IPcmna. Dr. Policarpo Ro
lll'ignrs Violl i. n1·. Antonio DuH,ra. :::\iea.cio, Dr. Francisco 
Cnrr(~a Ferrei I' a Hn1w1ln. .\Ianor l Fulgencio .Alves Pereira. 
De. A~lolpho Pio cl::t Silva, Pinto. Dr. Ar·isticl0s ele Aranjn 
::\[aia. Dr· Jnaqtl i111 C:1m1~alves namns, Dr. Carlos Justiniano elas 
Chag·as. D1·. Fr::mci:~wo , !P Paula Amaral. ])r. Dnmingos J.o~é 
Hocho. Dr· . .To;;;~~~ r!a Cnsla ~lae1Htl1n r~ Sonsa. Dt·. Dorningos ela 
~~\,ilva Porto. Dr. Constantino Lttiz Pall'cta. Dr João Antonio ele 
Avellar. Dr·. Josr~ .Toaquirn J~erreira Rabello. Dr. Francisco 
~\Jyaro BtH'llO de Paiva, Dr . .Tosf~ Carlos Ferreira Pint.o, coronrl 
Jnão Lniz 'Cle Carnpos ,e Bar~o de Santa Helena; 

N. 1±, pelo Estacln dn I)nrallybn, elo l'~orte: Dr. EpiLaeio 
1la Silva Pr:-;.;;1)a.~ DI'. Pec1cn ;\n!ericn de>: Figueiredo. Dr An
lnnin .Torrqu irn do Cntrln Cil1'1 axn. Dr .Toã:l Bapt.ista de Sú 

}111dr.::ule. to trnenL~ ria .Al'macla Jofio d:l Sil·va Ilctn1nba: 
~. ;3, nelcl E.staclo flas :\lagt)as: Bernardo .A.ntonio ele 

:\Tenr1 nnca na~ lt"'ll n B t·anen~ Theo philn Frrn andes dos Santos . 
.Tilaq'1:m PmlÍC'S dr l\lil':ln(io .. I·'r;nH;isco dn Paula IJ'ib~ OHi
eiea~ Lail i.;;;. 1;í.n d c• ~o 1:za l\II'llo ~rU u r earril' fio G ahino Bcson l'll: 

:::'\, fi. l)r lo Es í.adn de Nrrgip<~. c a pi. Ulo l';o do Prado Mon f r 
T)i1·r·s da Fr:tnca. Lr~nrntr coronel l\Tanor.l Prcsciliano do Oli
v~ira Yallndito·: Dr. Leandro Rilwiro cl~ Siqueü·a Maeicl c 
DL·. Fclisbello de OJiynira Freire; 

::\. 7. neJn E~·.! ado ele S. Pnn1o: Dr'. Mndinho da Sih·a Pradí) 
.Jnnior. rir·. Llli?. Pc>r'r'ira B<nTnln~ D1·. Bernardino de Can1pos. 
!..!·r~nt'1"ll Ft"nv·i~Cíl C~lico··io· D1· C,•.:;ario "\rotta Junjor Dr 
~Ú1no1~l r1-;~ · iú,1~r~r•s r-- B;r~~ns·. Jo~qui;~1(. Lopê; él~aves. :D/ Do~ 
ming-os C o rr1\::t dn Mm·aP-s. Dr A·do11)ho da Silva Gordo. Dr . 
.Tnão Tho1naz Caryalhn. D:r . .:\ngelo Gomes Pinhch~o Maeh:trlo. 
!r.nrnl c~ eornncl Jílaqnirn de Souza -:\{ursa~ Roclolpho Nogncira 
!la H11~ha i\l:i1·ancla. Panlü1o C~rlo::; de Arl'ucla Hotolho. D1·. 
AnLnnin Josr~ da Costa Jnnior. Dr. Francisco ele Paula n:orh·i·
.~·:H~s .:\h·r··s~ .nr· . .:\ HJ·rcl11 Ell]s. Dr. Cnl.'los Angnsf n Garcia Fc·r
r·oi.ra .. An t onin l\Jo e eira ela Silva. Dr. Antonio ela SilYa Prall1), 
Dr .. Tos(~ Lr1iz de \Jrnrida :.\oguri L'a e Dr. .Tofto 'AlYarcs Hnhi;'u1 
.Tunior; 

l\. R. flr;lo E.;;;[arlrl do Arnntonns: Cn.pi!ün-IPncntc 1\fann
r.·l Jgn.rtrio Hr,Hnd Vieira r r~qrililn -:\Ial1r)·?t t'tl11'1a, Hoflrip.Ttrs: 

N. 0. n r lo E s ! <1 c1 o do C 0 a rú : n r·. l\I a r Unho no c1 r ü-;~n r~ c1 n 
~ouza. J)r.- Jusliniann dr Serpa. rna,inr Alrxanc1rt• .Tosé Rar
hnsa Lilna. n:a.int· .Tos<S Freirr Bezcrl'il r~,n!rnellr· . .T1ri"io Lnr1rs 
JTerrei1·a Fialho. Dr. Ftrrck'ricn Ang-1F·i n Borgr,:~·. Dr. Jo~(;; 
Avelino nlll'f.?.'d rlo An1arrt.l. CUDiLão .Tosr; 11r\·ili1.qlla. Dr. ::\la-· 
noel Coelho Bas(os do Nascin1rnto o Dr. G(m1~alo ele Lagos 
Bastos; - . 

N.· 10. pcltl F>:;lado dn Ri.o Grande elo Norl.t"': Drs. Alrrlinn 
A1varns ..:\Jfnn."n. Pnr1ro Vnlho d0 A1bnC[llPl'C!Ur ?\[aranhão, Mi
g'lJCl Joaquim dP .:\1mric1a C:1slro o AnLonio ele Arnnrirn Garcia: 

~. ~~ J. peln Esínr1n cl0 Sanfa Cal.l1arina: Dr. Laurn Seve
r~::mn }Vfül1r!'. c~1niti1n r.arln.;;; "\11!-!'ll~ln cln C:1mpn;:;. Capit~n F!'
]iprw Sc1limidl I' 01· . .Tnsr; Candicln dn T.ac't'í'da Cl)ul·.inJlo: 

0r. ·I 2. pP]I, D islrirto FPrlrral: .Tnã.n :naptisfa rle Smnpaio 
Pcrraz . .Tns(~ L,nnrs (la Silva Trovãn. Alfredo Ernesf.o .Tacqurs 
Ouriqnr .. ;\ri~Lirlcs da ~ilYcirn Lnl)n. F1·anri.s~o dP Panla I\la.y
l'ink, P1·arwis(·n F'ur·q1tint "\V(•f'llt'Ck (h'\ ;\lrnr.irla. Dnmingns 



Jesuino de Albuquerque Junior, José Au_gust? Vinhaea, Tho-
rnaz Delphino dos Santos e Conde de Figueiredo;. . . 

N. 13, pelo Estado do Rio çxrande qo Sul: Vwtorio R}
beiro Carneir-o Monteiro, Joaquim Perer~a da Costa~ Antao 
Gonçalves de Faria, Julio Prates de Castilhos~ Ernest~ Alves 
de Oliveira, Antonio .Augusto Borges de Me.deiros, . Ale Ides de 
~endonça Lin1a, Joaquim Francisco d~ Ass,I.s _Brasil, tenen~e
t:oronel Thomaz Tompson Flores, vrce--:unnrante Joaqn1m 
:F'rancisco de Abreu. Homero Baptista, Man.oel Luiz da Rocha 
Osorio, Alexandre Cassiano do Nascimento, Fe~nando Abott, 
11en1e~rio Nunes llllibeiro, tenente-eoronel Anto:nro Adol:pho da 
FonLoúra l\ienna Barreto; 

N. 14:, pelo Estado do Espi_rito San~o: Dr. José de Mello 
Carvalho Muniz Freire e Caprtao Antonio Borges de Athayde 
Junior, que f-oram portadores de diplomas; 

N. 15, pelo E.stado do Paraná: n1ajor Belarmino Augusto 
de Mendonça Lobo, coronel Marc_iano Augusto Botelho de 
:Magalhães, Dr. Eduardo Mendes Goncalves e Fernando· Ma-
chado Simas; , . 

N. 16 pelo Estado do Rio de Janeiro: coronei Francisco 
Victor ·d1a' Fonseca e Silva, João Severiano da Fonseca Her
,nes. Nilo Pecanha. Urbano Marcondes dos Santos Machado~ 
"D3or1vsio Manhães Barreto, Cyrillo de LemoR Nunes Fagundes . 
.Alberto Olympio Brandão, Augusto de Oliveira )Pinto, José 
Goncalves Viriato de Medeiros, Joaquim de Souza Breves, 
Virgilio -de Andrade Pessoa. Carlos Antonio da Franç,a Car
valho, Luiz Barreto Murat, João Baptista da Motta, Luiz Carlos 
Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara e Erieo Marinho da Gama 
Coelho; 

N. 17, pelo E-stado de Pernambuco: José Nicoláo Tolentino 
de Carvalho, Francisco de Assis Rosa e Silva, João Barbalho 
Uchôa Cavalcanti, Antonio Gonçalves Ferreira, José Marianno 
Carneiro da Cunha, Joaquim José de Aln1eida Pernambuco, 
João Juvenci.o Ferreira de Aguiar, André Cavalcanti de Albu-

. querque,. Raymundo Ca,rneiro de :Souza Bandeira. AD.nibal 
Falcão, José Vicente Meira de Vasconcellos, Antonio Alve3 
Pereira de Lyra, João de Siqueira Cavalcanti, João Vieira de 
Araujo, Luiz de Andrade, maj-or Vicente Antonio do Espirit.o 
Santo e Belarmino Carneiro. 

RECONHECIMENTO DE DEPUTADOS 

Na sessão de _101 indo pr_o~ede.r-se á votacão do parecer 
n. 18 da sa CommlSSao de verrficaçao de pcderes, sobre a elei
ção qe deputados :pelo Estado da Bahia~ que reconhece validos 
os ·drJ?lomas dos Srs. Dr. José Augusto de Freita~. coronel 
Francisco -~e Paula Argollo, Dr Joaquim Ignacio Tosta, Dr. 
Jos~ Joaqurm ,~eabra, Dr. Antonio Eusebio Gonçalves de Al
~etda, Dr. Ar~stid~s Ce~ar Spinola Zama. Dr. Arthur Cesar 
R1os, J?r. Garma Dias Pn~es de Carvalho ·e Albuquerque, Dr. 
M~r.cohno de Mou~a e Albuquerque, Dr. Severino dos Santos 
VIeira .. Dr. Francisco dos Santo~ Pereira, contra-almirante 
Cust_od1-o José de _1\!~llo, Dr. Franmsco de Paula Oliveira Gui
maraes, Dr .. Ar1stides Augusto Milton, Dr. Amphilophio 
Botelho Fr:mre de '0arva;lhn. conselheiro Francisco Maria 
Sodré Per:e1ra. Dr. D1o~ys1o Evange11sta de Castro Cerqueira, 
Dr. Leov1g1ldo do Yp1ranga Amorim Fi1gneiras. Barão de 
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S. M.arcos, Dr. Sebastião Landulpho da Rocha Medrado e 
Hm·ão de Villa Vit;osa, e que en1 relação á validade do diplorna 
do capitão Salvadol' Pires de Carvalho e Aragão Junior, julga 
necessari.o que lhe sejarn IH'e.sentes as actas aTguidas de 
falsifi1cação e constantes da contestação do conselheiro Dr. 
Franuisco Prisco de Souza Paraíso. bem c:.omo outros do
cumentos, suscitou-se uma questão de ordem err1 que tomaram 
parte os Sr3. João de Siqueira, José Avelino, Plresidente, 
Barbosa Lima, Martinho Prado Junior. João de Biqueira, José 
Avelino e Presidente, questão que tivera por origem um re
querimento verbal do Sr. João de Siqueira, para que fosse 
submettido á votação o parecer, por nome, dos deputados reco
nhecidos. :Posto finaln1ente a votos este requerimento, não foi 
approvado. 

Sendo annunciada a votação do parecer, suscitou-se nova 
questão de ordem, em ·que tomaran1 parte oa Srs. Francisco 
Glicerio, Barbosa Lima, Martinho Prado Junior, Palleta e 
Matta Machado, que apresentou a seguinte 

Emenda 

Requeremos que seja adiado o reconhecin1ento ào Barão 
de Villa de Viçosa, nos mesmos termos pedidos pela Com
missão em relação ao reconhecimento do Sr. Aragão Junior. 
- João de Siqueira. - Matta Machado. -Retumba. - Ap
provação desta emenda. 

Na 1nesma sessão ·3ão reconhecidos e declarados deputados 
pelo E~stado da Bahia, .os Srs.: Dr. José Augusto de Freitas, 
coronel· Franciséo1 de )Paula Argollo, Dr. J .. oaquim Ignacio 
Tosta, Dr .. José Joaqutm Seabra~ Dr. Antonio Euz~ebio Gon
çalves de Almeida, Dr. Aristides Cesar Spinola Zama, Dr. Ar
thur Cesar Rios, Dr. Garcia Dias Pires de Carvalho e Albu-
querque, Dr. Marcolino de Moura e Albuquerque, Dr. Seve
riano dos Santos Vieira. Dr. Francisco dos Santos Pereira, 
contra-almirante Custodio .José de Mello, Dr. Francisco dó 
Paula Oliveira Gujmarães, Dr. Aristides Augusto Milton, Dr. 
An1philophio Botelho Freire de Carvalho, conselheiro Fran
cisco Maria Sodré Pereira, Dr. Dionysio Evangelista de Castro 
Cerqueira, Dr. Leovigildo do Ypiranga Amorim Filgueiras. 
Barão de São Marcos, Dr. Sebastião Landul])ho da Rocha 
Medrado. 

Na sessão de i 1 são reconhecidos e declarados deputados 
pelo Estado de Matto Grosso os Srs.: Antonio Francisco de 
Azeredo e maJor Caetano Manoel de Faria e Albuquerque. 

Veiu á Mesa a seguinte 

Declaração 

Requeiro que se consigne na acta de hoje a seguinte 
de. c laração : 

Declaro que não tive occasião de ver as notas tachygra
phicas que foram hoje publicadas no D1~ario Official. ~ 
l. de Serpa. · 



Vu.l lldu, apui:u[u~ vu:slu 0111 di~l'llS~uu l' ~t'lll dc•l1ale ~ll.J
lJl'UYado o seguinte 

R e que i· inw·nl o 

ltequeiro que, por intermccliu _cl,~s auc.l.uL·jdntk::l cun_lfl_e:
i.en Les, e no inLuiLo de esclarecer u JUIZO que soJJ~.·c ~a elc1yac' 
do Es.tado da Bah]n, ton1 de Jornnllm· a :3a Ct)Hmu:ssao, SOJ<.Un 
solicitadas do GoYerno da Bnllia, com a .lJO:;s i n~l brcyiuade: 

tu. ..As a c Las al'g·uidas de Jalsifjea~ãu pelo . conLcstante 
Francisco Prisco de Souza Paraiso, e ua i\üta (~lollas o re-
surno da Yutaçãu que coubo n cacla un1 dos cand1clatos; . 

2° ... \.s actas que ainda não Jontnl enviadas ú ::)ecrolal'la 
desta Can1ar_a; . ~ . 

3o. Informacões sob1·e o nu1nero tolal de sect_:oes olello
racs daquclle :E~stado c quaes aquellas onclc nilo houYo clei
<:~o. - Jiignel de Castru, Presidente. 

rrcve identico clestino o seguü1Le 

Reque1·intenío 

llequt~iru qun se poçarn ao Conselho 1\Iu.nieipal <la CavHnl. 
tlu Estado da Ha11 üt, por internwdjo elo l'L'SpecLi.vo go\'et·nttt.lo r·, 
a::; auLhenticas t!as 1:t o za sect:ões ela v:illa ele GOl'(~lllOUIJü, que 
se1·vü·tun para a apurat_:,fl.o geral. - Zan1a. 

p_\JU<:L:!·:t: SOBHB .\S 1-:LEL(:u!~:::l DOS ESrnuos DO .:rvL\lL\.N I L\0 
E PIAUIIY 

N. 22 - 18~)Q 

Elci~:üo no Estado do JlaYanlu1o 

A 1a CollJLnissão de Inquerilo e:xanlinou as Uf:Las p<UTiae::;~ 
a ada da '-\llln·aeüo geral c. berr.t assin1. todos os papeis re
lativo::; tt eleição a que se procedeu no 'Estado do ~Iaranhíio, 
nada encontrando qne possa aHera1· o resultado eonsLanlo da 
anuração geral. Portanto, é de parecer qu.e se.ian1 approvadas 
todas aquellas eleições e reconhecidos ·deputados pelo EsLac!o 
do Maranhão os cida·dãos Dr. Manoel Bernardino ela CosLa 
Hoclrigues, Dr. Custodj o Alves dos Santos. Dr. Casilniro Düts 
Vieira .Junior_, Dr. Josó Rodrigues Forrú1ncl cs, Dr. Hcnriqn·~ 
..:\lves de ·Carvalho, Dr. Antonio 1~nnes elo Souza, 1 o tone n I.;J 
..:\.ugusto Tasso .Fragoso. 

Chegou ao conhocin1enLo da Com1nissão o fa llecirnon.Lo dtl 
Dr. Custodio Alves elos Santos, 1.1111 dos eleitos pnr cslo T~s[ado: 
leva ella, por~anto,_ o facto ao c.onheejmcnto ·da Mesa, para 
ton1ar as provJ.dcncJas que .c1 caso exige. - _,'\lr'xnn(?,·e Sluc!.:le·,·. 
- Olú)ciT·a P'into. - Fonseca J!c?·?ne.~,. 

I 

f 
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N. 23 - 1890 

Elci.~·ões no E8tado do P iuuhy 

A 1 a Cun11nissão de Inquedto. examinando todas as ::wl<:t~ 
da eleição a que se procedeu nu E:o:;tado do Piauhy, 11ada en
eontrou que possa alterar o resu l Lado constante da apuração 
gel'al. Po1·tunto~ t~ de parecer quC'. :-;,~.iarn aptH'uvaclas todas as 
('leicões parciacs e rcconbecidns devutados us cidadãos Dr. An
i'risio Fialho, Dr. Joaquin1 ~ogueira Parauaguú, 1u tenente 
Nelson de Vasconccllos c Alrneida e coronel Fil'n1ino Pires 
Ferreira. - Oliveira Pinto. - Alexruuli·c Stockler·. - Fon
seca He1·rnes . 

.Aberta a sessão do dia t2. é lida, posla en1 discussão e 
se1n debate approvada a acta da sessão antecedente . 

.:\berta a sessão do dia 13. é lida, posta en1 discussão e 
sen1 debate approvacla a acta da acta ·da sessão antecedente. 

O Sr. 2° Secretario lê un1 officio do Senado, clalaclo de 
12, con1nnu1icando haver sido terrninada naquella Cmnara a 
verificação de poderes (Je iudu::; us seus n1ernbros e convida1Ylo 
a Can1ara dos Dcputadbs a l'eunir-se a elle na sala destinada 
ás sessões elo priJnCÜ'o Congresso Nacional ela Republica. no 
dia designado pelo decreto n. 5 tO~ ele 2.:2 de junho ele 1890 .. 

V ên1 á Mesa as seguintes 

Declw·a.çõcs 

ltcquciro que se co:nsig)le na acla, que o n1eu discursn. 
]Hibljeado no Jliw·io 0/'Ficüd de hon.Len1, não :foi por 1nirn 
revisto. scn{lo omisso cnt alguns ponf os e falseado ctn oulros. 
- Palleta. 

Hequeiro que fique consignado na acta não ser fiel o clis
C'Ili'SO qur~ nw foi ai..L.dhnido nu Dúu·io Ojficiaf dn ht>rll!'lll. 

eon1o tendo sido proferido na sessão de 8 do corrent c. -
Jiu.rbosa I.:tmu. (J) 

E 1 lido o parecer sobre a eleit)ã.o do Estado de Goyaz~ 
cuja in1pressãó ó dispensada~ a pedido de un1 Sr. represen
tante. Submcttido á votação .. é approvado o parecer . 

. Aberta a sessão do dia 1 ·L é lida. posta en1 discussão e 
smn cleba to approvacla a acta da sessão antecedente. 

O Sr. 2° Sccl'eLario~ servindo de 1. 0 , procede á leitura de 
nm officio do l\:Iirlislerio elos Neg·ocios elo Intedor. de Ul. 
('Utn wunicando que se aeha e1n esta elo dr:.. prcsfnr-sc ú instai-

(J) Os cliseu r~os são publicados rrellnento pelas no la~ 
t.aehyg1:·aphieas entregues ti ·redacção do D{a?·io Official pela 
Seeretariu ela Camara dos Srs. Deputado~. (N. ela R.) 
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1r.ção do Congresso Nacional o palacio adaptado para esse fim, 
om 8. Christovão, estando dadas as precisas ordens para . que 
á un1a hora da tarde do dia 15, esteja o referido palac1o á 
disposição do Congresso. 

E' liào, apoiado e posto em discussão o seguinte 

Requeri1nento 

itequeiro que a approvação provisoria do H.egin~ento pro
visol·.io do Congresso Nacional se limite á organização da 
Mesa e ao art. 17 do regimento proposto. - Espírito Santo. 

Posto a votos este requerimento~ é approvado. 

RECONHECIMENTO DE DEPUTADOS PELOS ESTADOS DO MARANHÃO 
E PIAUHY 

São reconhecidos e declarados deputados pelo Estado do 
·Maranhão os Srs. Drs. Manoel Bernardino da Costa Rodri
gues, Custodio Alves dos Santos, Casem iro- Dias Vieira Junior~ 
José Rodrigues Fern~ndes, Henrique Alves de Carvalho, Anto
nio Ennes de Souza e 1 o tenente Augusto Tasso Fragoso. 

E pelo Estado do Piauhy, os Srs. Drs. Anfrisio Fialho, 
J oaquin1 Paranaguá, 1 o tenente Nelson de Vasconcellos e Al
n1eida e coronel Firmino Pires Ferreira. 

A ,C01nmissão, em seu parecer, communica á Mesa o fal
lecimento do Dr. Custodio Alves dos Santos, um dos eleitog, 
para que tome as providencias que o caso exige. 

OFFICIOS 

Por o fifi cio do l\Hnisterio dos Nego cios do Interior, de J 3, 
. foi communicado que se acha em estado de prestar-se á in
stallacão do Congresso Nacional o palacio adaptado para esse 
fim em S. Christovão, estando dadas as precisas ordens para 
q!-le á .1 .... hora da tarde do dia 15 esteja o referido palacio á 
disposiçao do Congresso. ·· 

Em officio d:a \Commis~.ã,o de· festejos do dia 15, foi con
vidada a Camara dos Deputados a fazer-se representar por 
uma commissão no espectaculo de gala no Theatro Lyrico, a 
realizar-se no dia 1.6. · 

em 
dia 

PROJECTO nE REGIMEN'l'O ,DO CONGRESSO NACIONAL 

E' .approvado o Regimento, ad ?'eferendu.m, do Congres~5o. 

~berta a sessão no dja 18 de dezembro é lida posta 
discussão, e sem debate approvada a actà da ses'são do 
14 de n9vembro. · 
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Na ordem 1ln dia. cnll'anrlu ('ltl discussão o pat·~·~~~·r 
n. 18 A, so]Jr'~ a nlci1~.fto Lla Ballia, ha u1na questão de ordt~Ilt 
mn que toman1 parLe lliver~os Sr·s. rnprosentantos. São lidas 
e apoiadas as seguintes 

E··mendas 

Substituan1-se os cons'ideranda o conclusões do parecer, 
pelo seguinte: 

Considerando : 
Que as authenticas das scC(JÕOS eleituraes do Ang;ical, Bon1 

.Jesus da Lapa, Cariparé. J :l o za de Camp-o Largo, ._1 a c zn. do 
Santa Rita, Forn10sa, Varzea. ta, 2a c 3n de cidade da Barra 
e Icatú, apesar de apresenf aren1 ra~uras e emendas. deixam 
ver as lettra3 do nome do Dr. J?rancisco Prisco de Souza 
Paraíso, prim itivan1ente escrinto, c substitui do pelos notnes 
rle Joaqu in1 Arthur Pereir~t Franco em umas, e· em outras 
pelo do Dr. Cosme 1\I ore ira de A.ln1eida, permittindo, como 
reconhece a Cornmissão, restabelecer ao referido canfdidato 
os votos en1 numero de 1.9:3-J, que lhe foram. dados naquellas 
sos3õ,~s eleitoraes: 

Que, apresentando a authentica da 5n secção de 
Sant'Anna, ·da capital, rasuras sobre o numero de votos dos 
candidatos Prisco Paraiso e Salvador de Aragão, não deixa 
verificar os votos obtidos pelos referido.s candidatos; 

Que ... , na authentic.a da 1 a. sec:~ti.o dR S. Sebastião das 
Cabeceiras de Passé. verifican1-so, além da existencia de ra
suras, alteraçõe·s ná ordem nu111erica elas votaçõe.s obtidas 
pelos candidatos. coincidindo essas alterações com as rasuras : 
o non1e do candidato Prisüo rP'arais-o, por exemplo, figura con1 
se'is votos escriptos con1 tinta o caracter de lettra differentes 
entre um candidato qne obteve 21;7 votos, e outro que teve 
15ô, sendo aqu eU a votação esc ri pta sobre un1a rasura ; 

Que, na authentica da 2a secção des~.a parochia, além das 
incongruencias notadas no parecer da Commissão, observa-se 
que o numero dos eleitorc.s, mencionado na acta de apuração, 
está escripto sobre urna rasura não resalvada ; 

Que, além dos documentos eomprobatorios da falsidade 
da eleição das duas secções de Geremoabo, aos quaes se: 
refer.e a Co1nmissão, verifica-se termn sido ambas estas au
thenticas escriptas pelo mesn1o punho, declarando, entretanto, 
os secretarias haver cada um escripto a de sua respectiva 
Mesa; 

Que, por esses vícios, são nullas as eleições da 51l secção 
de Sant' Anna, ta e 2a secções de S. Sebastião das Cabeceiras 
de Passé e 111 e 2a de Geremoabo ; 

Que, deduz/idos do~s quatro candidatos immediatos ern 
Yotos, os que .iá foram proclamados deputados, os votos da 
5a secção de Sant'Anna, P e za de S. Seba.stião das Cabeceira3 
de Passé e 1n e 2a de Geren1oabo, e restituídos ao candidato 
Prisco Paraíso .os 1 .. 9:31. 1nencionaclos no prin1eiro conside
rando, o resultado da eleição é o sogu inte: 

Barão de Vi lia Vic;:.osa ............. . 
Dr. Francisco Prisco de Sousa Paraíso 

30.962 
30.399 

5 
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C a pi t.ão Salvador Pü·es de Carvalho e 
.~rag,üo ....................... . 

Dr. Antnnio Ca1·neiro da Rocha ..... . 
30.204 
28 •18'5'7 

Sejarn reccmlwcidus dcpuladus pelo Eslado da Baüia o.s 
S1·s. Barão de Villa Vü·osa c Dr. Francisco Pdsco ·de Souza 
Parabo. - A1·th1tr R'ios~ - :Mm·colino 11Ioura. - Antonio E·a
:eb'io. - A'LifJUSlo ele F'Peitw;·. - Santos Pe'l·cira. - Sebastüio 
L .. Meriraclo. - F'J'Wlciscu Sodrré. -A. #l'iz-ton .. - Dr. J. J., 
... c:kab1·a. - Cesm· Zama. 

V en1 trnnbcn1 ú Mesa a seguinte 

Brnenda 

Que, appl'ova.das as eleições dos distl'icLo::; do S. Sebaslião 
das Cabeceiras de Passé e de Geren1oabo~ se.ia reconlleeiclo 
depois, pelo Estado da Bahia, o capitão Salvador Pires de Car
valho c Aragão Junior. - R. S. Sala da§ sessões, '18 de cle-
zen1bro de 1·890. - Garc,ia Pires.· 

Posta a votós a conclusão do parecer. é approvaàa, sendo 
proclan1ado Deputado pelo Estado da Bahia o Sr. Barão do 
:Vil la Viçosa. 

En1 seguida é· subn1ettida a votos e approvada a segunda 
parLe da en1.enda, reconhecendo Deputado pelo Eslado d·:t· 
Bahia o Sr. conselheiro Francisco Prisco de Souza Paraiso. 
que é proclan1ado Deputado pelo n1esn1b Estado. · 



CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessões preparatorias 

PH.ESlDENCIA DO SH. AN'1'0NIO GONÇAI...VES CHAVES 

Ao 1neio-d i a, na sala do Casino l~lun1 inonsc, desli uacla 
aos trabalhos. 

10 Stt. Fn..\NCISCCJ GLICEH.lO (:Lllhâst J·u da A(J1'icu.ll'Ura. -
de pé, ju1zlo â Jlcsa) -1Srs. repl'escntantes, este (Tnostr(.uulo 
um. im.p1·c~"so) ~~ o pt·ujncto de Regimento que o Governo Pro
visol.'io submet.te a 111na ·disenssfto oppol'tnna. Fundado nclJe~ 
acclanw o Sr·. Dr. _.~\ntonio Gonçalves ChavP~, dcpuLauo pot· 
J\linas Gcracs~ para presidir aos nossos trabalhos. (Apoiadus; 
m u ilt.J lJ e 111 : 11111.i lo · lww. ~ ) 

E' acela1uaclo presidéntc o Sr. Dr. Anlonio Gow~al vcs 
Chaves, u quaL depois de tonu:tr assento. l'Onvi.da para 1°, -~··, 
::l'', c .]o scerd.al'ios -os S.rs. 'Alv-aro de Andrade Hulelltu, .\ 11" 
Pcçanlta, José Augusto Vinhaes c FrccleriGo Augusto Bur.:1:!·~·~. 
ns CJll a e:-; on·uvant na ~le::;a, in1n1edialallten te, os re::;·puelr YO::i 
loig·ares • 

. Ah1·e-::-e a sessão. 
O Sn. PnJ·:sWKNTI·: em1vida ·os Sr~. dt~.puladn~ pre~:;L•nles a 

aprc.scntar os seus d iplon1as. 
Em scgu i da, o Sr. to se0retar lo lê a ser:;· ui nLu 

RELAÇÃO NUMIN~~L DOS Sns. DEPUTAUOS DIPLO.MAD' 1 ~_, 

·Arnazonas 

( .•. ,- 1 1 Jtl• l'·lc'l-1.1•_,,-~l ·J.·.~_-·Il_'('l(·~in H"ll'or>l Vieira. ·~ ... apl <-1.11- ,C H' .. L "' _ , v 

Capilã11 Manocl Uchôa H.odrigues. 

Ceará 

·~lartinho noclrigncs do Souza. 
J)r. Alcxanclr'c .José Barbosa Lima. 
João Lopes Ferreira Filho. 

. ' 
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·Dr. José Frei!'e Bezerrll Fontenelie. 
Dr. Justiniano de Serpa. 
Dr. Frederico AugusLo Borges . 

. Dr. José Avelino Gurgel do An1arai. 

j 

Capitão Josó Bevilacqua. 
Dr. Gonçalo do Lago Fernand0s Bastos. 
Dr. Manoel Coelho Ba.stos do Nascimento. 

Rio G'rande do Nort-e 

Dr. Miguel Joaquim de Almeida Castro. 
flr. Almino Alvar.es Affonso. 
Dr. Antonio de Amorim Garcia. 

Parahyba 

Dr .. Epitacio da Silva P·eSsüa. 
Dr. Joã-o Baptista de Sá Andrade. 
Dr. Antonio Joaquim do Couto Cartaxo. 
Dr. Pedro Americo de Figueiredo. 
1° tenente João da Silva Retumba. 

Alagóas 

Ladi.sláo de Sou.za Mello Netto. 

L 
Sergipe 

l 

Tenente-coronel Manoel PrescHiano. de Oliveira Valladão. 

; :.r 

S. Paulo 

General Francisco GUcerio. 
Antonio Moreira da Silva. 
Rodolpho Nogueira da Rocha. .M1iranda. 

M ina8 Geraes 

Dr. João da .Matta Machado . 
Dr. Francisco Luiz da Veiga. 
Dr. Polycarpo Rodrigues Viotti. 
Dr. Francisco Alvaro Bueno de Paíva. 
Dr. Alvar-o de Andrade Botelho. 
Dr. Antonio Olintho dos Santo's Pires. 
Dr. Aristides de Araujo Maia. 
Coronel João Luiz d.e Campos.· 
Dr. Domingos da Silva Porto . 
Dr. Domin1gos José da Rocha. 
Dr. Antonio Jacob da Paixão. 
Dr. Alexand~e Stock ler Pinto . de Menezes. 
Dr. Antonio Gonc-alves Chaves. 
Dr. Antonio Dutra Nicacio ~ 
;Dr._ C9n§tantinq Luiz Palleta. 

.. ; 

í . 
J 

; .' 
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Dr. João Pinheiro da Silva. 
Oarlos- Justiniano das Chagas. 
Dr. Gabriel de Paula Almeida Magalhães. 
Dr. Felici8!no Augusto de Oliveira Penna. 
Dr. João Antonio de Avellar. 

Santa Catharina 

(l?cl1ppe Schirnidt. 
Dr. José Candi do de Lacerda Coutinho. 

O Sn.. :Pn.ESIDEN'J'E clccla r a qu0 v a i prnced ~~r-se ·:'t r, I eiefin da 
l\ticsa que tmn de dirjgir os trabalhos prrparatorios, ·come
çando pela d~ 

Presidente 

··~fio reeolhiclas 41 .eedulns~ que, apnrndas, drrram o ~oguhHo 
resn Hado : 

Antonio Gonoalves Chaves ........... . 
Alm·ino Alvares Affons'O ............. . 
João da Matta Machado ............. . 

3~3 votos 
7 » 
1 » 

E' eleito presidente o Sr. Antonio Gonçalves. Chaves. 
O SR. PRESIDENTE: - Agradeço á Camara a honra in

sig·ne que acaba de conferir-me e hei-de csforcar-me para 
corresponder a essa confianca. · · 

V ice-Presidente 

São recolhidas 40 cedulas, obtendo votos os seguintes- Srs.: 

João Lopes Ferreira Filho. . . . . . . . . . . . 2·8 votos 
Augusto de Oliveira Pinto. . . . . . . . . . . . 4 » 
.L\lmino Alvares Affonso .... \ ....... t. • 4 » 
M·artinho Rodrigues de Souza. . . . . . . . . 2 ~ 
João Baptista de Sampaio Ferraz...... 1 » 
João da ,l\f,atta Machado. . . . . . . . . . . . . . 1 » 

E' eleilo V1co-Presidente o Sr .. João Lopes Ferreira Filho. 

São r·ecolhida~ 40 cedulas~ obtendo votos os seguintes Srs.: 

.João da .Matta Machado .............. . 
Epitacio da Silva Pessoa ..... ~ ...... . 
João ·Pinheiro da Silva ............. . 
Em branco ........................ · 

27 votos 
1 f » 
1 » 
1 » 

!E·' eleito 1 o secretario o Sr. .Toã.o da l\faUn Machado~ o 
qua1 !cnnn nssc~n!u á dirrita elo Sr·. Prrsidenlr. 
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São recolhidas 37 ccclula.s. obtendo \·ntos os seguinte Sr-s.: 

Alvaro de Andrad«: Botelho .......... . 
l\lanoel Uchôa Rodrign0s- ............. . 
'l~ l'' ' c h 'l.-31. ' I ~·(I l'PP~ ~C ffilu, ..•..•....• .~ •...•••••• • 
Pnrn 3° e :1° srercl'nrios (não apuradas) 

23 votos 
1'1 » 

1 » 
2 >> 

E'_cll'iln .:?. 0 seerclario o Sr. Alvaro de Andrade l}nLelhn. 

São r0c·o l h idas 3'7 ceclnlas, ohtPndo vnto::; os sngn 1n Les Sr:=:. : 

Frodm~ir.o A.ngusto Borg-0-R .....•.•... 30 votos 
Antonio ·de An1m'i n1 C: a r c i a ........... . 20 » 
.Toã-o da Silva Rr.Lumha ............... . 12 » 

C) » .... .Tosé Angnslo Vinhaes ............... . 
C) 

>> ._. Ar·istidns do Araujo ,Maia ........... . 
Antoni-o Dnl.ra N i cnc i o ...............• 1. » 
Justiniano rll" Srrpa ................. . 1 » 
'Martinho RorlrLgncs clP Sn11za .•.•• · .••• 1 » 
:Con s fan tino Lu i z Pa 11 e ta ............. . t » 
En1 })ra'l1CO ••..• , ••••••••••..•.•.•••• 1 » 
Para 2° sr:3rctnrio (não apnrnrta) ..... . 1 » 

.São cll'i1-os :3° r. .1: 0 sccrr.tarios o~ Srs. F:eederi.co Augu~t.n 
Borgos e A nJon in ele Amo1~in1 Gare i a. senclo iteela rarlo~ Sllfl
nlcmlr.s o~ Rrs . .João da SilYtl Retnmha c ArisLirlPs clf' Arnn,in 
1\.f n i n . 

'ü Sn. -Jn SECP.E'T'.\RTO flN~lara our. ·se ar.hnrn solwr. a m0sa 
n1ni~ os clinlon1a~ dos srgnint0s Sr~. rlrpnlarlo~ r.lrHo~ n0ln 
Oapital Federal: Franeis·co dr Panln. Mayrink. Frnncisco Fnr
fJllin1 'Verneck dr. Alrnr.i·da. Domin~os .Jr.:=mino d0 AlhnrplOl'
ffUn .Tnnior • .Tos(, Angust.o Vinhaes . .ioão Baptlsl'.a de Ranl·pniil 
Ff\rraz. Alfrr.do Ernf'sln .Tacqnes Onr·iqnc c Al~isl'.idrs -da ~il
veira Lobo. 

O Rn: PrmsTDRNTF flrelara qur. vai nornf\ar urnn r.on1n1is~ãn 
de .cinco n1nrnhros afim dr. Ol'g'aniza·r. ú. vi sLn. dos. fli.pl ornn~. 
prot,cstos, reclan1açõ0s e. repres.ent.acõcs que forr.n1 prcsr.ntr..~ 
(t 'J\Jesa. duas list.~s. srn:do nrna dos clp·m1t::Hlos clrilos solwr 
·cuja eleição não ha.ia duvida. nmn contestação. r. onl.ra dn
ryuelles cnja ·clcicão f.or contestada. 

Para a re:f.f'rida c01nmissã.o foran1 no1n~ados os RJ~R. .T não 
ila S-ilva Rclun1ha! Fel inpe SchmidL Manocl Ticht)a. noclrigu r::.. 
An l.on i o ·1\lorüira ela Silva r. Manor.l Prcseil i ano ele 01 iYI"il'a 
Valladão. . · 

O• Rn. :Pn:E~mr.:~~1'E nrr.lara. que, r.~l.anrlo a horn nfl onn I :ula. 
:ronyida os Srs. deputados a COlnparecer. an1anhã. á hora 
flo Regin1cnto. 

J~evan,J n-so a scssno :l.s 2 hm'as ela tarde. 
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1 sEssxo PH.EPAHATORIA, EM s DE ::\fOVE1\T.nno n"G 180t1 

PHESlDE::'\CL\ DO SH. :\::\Tíl:\10 (10-:\Ç:\LVE•S CTL\ \'ES 

A's 11 horas da. n1anhã~ na sala do Cassino Flun1inr-nse 
dnsl.inada aos trabalhos prcparalori os. Jaz-se a chamada. :'!. 
qtml rospo11dnn1 os Srs. GonçalvPs Chav-es. .l\Ia!Ja Mar.harlrl. 
A.lvaro BoLelbo, ReLtu11ba. :F\~rnanclos Bastos. BasLos do Nasei
rnonLo, Alnwida Castro, Pedro An1crico. Oliveira Valladfio. Hn
dolpho l\lieanda~ Sc~hn1icH .. ~\l0xandre St.orkler. Anlnnio Olyn
tllo~ Domingos Hoc~ha, B11cno de Painl. Allncida '\íagalhãrs. 
João Luiz, Pol>·earpo YiotJj, l\Iignrl de Casl-rtt 0 FonsPrn 
Ht'T'l110S. 

Ahr·c-so a sessão. 
R' licla a ac!.a da ses-são anLncerlenLo. o, po~:.la on1 di:~ .. 

eussã.n. (\ 0-s! n. son1 clebal.n c-ncorrnda. srmdo acliaíln. a vnl :11~~~~ 
af (~ qno haja nun1ero legal. 

O Sn.. 1° SEc:nETAnTcl d:í. rnnta rln scp:ninLn 

Diplomas dos Srs. Carlns .Augu::;tn Garcia Ferreira n f!'n
nnral Francisco Glyccrio. eleitos pelo EstD.do ele S. Paulo: 
D1·. T'homaz :ne]r:{hino rlo:::; Sanl.ns. Concl0 de Pigur,irrdo o ·!'' 
trne.nLo .José Augusto Vinhaes. eleitos pela Oapital Fr·drr·a1: 
1° tenente João Ba1ptista da Motta, Augt1sto de Ol;-,,r.üa Pin!1·'· 
Dr. Urbm1n l\!Iarconcl.es do.s San Los Machado. Dr. :'~il') Pcl_:a
nha . .Tos1~ Oonralvns Viriato de ·~iüdeirns. Carlns A11IJ)nin rl;1 
Feanc-a Car,·aÜw. A1l10l'fn Brandão. Virgílio do Andraílt• 
•P.essôa . .João 8-rveriano da Fonsrc-a Hermes, Francisco Vic:L,n· 
rl a 1}'/nn~rra n Silva n nvon i::; i n -:\T an l1 ui'~ Bnrrrl o. r l0i I os prl n 
R:;;;larln rln Rin clr .la!·wiT~n: Anlnnin norgf~S rl0 Afhayiln .Tnnini· 
0 ,Jnsf~ de l\J01ln C;~_ry:Jlhn C\hmiz Ft'f'irf', 0lrilns Tlf'lo F:srflrlo 
cln l~~pirHo Srm lo. 

Ala(fôrrs 

Mannnl Prcsrilinnn dr Olivrira Valladf\.o. 

Distr'icto .Pcrlr'1Ytl 

Alfrrclo Ernesto .TacqtH~s Ou ri qno. 
Arist:icl0s rla Silvrira Lnbn. 
Dornin~o::; .Trs11inn dP Alhncrnerqnf', .Tnninr. 
Francjs,en Fnrq11irn \V1err~erk rln Alrnrirhl. 
Franrisco elo Paula l\I1ayrmk. 
Joã.o Bap!-jshl elo San1paio Ferraz. 

Santa Calha?''ina. 

F·clippc Schnürl!· .. 
. Tns!é Cn.llcliflc) rlr TJn.~r.rrln. Co11tir1l1n. ~. J 
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S. Paulo 

Antonio Moreira da Silva. 
Rodolpho Nogu·eira da Rocha :1\'liranda. 

Minas Geraes 

·Alexand1·e Stockler Pinto de Menezes. 
Am·erico Gomes Ribeiro da Luz. 
Alvaro de Andrade Botelho. 
Antonio Aff.onso Lamounier Godofredo. 
Antonio Dutra Nic;acio. 
Antonio Gonçalves Chaves. 
Antonio Jacob da Paixão. 
Antonio Olyntho dos Santos Pirr•s. 
Aristides de Araujo Maia. 
Astoliphó Pio da Silva Pinto. 

' Carlos Justiniano das Chagas. 
Constam. tino Luiz ·PaUeta. 
Do,mingos J os•é da Rocha. 
Domingos da Silva Porto. 
Francisco Alvaro Bueno de Paiva. 
Francisco ~coelho Duart·e Badaró. . 
Francis-co Honorio Ferreira Brandão. 
Francisc-o Luiz da Vei,ga. 
Gabriel de Paula Almeida ~Magalhães. 
João Antonio de Avellar. 
João Luiz de Campos .. 
João das Chagas Lobato. 
João Pinheiro da Silva. 
Joaquim Gonçalves Ramos. 
Joaquim Leonel de Rezende Filho. 
José da Costa Machado ·e Souza . 
. José Carlos .Ferreira Pires. 
Mano·el Fulgencio Alve~s ·Pereira. 
LPacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas. 
Polycarpo Rodrigues Viotti. 
João da Matta Machado. 

Sala das· se.ssões~ 4 de nov.embro d·e 1890. - João "da Sil'l)!::t 
Retum,ba. - Manoel P. de Oli?)e?:ra VaT.lndão. - Fel'ippe 
Schm,idt. -Moreira da S~l'lJa. - Manoel Uch~a Rodrigues. 

Verificando-se não haver numero de deputados para de
liberar, o s:r. Presi1dente suspende a sessão ás 11 horas e 
quatro minutos. 

Compareeem mais os Srs. Nilo Pecanha, Aristides ~M.aia. 
Martinho Rodrigues, Jur::;tiniano de SeTpa, Francisco Veiga, Al
mino Affons.o. Uchôa RodrigUies~ Franca Carv·alho, .João Pi
nheiro, Amorim Garcia. Dutra Nicacio. Lacerda Coutinho~ 
Cha,~as Lobato, Epitacio Pes~oa. .José Bevilaqua, Costa Ma · 
chado, Sá Andrade. Thomaz Delphino. Conde de Figneiredn, 
Vi-dato de· Medeiro·s. Fonseca e Silva ·urbano Marcondes, Al
cindo Guanabara. Jo.s·é Avelino, Muniz Freire. Custodfo d-r. 
Mello, Barbosa Lim•a. Albert)o Bramdão. Oliveira Pinto, Carlos 
Garcia o Francisco Glycerio. · 



~ 7~i --

-.Reconhecendo ach~rem-sc presentes deputados em nu
n1~I o legal, o :Sr. Presidente reabre a sessão ás 12 ihoras e 30 
m1nutos da tarde. 

Submettida á votação, é approvada a acta da sessão an
tecedente. 

. Entra em discussão o pa~~cer n. ~' q~:e fôra lido no expe
diente. sendo, por essa occas1ao, suscitada a seguinte 
~:.: -- ~· 

QUEST,ÃO DE ORDEM 

0 Sn. CHAGAS LOBATO : - Peço a palavra. 
O SR. ·PRESIDENTE: - ·Tem a palavra. 

O Sr. Chagas Lobato cr.ô que ha tuna prelin1inar a resolver 
a~1t~s de se ton1ar conheCimento de qualquer diplon1a confe
rint •O poderes aos Srs. deputados. R' possivel que esteja en1 
~rro .. n.:as 1_hc rparece 1ncnos reg~1Tar que este_j amos procedendn 
a Y~rlf1caçao de poderes separaaan1ente do Senado, e por duas 
razoes: 1 a, poY~que a eleição fni feita simultaneamente, e póde 
dm·-se o facto de a Can1ara reconhecer v•álida uma eleiç:.ão 
qu c Pé lo Senado seja annullada, o que não seria facto virgen1. 
porq_ue deu-se no antigo regimen. A za razão é de maior al
canc·e, portque não estamos ainda no regin1en constituido. e Dão 
existindo Senado, estamos procedendo "incongruentemente. 

l)m corpo crue nã.o existe deve estar funccionandc ? Pa
rece que não. Póde acontecer que a _-\.ssen1bléa Constitui.ntr, 
clirnine da Constituição o Senado. e. si fôr elin1inado, nãn 
exerceu funcções muito sérias, quaes as de reconhecer ~s seus 
poderes ? 

No dia, porém, em q1Je a Ass.embléa Constituülte approvar 
a Constituição. approvando a existencia do Senado, nesse dia 
surgem então Camara e Senado, e este terá o direito de func
cionar. 

A' vista disto vai a'PrAsentar uma indicação afim rle qne 
sejam convidados os membros que se destacaram da Assem
bléa Constituinte a vir trabalhar comnosco na verificação dos 
poderes. 

O Sr. Aristides Maia não póde estar de ac.côrdo con1 as 
opiniões manifestadas pelo seu distlncto ._.Jollega Sr. Chagas 
Lobato. 

O governo revolucionaria que convocou a Constituinte 
decretou logo a divisão entre as duas camaras. 

Ha uma hypothes-c figurada P·elo seu honrado collega qne 
pód-e ser acceita depois de reuni-do o Congresso. E' ~em pn:s
~ivel que rntão. eorr1o rli·ssP o nobre De·putado, se d1ssoh·a o 
Senadn, mas actualmente ·elle ·existe. 

Conclue dizendo que. d:e;sde que o Governo Provi.sorio 
decretou qne haveria duas Ü'am~aras, e .~ã~ podendo ellas 
funcei onar· rnn.innetarn Pnte srnãn na Conshhnnte. 111 e parr(·c 
que a n1oçãn dn seu collega não pódc s~er ap,provada. 

O Sr. José Avelino - Sr. Presidente, ot~vi ~om toda a 
atte.nção as nhsrrvacões crnc ar.aham ~de ser fr1tas pelos men:=; 
H lustrados cnlleg-as por Minas Geracs. 

Parece-me. '"porém. que taes observações não prevalecrn1 
deantr dns prrerdf'nfrs hisf·orieos. e qne. nec:fe r.aso. r1rv0mn~ 
invocar. 
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Si tives.se1no.s o êar,acter e o papel da nossa prin1oira 
Constltuinue, con1.pr~ehende-se qne a nossa missão .c;;.er·ila a 
da org1anisacão. en1 sua totalida-de. de um cndigo poliUco: mn 
tal cas·o e:xereorian1os con1 outra· a1nplitnd0 a funecão s·ohc'·
rana que nos :foi con11nettida. (Apoiados.) 

A nnssa n1issão, porén1, é diversa, e, antes, be1n seme
lhante á dos Estados Unidos. onde o projPcto de Const.iLuiç .. ãn~ 
or,g:anisado pelos patriotas que sahiram da revolue.ão trium
phantcs, srrviu de base aos trabalhos do prüneiro congresso 
federal c' a este foi deliberado que se subn1ettesse sh11ples
n1onte para a forn1alidade da ratificaç·.ão. 

E~ ainda o que e~e.rceu a França. após a sua organisiaçi'í:') 
de 187 t : forn1ula.ndo un1 'Proj e.cto para servir de base ú uwi
rnoira r.eunião do corpo legislativo constituinte, -o:s orgãos po
liticos ela na:r,.ão foran1 ·ahi .p1e'rfeitan1onte definido:s r.on1 
funcções que lhe·s são proprias. 

lE:' este o clmnento historico que devcn1os invocar, c qun 
nos clev.e servir de nor1na na grave circumstancia ern qu c no:; 
r.ncontramos. (Apoiados.) 

O SR. ·CHAGAS LoBATo - Mas foi discutido en1 nrnn. SI) 
nanl:l!!'a. 

tO Sn .. JosÉ AVELINO - Dê-me lic·ença ... 
No m01nento cn1 que. nos encontran1os c no nossn caso. 

o illusLrndo collega não tcn1 por si, como acabo de dizer. o 
olf'.rnento hislorieo, nern tão pouco os Jactos, os prcccüc.ntPs. 

O Sn. CHAGAS LoBATo - Estão mesn1o na no·ssa legis
lação. 

O SR. JosÉ AvELINO - Srs., a situação em que nos 
achan1os não <S a de tuna Cons:Li tu inte incnrnhicla de organiza1' 
a Nação :tln1 toclo--; m; seus orgãos. pol"~quo ·esLa :foi organizada 
definitivamente no dia :15 de novmnbro e Do dia 16 por dc
;cretos que recebera1n o consenso nacional, decretos qnn tnt'
naran1-se irrevogaveis COIDO a obra ela revolução. 

0 Sn.. CHAGAS LOBA'l~O E OU'l'ROS SENHORES - Não apoiado. 
A Naç5.o vai seP aincla organizada. ;\·quillo foi nn1a forrnali
üadc ·prelin1inar. 

O Sn .. JosÉ Avm ... INo - Ah! Então. si estan1o,s ern 11n1a 
rutçã'O de formalidades pre_lin1inares, ·falta a seriedade c fl 
respeito a qnanLos aetos puhlieos tôn1 si.do J)r·atieadns. 
(Apartes.) 

Sr. Presidente, não penso que o reghnen sob que tmnos 
vivido ha un1 anno, com ser provisorio quanto á sua organi
zaçã-o~ o seja quanto ás attribuicões que ten1 ·exerci-do. ~ranto 
é ~certo que esse governo se inspira e se fortifica nas fonl.~;:, 
de soberania ruacional~ que, dizendo-se delegação da Nação Pnl 
nome do exercito e da arn1ada, sobre estes dois orgãos. fa
ctores ela revolução, elle procura apoiar toda a sua actividade 
o prestigio . 

Nem de outr~a fórm:a o Governo Provisorio ;poderia in1·
primir a direcção vivaz •e fecunda que todos sentin1os nos ne
gocios publicos e, bem assin1, en0ontrar elmnentos bastantes 
fortes para assegurar-nos a tranquillidade ·c a ordem. geral. 

Entretanto, era preciso apressar. para o paiz e para o 
n1unào civilisado, a Constituição defini t.iva da Nação Brazi
leira.; o que fez o governo ? 

:$ 
'·~ 
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No exerc ir. i n da~ f11 nctõr~ _ dr qu r se s~nlin f1eposi 1 ar i 0 
rqwrssnt1-sr~ c- n_1 rlr-t·J' :>I ::n· lL ma _Cnn;.;;! i !11 i~: ãtJ qtw a l'f i 1·111 :1 s~P n" 
gTan·dcs ·cnnqu1sl,as ela rrYoluç:ao. 

O SR. CHAGAS LnBXL'O - Não dccrrLon. 

O SH . .Jos1~ ..:\YELIXO -.- ~· un1a Consl it.niçi'in rlec·:··e!.ada: 
n _rrn üOnheço ot~ !.·r: a denom 1nacao nas sci·en.cias poli tira~ 0 so
r.laes qJ.ara auahfwal-a. 

Alén1 disso, a eleição, á q~al se proeedeu c que serviu 
tnrnbcn1 de argun1ento ao n1ou 1llustrado r.ollega, indica a di
ycrsiclacle das nossas funcçõcs das do Senado, .iustan1en tr flOr
que, para a Can1ara e para o Senado. correram nas urnas 
listas . distinctas. De ond_e ~·c3ulta que ·a constituiç-ão do Sr
nado 1ndepende d~ e~n~tltuiçél;o ·que nos é peculiar, seja p0 1 a 
natureza das attr1bu1çoes, seJa pelas condições es.peciaes de 
~legibilidade para uma e para outr-a Ca1nara. (A1Jniados.! 

Estou certo, estou convenciiClissimo de ~que nenhurn de 
nós, ;por n1ais hon1enagens que tribute ú, obra de 22 ·de junho. 
CJ1HWer;:í recehel-a~ eomo ahi se acha. smn exame calmo dr.
t i'Clo, leal. d~sapa1xonado c pro:fnndo ·(Jiu'itos apniarlos ". 'i;1nüo 
l){nn_: 'ínnito bem,), qual o reclan1an1 a nossa d ignic1adr. a~ ron
vcnioncias ]1ublic.a~ c a.s r caos nJanifcsLaçõF~s do pu i~ ( /iJ)nirr
dos_: ?nU'do bem:)~ o a Gonstituiç_~ão ha do rc.ce1her aqni. nr1slc 
augusto recinto. por um exame meditado, embora sem -pro
erast-inação, a sancção dos representantes directos do povo . 
. de nós, que son1os -os depositarias dos seus votos e aspira~ 
ções, de nós, que traduzimos, directa e ii11n1ediatan1entr, sna 
Yontade soberana.. (.~hâtos apoütdos_: rnnito br?n1.; rnuUo lJem. 1 

O SR. CHAGAS LoBATO - Não contesto isso. 

O SR. JosE' AvELINO - Nestas eircumstancias. nã.n vo.io 
razão para que confundan1os. no cxarnc de -vcrifica~ão do no
deres, a que ton1os de proceder, a::; chJas r,an1aras rnunicla::;, 
([Unndo cada uma dellas tern suas aUribuições pcr:foitarnrnlr~ 
definidas na Constituição· ;iá aecr.ita e já executada na rn:t
:xinJa part<:~, das suas disposições. (C1'uza1n-se apa1'tes.) 

Acho, portanto, ·que devemos organizar-nos comn Camarn. 
eon10 O S-enado vai organizar-se pelo typo qno lhe r~ rn·oprin: 
o Gong'resso 11ão ::;r.rá onLra cousa srnão a rcnnião dr.~srs dois 
nunos do Poclr.r Leg-islativo, .quando npnrnflns prlos srus or-
gãos legítimos c distinctos. (Apoiado.-:.) _ _ 

Pen~o, pois. qnc a prelirninar rlo honrad~ Dr{mhHln nan 
~ovo ser aeccita. sen1 en1bnrgo do nlto respeito que mr. mr
rocmn os seus talentos. 

Curnpre-nos proseguir na obra .iá encetada, c .apressar a 
hora en1 que a Nação tmn de pronuneiar os seus mrus solcn1nr::; 
r anhrlados jnlgarncnt.o::1 .- (Jfnitns apoiodns ,· n1u'ito lJCHI: 

rnnito bem .. ) 
O SR. PRES,IIDENTE - A 1nateria suscitada pelo hon_rado 

Dr,pul.ado 1)elo EsLado rlr. Minas G0rars 11iio p•'nlr~ ser nh,p"'ef o 
do uma doJibcraç:.ão ~da Mesa. 

O SR .. JosE' AVELINO - Está claro; deve srt' suhrnc!ticla 
i votação da casa. 

0 SR. CHAGAS LOBATO - Foi n que fiz. 
O Sn. PRESIDEN'l'E -·- Mas o nobre Denu!,ado ~flrr.sentou 

nma indir,açfio v0rhal; para ~11hn1P-tf.P.l-a ,(t drlll10l'açao rla Cn-
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·mara era necessario que precisasse o seu pensamento em uma 
indicação e.scripta. 

O nobre Deputado fallou pela ordem, tratando-se dO 
parecer da commissão dos cinco membros, sem precisão de 
ter1nos e sem objecto. 

E' preciso que o nobre Deputado apresente a sua indica
ção por eseripto para ser incluída. 

Estamos em sessão preparatoria, e nada ha eonstituido 
senão o Governo Provisorio: trata-se de um acto do Governo 
Provisorio, em que não vejo inconveniente algum, e não en
contro o absurdo que o nobre Deputado descobriu, •qual o facto 
de poder dar-se annullaç.ão pelo Senado. da eleição que p6de 
ser approvada pela Call)ara dos Srs. Deputados. E, quando 
não tivessemos outra raz·ão, nada ha mais natural, quando 
cada uma das can1aras é soberana. Na verificação de poderes 
de seus membros~ pódo ella julgar co1no entender e não ha 
nada :para ser decidido de un1a can1ara para outra, e tampouco 
n vencido em tnna ·rhs casas. nr1ste pa!:'ticular, póde prejudi
car o respeito devido á outra. (Apoiados.) Assim, pois, a 
questão. collocada no terreno em que a poz o nobre Deputado, 
não póde ser materia de deliberação -pela Mesa. Como disse, 
o nohre Deputado fallou pela ordem. e fez uma indicação ver
bal que não posso submetter á deliberação da casa, e. pois, 
tenha a bondade de Íorn1ulal-a e mandai-a á Mesa. (Muito 
T1em.) 

O Sr. João Pinheiro - Julgo que se faz mister tornar 
bem claro qual o alcance da questão. 

Estan1os en1 sessões preparatorias. e estas, nas . actuaes 
circumstancias, precisam por nossa parte de alguma boa von
tade para que cheguen1 a seu termo sem embaraços.· 

O incidente levantado não tem a grande importancia que 
se lhe está attribuindo. . . ' 

VozEs - Não tem importancia? Não apoiado ... 
O SR. CHAGAS LOBATO - Não apoiado. Tem o maior al

cance. (H a ontros apartes.) 

O SR. JoÃo PINHEIRO - ... mas attendam-me: eu me 
explicarei e, penso~ hei de convencer. 

Argun1enta o Dr. Chagas Lobato 1 que está :funccionando 
en1 separado essa corporação, o Senado, que o Co'ng-resso p6de 
supprimir; mas tratan1os agora da verificação de poderes. 
unicamente. Este facto do trabalho em separado não será por 
si só razã.o 1egal para a futura existencia do Senado. Em 1.5 
de novernbro as duas c.::tmaras se hão de reunjr em Congresso 
gm~al ·const.ituinte. para discutir o nrojecto de Constituição: 
e lá. si o Congresso soberano entender que devemos ter uma 
só can1ara. que o s;e\Tiado deve ser suprnrimido. sel-o-á po-r 
motivos de elevada philosophia e princípios constitucionaes. 
que · duvido possarn ser encontrados pelos defensores de tal 
idéa: mas nunca. absolutan1ent~ nunea. por esta razão do facto 
n1aterial de ter estado a Carnara em uma sala e o Senado na 
outra. para a verifiea~.ão do~ poderes. E. repito. o incidente 
que se levanta com ar de t.an1anha. gravidade, é sim-plesmente 
1Jma questiunrn1a, Parecendo do a 1cance que se lhe quer attri
bu ir nara o fin1 alle~ado . 

O segunto arg-un1ento Pm faYn-r da reunião do Senado 
rnrn ~ Can1ara~ 11ara. a vrrificacãn r1e poderes em con.iuncto, 
tir0n-o o meu 111ustre cn11es-a do mocto como foram feitas as 
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·" lllf':-ittlllS r~ e1Lnt'8S e orrt Utllil 
só acta . 

. ·- Sen1 duv_id~ ll8lll~u~na~ Ludu isso foi assi~n; e o foi em 
v1rLu~e da le1 r~ as. ole1çoes dada pelo Governo Provisor i o. 

. J~~ agora d~roi ao n~eu collega: 6 ainda em virtude do 
le1, cunseque~lCia do proJecto de Constituição, no qual se con
vocou a ~~Ç~lo, que as duas c:a~naras_ estão separadas. 

O p1 OJ e c to c~nsagrou a e~1stenc1a da Gamara e do Se
r:~do,;. en1quanto ~ao fôr de~ern11nac~o o contrario, embora pro
:.Isorian1e:nte, ex1st~m, e. e em v1rLude e por consequencia 
llest~ proJec-to que i unc.cwnanl ::;epa::·adas as camaras. 

D·evemo-nos convencer que, por en1·quanto ainda estamos 
sob leis do Governo Provisrio. ' 

UJ\r SR. DEPurrAno - Representan1os já o voto da Nação. 
10 SR. JoÃo PINHEIRO - Mas, e1nquan to o não exercer o 

Congresso, imperarão as leis provisorias. Uma lei imperará 
sempre. Sen1pre haverá uma lei para que não haja anarchia. 
(Apoiados.) Emquanto não forem as do Congresso, serão as 
que existem. Quanto ao caso j.á citado da Republica Franceza, 
onde houve uma questão relativa ás duas camaras nos pri
.meiros dias da assembléa revolucionaria, ~l:lo tem cabimento 
nesta occasião e nem se applica a nós, brazileiros. Os repre
sentantes do povo, lá, cm,prehendiam a lucta c,o1n ·os re1presen
tantes da nobreza e do clero, e nós, <.'.qui, Gamara e Senado. 
so1nos filhos de uma mesma origem, do yovo e, da Nação. 

·E' por isso que affirmei, e com razao, que o incidente le
vantado não tem a importancia que lhe querem attribuir, nem 
o al·cance que lhe querem dar. 

Não tínhamos nenhuma lei preestabelecida para nos reger. 
~ foi por isso que acceitá.mos um regulamento provisorio, .e 
não podíamos deixar de acceital-o, porque alguma· cousa havra 
de ser o ponto de partida para que não começassemos pela 
anarchia. (Apoiados.) 

O Sr.· Nilo Peçanha - Srs. re.presentantes, Sr. Presi
dente. Eu penso que ~.sta questão não de~ia ser levantad.a 
agora. A Nação não tem ainda a posse de SI rn.esrn_a, _ne~ li
berdade en1 todos os sentiçlos para pensar na drscr1n1rn~çao e 
divisão dos· ra1nos do Poder Lt'gislativo. E·stou convenc1d~ de 
que este debate deve ser aberto no Congresso, quando estive
ren1 reunidos e reconhecidos deputa·dos e senadores. 

O SR. CHAGAS LOBATO - Seria fóra de tempo. 
O SR. NIL·O PEÇANHA - Não; perdô~-~n~ V. Ex., não esLú 

ainda reconhecida para poder julgar a d1v1sao dos poderes, na 
parte legislativa. 

o SR. CHAGAS LoBATO - Não estou pedindo isso; então 
não me entenderam, nem me ~quizeram entender. Peco a pa-
lavra. 

l o SR. Nrr..o PEÇANHA - O elemento historico, á somb:r:a 
do qual o illustre Deputado pelo Ceará desenvol~eu o s~u brJ
lhante discurso, ainda tinha uma par~e e:n muitos pa~zes 0 

norte e noroeste da Europa, depois das marores commoçoes po-
liticas. . · . é a indepen-

Ha, porém, alguma cousa de ma1or que :sso · f i 
dencia nacional, de que todos nós somos f1a~ores, e que ~ _ 
!lbalada com o Regimento que ~chega até aqu1 como uma 0 
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Lhurga. transful'lnando a Can1a1·a en1 u1na chancellaria Lia 
vasta do Interior. (Apu'i a dos.) O que é oppor LUllO é que toLlus 
1tús, ~uugr,egadus. peeamos ú 1\'le;a que u1ancll~ rt~digit· u1u He
ginwnto, por onde se regulern os trabalhos do Congresso Na-
cional. (A·poiados.) . 

O que ainda é preciso, Sr. Presidente, é desue j{t tornar 
a Republica o governo legal do paiz; o que ainda é preciso, 
S:r·. Pt·esidente, é que se não ·l·c.cotliH~I~·anl dc .. vutn.-uus isulnria
n1ente; po1·que, dado o oserutinio ele lista, reconhecido Ulll, 
ten1-se l'oconllecic!o tocla a deputação. (A1Joiados.) 

São estas as questões sobre que a Can1ara, en1 sessões 
preparatorias, te1n o direito de legislar. Fóra dahi va·mos 
sacrificar o principio da·· divsão do trabalho, principio consa
grado hoje tan1ben1 na sciencia politica, principio onde se 
inspirou o Govern.o l)ro-visori o para cliYidir o .Poder Leg·is
lativo e1n dois ran1os, sin1plificando assin1 os trabalhos pre
paratorios elo Congresso Nacional. (jJfrt.tit"o bem.) 

O Sr. Matta Machado Uo SecJ·etario) - Meus senhores, 
cu não desejo encarar a questã.o debaixo do ponto de vista 
gc~eal ~)Oe que ten1 sido ,encarada pelos eolleg·as que a tern 
discutido; ,quero sin1plesmente estudal-a. debaixo de un1 
ponto de vista n1ais positivo - o dos inconvenientes que póde 
haver, principah11ente para a dignidade da Constituinte, que é 
o ponto capital, no facto de se teren1 reunido separadan1ente os 
seus n1mnbros, divididos desde já em Cmnara dos Senadores c 
a Can1ara dos Deputados, en1 virtude de un1 8JC'to e1nanado. do 
Governo Provisorio. 

O Sn .. S.:\ ANDIL\DE - A Constit.u.ição \o,slá nuJtilada!. 
(lia outros a}Htrte:J.) 

O 'Sn.. ?\lA1'TA .1\tlACI-IADO - Mas, senhol'es, cu, que sou 
tarnlwm J.uuiLo zclozo da dignidade elo cargo que rcoresento, 
e de que fll i eleito 1Jt:lo Yuto n5u :solicitaclu ü vela livl'l~ \·oul.adt~ 
dos eleilol't.;'S n1ineiros, e espero honl'ar a sua confiança e o 
cargo que me foi confiado ... 

O Sn. CoNDE DE FIGUEIREDo - Creio que isso acon.tece 
a Lodos. (Apoiados.) 

O Sn. MAT'rA ·MACHADo - ... e o mesn1o acontece a todos, 
eertmnente, não 1ne sinto offendido de 1nodo algum nessa di
gnidade ~do legitilno representante da Na!,~ão, pol' ter aceel
ta-do, corno D1en1bro da ~constituinte Brazileira, o n10do df~ 
funccionar determinado pelo Governo Provisorio no· acto 1quc 
precedeu a nossa reunião. · 

Q SR. ARisrrmEs MAIA - Sen1 duvida, n1es1no porque era 
o un1co poder con1petente para estabelece-l-o. 

O Sn. MAr:t'rPA lVlACHADO - Senhores, nós va1nos constiluir 
o paiz, essa é a nossa missão, n1as era preciso que se estabe
lecesse pr6vian1ente o modo pratico de regular os nossos pri
lnciros passos. Si o Governo Provisorio não tivesse tido a. 
:feliz idéa de detcrn1inar esse modo pratico, que1n o faria. eu 
vqs pergunto? que faria todo esse grande numero de represen
tantes, que aqui se reunissmn, sem u1n norte, sen1 uma luz, 
em fim, sem um n1odo pratico de se consti tuiren1, de se orga
nizarmn? 

Teriainos~ com certeza, de presenciar scenas desagrada
veis neste recinto, surgirian1 difficuldades a todo o instante 

~~ 

L~~·-· ... _ 
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I~t~. org1.;1~jz~~:·.ã~. Llel'initiv~ _elo Cong,·esl) Na~lo~u~}. Mas 0 G-u
' e1uo 1 1 O\ 1sor~o,_ tendo ileereLaclo a CunslltUH_:.;w ad 1·ej'eT·cn
dLf··m, uo e:xenacw do un1 direHu legiLünu I>Orcxue nino·u. ·· 
l)oll(\ r•oilte-·ta·[·· (-1. . d ' o Ülll 

_ - v ~.. Ut~~ no_ p_eno o revolucionaria que atraves-
sauws, o un1~o poder a1~1da constituído é Governo Provisor1o 
e que, pela_ 1~H·cu das Circt~nlstaneias, representa a soberania 
povul_a~·, ate que 11us eonsLituarnos e1n assornbléa renular no 
c·x~retnu Lle~Le ·pod,~J.·, dJ:go, tc~ndu dcel·etad(J a Coll::;t.ilujeü~ ali 
1'el.er·J_Idu;m e._ ~andado ~.:"\:e:cutal-a sónl8nt.e na parte ciue se 
l'Ol81.'la a cleuy1o e rounHtO do CougJ·es.;.;o Constil.uhlte, era na
tural .que tan1bem estatuisse o modo pratico ele se reunirem 
us l.'t;pre::entanlcs eleitos. }:Jara f:~eililar. Jne.;.;mu, o trabal11o da 
ven:twaç<:~o dos seus pode1·es. e apressar sua legal installacão .. 

Adn11lta-sc que a Constituinte resolYa n1ais tàrde anolil' 
u segundo ran1o da representacão nacional. como se tem 
dito; po~·én1, nisto não ,11averia. incon\·enienté nenhum, por
que_, a~s1m c<?n1o ella, pode abolir o segundo ran1o da repre
sentaoao nacional, pode-se tarnbmn alterar acceitar ou re
j~itar ?utro_s actos _elo Goven~o .Provisorin: 'que, entretanto, 
::)ao hOJe le1s do pa1z e o ser ao· aLé que o Congresso se Jl1a
ni1'~ste sobre elles, se1n que~ ror isso, cle·ixassen1 de realizar, 
na occasião e1n que i'oram pron1ulg-aclos. todos os seus effeitos. 
(Apo-iados.) · 

Den1ai::;~ quo inconveniente ha on1 dividir o trabalho do 
reconh·~cimerlLo ~dr. Doclcl.'es ? Que us dL~puLados l'l'UlUl.lll-se. CJH 
lil1la casa, c. ah ~ apuren: o:-; seus lJlHlel'C::l~ r) o::; senadores Sl~ 
l'Cllllillll ent ndi!'i:eill {!i\·<~r·:so ·:· :.\lnterialrnentL' não ve,io seuãn 
vantagens na divisão do trabalho estabelecido. (Apoiados), e 
1noralmente não cornprehendo que o Congresso perca de s·u a 
importancia ou soffra en1 sua dignidade. desde que, reconhe
cidos os poderes, uns e outros se reunan1 para exerceren1 as 
elt~vadas fune~;ões que lhes foran1 confiadas pela Nat)ãO .. 
(:1}Joiadus.) Prt~eisan1os. é vel.'clade, de urn Tlt~gin1enlu cont
nnÚlJ~ pelo qual nos govcr:nm11os quando reunir-se o Cou
gees~o~ e pal'a isso hei de propôr e l01nbrar aos 1neus .colloga~ 
da Mesa a conveniencia de cunvidan110s o Senado para rwn1car
~o un1a eonHniss·ão nlixla de deputados e senadores, no in-
LuHu de o1·ganizar-se csle lh•gi1nento. (Apoüulus.) . 

Ul\I Sn. DEPU1,ADo - Esta é a prirneira necessidade. 
O SH.. l\LvrrrA MACHADO - ('/ 0 SeC1'eta1·1~0) - E' quesLã.u 

iniportante, não ha duvida~ e devernos tratar quanto antes elo 
organi.zal-o, porque o ten1po urge. . . 

O que n1e levou a pedir a palavra foi _a propost~.~ fe1ta 
pt~lo nobre Dc•ptüado que 1ne precedeu, relaL1 van1en i e a con-
YOlli8nci.a de s0 organizar esse. He,g in1 en_L<~. . . . . 

Julgo que é essa necessrdade rnu1t1ssrmo urgente, mas 
não é àgora a occasião de tratarn1os della. Desde que pela 
confianr.a dos n1cus illustres colleg·as fui collocad·o na l\fosa, 
.i á rne Únha l en1braclo da convenien_cia 5lo propo1~ a nm"?:ea
'~fio da co1nn1 issão mi~:La .para .. a organ1zaçao elo ltcg;unento üon~-
1\nun, c por isso não se aprcsson a :Mesa e2n subnwttc;' .o J.Jr(}: 
.iccto apresentado pelo ,governo .á approvaçao da Can1a1 a, mnc a 
não constitui da 1 egalm·ente. , . . :--

A-cho, portanto, que a ern enda apresen_tada a .rndlCaçao 
que .so discute,. pelo Dr. Nj_l~· Peçan~1a,. é n1ulto ;cce1t~vel..: o~ 
antes~ necessarra~ rnas :ped1rra ao d1st~~cto col~eoa ~ue na~n
apresentassc j.ú para nao haver clen101 a na d1scussa.o da 
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clicaçfio e poder a ·camara clccldir prin1eiramente a grave 
questão de ordem agitada pelo illustre Deputado por Minas 
Geraes. (Apoiados.: muito bem,.) 

E' o que tinha a dizer. 
O Sr. Chag-as Lobato pouco L em a ac.crescentar ao que 

já disse, porque a questão está bastante discutida. Quer ape
nas dizer que não s:e trata de urna questiuncula, mas sim de 
alta questão politica, como o prova a discussão havida. Pondo 
de parte o absurdo que ha de resultar da verificacão de po
deres em separado, a sua questão é outra -. é a questão po-
litica. ' 

P.ergunta si, for1na.ndo a Ca111ara um Congresso, para to
roar ·r:onhecimento do projecto de Constituição, poderia~ si 
. quizesse, eliminar o Senado, funccionando corno se acha? Não 
teria o direito de fazel-o, porque já era uma corporação exis
tente e formando parte da Constituição . 

rrmn-se confundido a questão. o orador não tratou de 
divisão de poderes, nem podia tratar, po!'lque estamos em 
sessões preparatorias e . en1 verificação de poderes, e, como 
esta questão é de verificação de poderes, julgou conveniente 
agital~a. O que q-q.iz fazer sentir foi que esta C amara não 
podia funccionar separada1nente do Senado em verificação de 
poderes, porque Camara e Senado constituem uma assembléa 
constituinte. 

O Sr. Costa Machado diz que esta questão é importante, 
por.que se trata de uma indicac~io apresentada pelo Sr. Chagas 
Lobato. · 

Pergunta: Si a indicação fôr acceita, que acontecer.á? 
A discussão tem sido desorientada: tem-se tratado de as

sunTplos diversos e S·el fallou, até, en1 H.egin1ento novo e em Re
publica Franceza, gastando tempo, quando a questão é a se
guinte: 

O Sr. Dr. Chagas Lobato quer que se convide o Senado 
uara vir, conjunctamente, reconhec,er os poderes. 
-" Ora, diz o orador, nós nos achamos reunidos aqui em con
sequencia de ordem do Governo Provisorio. O Governo Pro
visorío creou e o p.ovo · acoeitou dois poderes distinctos : Se
nado e Camar.a dos Deputados . 

Não estamos funocionando con1o poder constituinte, esta
n1os apenas em sessões tp.reparatorias. 'Depois de reunidas a 
Can1ara e o Senado como Constituinte, é que se poderá appro
var ou reprovar a Constituição. 

Emquanto, porén1, isto não se der, cada urna das c:unar.as 
deve verificar -os poderes de seus membros e portanto, en-
tende que não deve ser approvada a moção. ' 

V em á Mesa e é lida. a seguinte 

Indicação 

«Indico que seja o Senado convidado a vir reunir-se a esta 
C amara para, conjunctamente, verif'icaren1 os seus poderes. 

<<Sala das sessões, 5 de novembro de 1890. - Chagas Lo
bato.» 

O SR. ARISTIDES MAIA requer o encerramento do debate 
.o que, consultada a Gamara, é approvado . · 
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SubuH•U ida ú yot n~:.:1u: c~ l'l'.i L' il ada a indü~a<;ão do SI'. c IJa
s·as LulJatu. 

t~untinúa a discu:-:::suu Llo liUl'l'L'I't' 11. 1~ que é s.eJn Lie1Jalc 
appJ'OYatlo. 

Entra e1u Lli:-5t.:U~s:1o e ó ogualrut'rllc ·.'Scrn dehalc uppr·n\·udu o seguinle 

PAHECEH. N . 'i A 

A Con1n1issão ele·. cineo mmnlwo;:;, norneadu ern Yisla ela 
disposição do at~L. t3 du Reginwruu pr·uyisnr·io. Yem apr·esen
tar-vos as listas a que so refere o mesmo artigo. 

Sala das sessões~ 5 de novembro de JSOO. -- ilianocl p. 
de Oliveira VaUo.clú.o. João da S·il-va Rctru·rnba ., - 1l1anoc l 
Uchua Bvdr'ia'Ues. - A.. Mo1'eü·a da Silva·! Feli'ppc 
Schrnidt. 

LISTA DOS Dl.':PlJT"\00~ QUE APHC:SF:(\'1'.\.HA~I DIPLOJ\-1.\. SE::.I 
CONTES'J'AÇIO 

S. Paulo 

Car·los .Augusto Garcia Fe1-reira. 
Francisco Glycorio. 

CapittJZ. Fcdc1'al 

'l'lrilrn:lz Delfinu dos Santos. 
::orul•~ dt.\ Figueiredo. 
J,,~,~ _.~\ugu~Lo Vinhucs. 

lho de Jane-iro 

Juãu .HapUsla Lla ~loLLa. 
Ang·usLo de Oliveira Pinto. 

,.,·,; 

U l'lmu o \lar.·coiH.les elos Sanlus Aladtaào. 
Nilu J>nçanha. 
,J osG C~oneal ves Viriato de l\lcdc~it·os. 
Carlos Antonio da FraD!}a Cal'valho .. 
. Albetto Brandão. 
Virg·ilio do Andrade Pessoa. 
João Soveriano da Fonseca H errn es. 
Francisco Vi c lo r da Fonseca c Silva.: 
Dyouisio Maahãos Bari·cto. 

Esph·ito Sanlo 

:\nkmio Hnr.·.~es de 'ALhaydc :Iurlio~ . 
. Tos.~ dt~ 1\Telln Carvalho :M.UlllZ Frene. 

oJ 

Sala das sessões 5 ele nnYcrnbro dn tsno. - .To{! o _ria 
S·ilva Rctu.Tn{JO. - Pel'ip]JC Sclon-irU. - J.lfanoeJ P: de f!'.'·.vcu'~ 
ValladiJo. __ A. JioJ·cira da Silva. -· jfanocl L'dwa Rod110UCS. 

O Sn. Pm~s 10 E:'\rrE an nu nc ia .que yai prr:~~cclor-se.,.. ~2 ~o r: 
tcio elos n1cmbros f[ll(' <18vem compor as se1::s COlUlTII::;::;oe~ d(j 

- 6 
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Yol'ificação de poderes, a que se refere o ar_t. i5 do Regi
lnento provisorio o; 

O Sr. Tho1naz Delllhino (pdu o1'de1n) - Sr. I) residente; 
D benen1erito Governo Provisorio entendeu mandar fazer un1 
proj eci o de Regin1ento intul'no l)lll'u as sos~0es prGuara to rias 
da Can1ara dos Deputados. Co1no este projecto é nosso, é 
para nós, se1·v(~ para os nossos trabalhos, n1e parece justo e 
razoavel que seja discutido e approvado por nós. (l11uito 
bem.) - Por consequencia indico que seja nomeada uma com
lYJissão para, depois de examinar este projecto, dar parecer 
ISO)Jl'e elle, no tempo que julgar mais ~conveniente: agora, já, 
logo, hoje _ou amanhã, en1fin1, no prazo que lhe fôr neces
sarip. 

O SR. NnJo PEÇANHA - Iviuito bem. Isto é o que devemos 
fazer hoje. 

E' enviada á Mesa e lida a se.guinte 

Indicação 

«Indico ·que seja nomeada ur;na :Con1111issão para dar pa
recer sobre o projecto de Regimento interno, 1nanda.do orga
nizar pelo bene1nerito Governo Provisorio, para a Gamara dos 
Deputados.---

Sala das sessões, 5 de novemb~o de 1890.~: - Thomaz Del
phino.» 

E' ·egualmente enviada á Mesa e lida a seguinte 

Indicação 

« Ptoponho que a Mesa nomeie uma Commissão de tres 
membros e officie ao Senado, convidando-o a fazer outro tanto 
e que estas· duas con1missões, reunidas, formulem um pro
jecto de Regilnento con1n1u1n, o qual seja discutido e votado 
em sessão plena das duas camaras. -A. Magalhães.» · 

Estas tndicações ficam sobre a lVIesa, afin1 de seren1 to
madas em consideração na sessão de amanhã. · 

Procede-se ern seguida ao sorteio para as seis con1missões 
de ·verificação à e podere-s, ,que ficam ass_irn consti tuidas : 

Primeira . comfn,,issão 

Ale indo Guanabara. 
Oliveira Pinto. 
Alexandre Stockler . 
.Sampaio Ferraz. 
Fonseca Hermes. 

Aristides Lobo. 
Nicacio ~ 
Barbosa Lima. 
Belfort Vieira. 

Segunda commissão 

Conde de Figueiredp ~ 
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Palleta. 
Almeida Castro. 
João Lopes. 
Cartaxo. 
Serpa. 
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Q-uw·ta cuntut,issüu 

Epitacio Possôa. 
Viotti. 
Ouriqu·e . 
. Tesuino de A.lbuquerque. 
l\Ianhães Barreto . 

Qui·nta co·n~··ntJ·.~·süo 

Bueno de Paiva. 
Pedro Americo. 
Urbano Mar condes. 
Viriato de lVIedeiros. 
IVloreira da Silva. 

Sexta co-;nm1issâo 

Vinhaes. 
França Carvalho . 
Fernandes Bastos. 
Nilo Pecanha. · 
Ladisláo Netto. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convida os 
Srs .. Dep~tados a reunir-se am.anhã, á hora regimental, para 
eontinuaçao dos trabalhos preparatorios. 

Lev·anta-se a ·Sessão ás 2 1.12 horas da tarde. 

3a 8ESSKO PREPAIRATüRIA, EM: 6 DE )TQVEiviBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO GONÇALVES CHAVES 

A's 11 112 horas da manhã, faz-se a chamada, á qual 
responden1 os Srs. Gonçalves Chaves, lVIatta l\lachado, Alvaro 
Bote.lho, . H. e tu n1ba, An1orim Garcia, Gonçrtl o Lago, Pr1iro 
Americo, José Avelino, José Bevilaqua, João Lopes, Uchôa 
Rodrigues, Barbosa Lima. Th01naz Delphino, Almeida Maga
lhães, tloão Pinheiro, Carlos Garcia, Gonçalves Ramos. Costa 
lVIachaclo, Coelho de Pai\,·a~ Viriato de Medeiros, Francisco 
Amaral, João i\ vellar, Feliciano Penna. Nilo Pcçanha, Fran
cisco Veiga, Nascilnento~ Francisco Glicerio, Lacerda Couti
nho. Americo Luz. Urbano Marcondes, .Oliveira Pinto, França 
Carvalho Polycarpo Viotti. Baptista da iYiotta, Cyrillo de 
Len1os. Moreira da Silva. Justiniano Serpa~ Aicindo Guan.a
bara, Dutra Nicacio, Jesuino de Albuquerque, Aristides Ma1a, 



IlcH1o1pho lVIiranda~ Olyntho Pire~, Pal1d.::"t: Alexandre Stockler 
c Dorningos Porto. 

Abre-se a sessão . 
Corr1parecen1 depois os Sr::;. E pi Laeio Pessôa, . Bezer1·il 

Fonlenelle, :VIanhãrs :BaJ't'L'IO, _.\lllrt·to Hranrlii.u. Conde Üt' Fi
gueiredo c .Alrnino .A.ffonso ." 

E' lida e posta en1 discussão a acta da sessão antecedente. 

O Sn. BARBOSA I.JB'IA - Peço a ,palavra. 
O Sr>t. PnESIDE:NTE - Tmn a palavra o nohee J)epuLado. 
O Sr. Barbosa Lima --- Sr. Presidente, desejo saber en1 

.que con1n1issão de verificação de poderes fui collocado. 

O SR. PBESlDEl'\TE- ::.'\a tcn~c]ra. 
O sr~. BABHOsA LrM.\. - Penso 1C1U8 ha um equivoco na 

redacção da neta. Honten1~ por occasião elo sorteio·, o n1eu 
non1o foi indicado para a terceira e não para a segunda Corn
n1issão. 

O SR. PRESIDEN'TE - O nobre Deputado te1n razão. 
·\'"c~l'i:fiea-se que ha e .. quiYoco, que vai st-r corrigido. 

O SR. lVL-\'l"'TA I\iAOHAno ( 1 o Secretatio) - Sr. Presidente~ 
verificando ha pouco que o at't. tn do Regin1ento nfio per
miti e que os deputados. repl·esr..nl.anl".es de U1l1 Eslaclo~ :f'açanl 
11artc de con1missõe.s que tenham de dar par.ecer sobre as elej_ 
6)r~s do n1esn1o Estado. e tendo o Sr. Dr. Barbosa Lin1a ro
(·~.lan:lado sobre a sua "inclusão 1m 2:1 Comtni.crsão. ,Quando tin1Ja 
-~ido sorteado para a 3'\ peç:.o a V. Ex. que. en1 vista do artigo 
e i Lacln, lll8TH1 c-. extra h ir c1n. 1HT\8. C)lill·n norn c~ -vis Lo Cíl nw ,·) 
r:o}_n·c·.· Deputado não pód(• fazer rl[ll'lí" rt('SSL"t ('(11))]l1js~i\n~ lllil~ 
U'nl de :julgar do í:.'lei~õcs rcferent"C:'~; an sen J~staclu. 

O Sn. B.:\RBOSA LilVIc\ - Ha on.gano. E~·tnu na 3:1 Crm1-
nüssfto. que tera de jul-gar das eleições de Alagôas. '·Sergipe~ 
Bahia c l~spirito Santo, e sou Delnltac~o pelo Ceará. 

O SR. 'l\INL"J'A l\1ACHADO (1° Secreta.1·io )' - Então refere-se 
ao 81.·. Dr. Cartaxo. 

U Sn .. Prn~SII!.E~TE- ~e.ssc~ caso -vai..:..sc procc~dcr ao su!·
l(:in de 1JJn nonw ]lttt·a subst.ituir o St·. l)r. Cal'lnxo, qw:. s~~ 
acha in1pcdiclo, na fórrna do Rngirnento. · 

Procede-se ao sorteio, sendo por este modo clcs:ig·nac1o o 
Sr. J?rancisco Arn.aral para. substituir o Sr. ·cartaxo na se
gunda Comn1issB.o. 

O Sn. to SECHET.\HIO procede á leitura do seguinte 
l ....... . - . r: 

EXPEDIENrrE 
-~~ ..... ··- .. l: 
~~I • o I 
t '; I 

P.iplmnas dos Srs. ·: ~ r .r --': ··· 

]Brieo 1\Ta.rinho da G:=tn1a Cor-1hn, Cyrillo de Lcrnos Nunes 
:Frrg1.1n.dcs, eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro. - A, 3:-1 C~om
ln\ssão . 

.To sé .Toaquiln Ferreira Habello. FrGnti scn c1 c Paula .A .. nKtra 1, 
eleitos ·pelo Estado de ~Iinas Geracs. - A, (:ia Con:nnissão . 

. Julio Pratcs elo Castilho, A.lexandre Cassiano do Nasc:l
rn.cnto, Hon1cro Baptista, Thomo.z Thornpson Flores, Joaquin1 
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Pereira da Co_~la. _\du}fJho 1b _Ftm!out·a :.\tenn:1 Ban·r;Lo ... \ntn-
nio .L\.ug·u::;_·Lu But·;.::c~;:; de~ ~\lf'dl~ll'íl~. t~leiLu:-; 1-_1elrJ ·!i'~i.L .. ttlu · 1 ]>i J. 

1 ' I ~ .. . j • . • _.J... (. - I l ( I l _.__I 

CIL'i1ll(H' III) ;-:.uJ. -- .:\' :1'l Llllilllti~.-;J.í\, · 

,. 
1 

..:\da ,da apt!L'<u:~t.o ~L·t·;tl d<l t·lí'lt.:iw 1k 1li·pul:tdu:->. 111 . 11 ~·;·-· 
U~l.a 11n },:·dttdu 1!1\ H:11 GJ'Lilt-Lic' tlu ~~ui.---_\' J: 1,·:-: 1:1a l:tl!illlli'-· 
sao. 

E' l_ida_ e 1211ll'a on1 cli:-;~us:)ão, sew.i1·1 sern 11r~bate n.pprtl
y;:,c~a, a u:dwacao aprcsenlncla honLen1 pelo Sr. Thon1az · n(·l . 
1' tllllO. 

O Sn. PnEsun~~TE nomuia vara C'Oll":puc a eunnni~s:'io rn11' 

irm dn dnl" fl<lTL'!'_et· solJI'I' o H_c·~~·irr1mll1\ pl'II\'Í:-:tll'ÍII íl.-; :-~t·.-;. _\ 1·'i,
iit1r's l\!aia, :ünreit·i da Silva t~·:r~)~(·\ ..:\\elino. 

I'.J' lida, entra c~rn discussãc1 c~~, sent 1lebnLc. approva-da. :! 
i nclirflção honten1 apresentada pelu Sr. Almeida l'viagalhftp:-;. 

O Sn.. PRESIDE:\' TE non1ei a para fazrrern parte ela Corrnn i~
são rrd::da, tJUe tmn ele fo nnul a r u Hep:i mento cnnunurn, r,s ~r.'. 
AlrnPicla l\I:asal11fics, Jn:'é ..:\v1~llno u .~\Ianhües ~Barreto. e dedai';L 
qu1~ :-11~ vai ofl'it·i:n· ao ~~'nn.tlt:_. 1111 s;~~nl.idu ria nu•:-;Jll(t inrliC'a:.~fif,_ 

O Sr. Alcindo Gaanabara (peta. rn·rle1n) julga convenien!.1• 
que nuo se li1níLc a Carnara ;'t n'm1eaç:üo, que se acaba de fazer. 
1 le 11n1a conJJni:-;são para clar parl~r·.:_'l' sobre () Hrgimento cpu~ 11 

Sr. ~\linbtro elo Interin1· tcv1~ a helwYnlcnc~ia rl1~ ILL'Jcrref'L' ;·; 
:-;ua aprn'ovação. Convü·üt LalV1'Z quP. se non1easse c1e:-=:,clt\ .],·~, 
1:1na crnnrnissão~ que nnllrL'Íit ~::'l' eutnptl:-;La TH'l<l ~le:-;a, afi111 
dt~ ~~onfr'e.rinnar t) pl·n.ic'citl d1• Hr'gimetlt(l clt"['iniLiYtl. 1.-;~ll t1i!1\ 

deve ser feito de afogadilho; rccian1a ter:npo; c parece-lhe Cfltn 
~-~ele c·m1Yl'nieneia 1n·nvirlenciar-::.:l' j:'t. s~~~:-:e s~_,n!illu Y[ii ltlHil-

clrtr ú Ni'e~a un1;:t indicação. 

iYem ú l\Iesa, é lic18.. c en1 seguiu~~ n~lirnda, a lJt::tlidl, d~~ 
seu autor, a seguintn 

In(licação 

«Indico que seja nu111eacla un1a c.orrnnissi'in~ que so in-· 
r.nrnha dt~ apl'1':-lC'!1Lar ecnn urgc'nt'i<t 11 Jlt'll,Í~'~'Itl de· !h·p:itl\l'tll1 1 

êreHnitivo desta Can1ara. 
Sala dns SP3;.;:ões, G de 11nVC'liiJJt'O ele 18\ln.- :.ilcinrlti ::uu

'IWho'l·a.» 

O Stl. PnESIDK~TE. .suspc·lldt~ a ::;c•ssiln as l:.?. lltlr:ts r -lflnti
nutos, ah~ qtw a Comn1issã() 11nnH'<Hla í1\H'C':3t'n! n seu PtH't.' 1'1'I' 
sr 1hrn o Ilegi m c11 !.o lW'nYi sorio. 

l~eabcr!a a ::-;,~ssãn t=ls J:.? horas r, -',:> n1inul:1s. ~~ lirh1. l\1 1:..:.1 11 
cm c.ii~·rT~'suo e ;;:C'nl rlebatc~ ap}Jrov<u]tl o sPguin!c. 

A Cornm issrí o Espcci al. nome a ela pa l'a ílnx 11111 nw() ::;nhl' 1
' 

() nro,ke.!n rtf' n('!.!.Ílll1'l1lO. off('l'l'l'idn pc•ln :.rirl:::;!r•J'ill do Ttl!Pl'Íill', 

afün de. sr•rvü· eh~ basr. :lOS trabalhos prenaratorios da Gamara. 
,-\de par.·Prf'l' t'Jlll'. l'l111C[nantt1 ouf.ra cun:-:<1 ni1:) r(,ll' d:~lihrrach. 
sc'ja esse n1Psmo pro,ire!'n adoplac1n. 

S. R. Rala 1 la::; con1mi;;;sõe:::;. G rlc llllvcm1 ,r o elo 1800. 
Aí•islid!'S r7,: .\nnt)o Maia. - Jos1: A?Jcünn. - J!oJ·cit•o. da 
.Süva. 
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente -convida as 
co':nrr issQes a occnpar-se com os respectivos trabalhos. 

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde . 

• 'l_lt 'Sl~SSÃO PRE:PARATORIA, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1890 

PRESIDENCL-\ DO SR. ANTONIO GONÇALVES CHAVES 
~ ..... ""'l 

A's 11 horas e 25 minutos da manhã, faz-se a chamada, 
á qual respondem os Srs. Gonçalves Chaves, Matta Machado . 
. ~\lvaro Botelho, Amorim Garcia, Retun1ba, Frederico Borges·, 
.Jacques Ourique, Costa :rvrachado. Polycarpo "'(liotti, João Lopes 
Gonralo de Lagos, Palleta, Alcides Lirna, Victorino Monteii·o, 
Viriato de M~edeiros, Pires F'erreira. Rubião Junior, Coelho 
de Paiva, Nascimento~ Seabra, João Avellar, Domingos Rocha, 
Epitacio Pessôai Pedro Americo, Uchôa Rodrigues, Baptista 
·da Motta, Aristides :Maia, Barbosa Lin1a, Dutra Nicacio, Car-
valhal, Manoel Fulgencio, Eduardo Gonç,alves, João Pinheiro~ 
Francisco Glycerio, Carlos Garcia, Rodolpho :Lvliranda, Alcino 
Guanabara, Thomaz Delphino, Almeida Magalhães, Menna 
Barreto, Sch1nidt, Cyr'illo de Lenws, Oliveira Pinto, Olyntho 
Pires, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Paulino Botelho, 
Alfredo Ellis, Custodio de Mello, Lacerda Coutinho, Cassiano 
do Nascimento, Moreira da Silva, Sá Andrade, Bezerril e 
Fonseca Hermes. 

i\bre-se a sessão .. 
E' lida, posta em discussão e s·e-m debate approvada a acta 

da sessão antecedente .. 
O SR .. 1 o S:mcRETARió procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Diplomas dos Srs.': 
M~reolino de Moura e :Albuquerque~ José Joaquim Seabra, 

Custodio José de Mello. José Augusto de Freitas, Arthur Oe
sar Ric~, Antonio Eusebio Gonçalves de Almeida, eleitos ·pelo 
Estado da Bah ia. - A' 3a Commissão. 

Felisbello Firmo de Oliveira Freire, Ivo do Prado Monte 
Pires da Franca, eleitos pelo Estado de Sergipe .. - A' mesma 
Commissão. 

Luiz Barreto Murat, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. 
- 'A' 4• .Qommi ssão . 

Victorino · Ribeiro Carneiro Monteiro, :A.lcides de Men
donca Lima. eleitos pelo Estado do Rio Grande do Sul. -A' 
5• Commissão. 

·Francisco de Paula Rodrigues Alves, João, Alvares Ru
bião Junior, João Thomaz Carvalhal, Adolpho Affonso da 
Silva Gordo, Alfredo Ellis, Cesario da Motta Junior, Paulino 
Carlos de Arruda Botelho, Domingos Corrêa de Moraes, An
gelo Gomes Pinheiro l\Iachado, eleitos pelo Estado de São 
Paulo. - A' 4a 'Commissão. 
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.. \ela cia t;,Putac,~ão gerul ·~a eleü1ão de deputados a que se. 
procedeu no Estado -do l)arana. - A' mesma Commissão 

Acta da 2~~ secção eleitoral da parochia da La.-:rôa Districto 
Fo~1oral. - .A' 5u Con1missão. o ' 

Vão a irnprirnil· os seguintes 

PARECERES 

N. 3 - 1.890 

Eleição do Estaclo de Minas Geraes 

A Ga Con1rnissão de y.erif~eaçã? sle Poderes~ a quen1 fora;n 
prese.ntes as a~tas relativas a ele1çao de deputados a que se 
procedeu. no d1a 15 de setembro, no Estado de Minas Geraes

1 

teuc~o-as examinado, reconheceu ter sido a referida eleição 
feita con1 toda a regularidade e terem sido preenchidas todas 
as :l'orn1alidades exigidas pelo deiCreto n. '5'11, de 23 de junho 
de 1890, pelo que é de parecer: 

P, que sejam approvaclas as eleiçõ·es procedidas no dia 
15 ele setembro de 1890, no Estado de Minas Geraes; 

. 2°, que sejarr1 reconhecidos e declarados . deputados os 
segutntes senhores, que obtiveram maioria de votos: Dr. An
tonio Olyntho dos Santos Pires, [)r. Francisco Coelho Duarte 
Badaró, Dr. João Pinheiro da Silva, Dr. Pacifico Gonçalves 
da Silva l\:Iascarenhas, Dr. Gabriel de Paula Almeida 'Maga
lhães, Dr. Joaquim Leone1 de Rezende Fil:ho, Dr. João das 
C:hagas Lobato, Dr. Antonio Jacob da Paixão~ Dr. Alexandre 
Stockler Pinto de 1\tlenezes, Dr. Francisco \Luiz àa Veiga. 
Dr. João da l\'latta Machado, Dr. Francisco Honorio Ferreira 
Brandão, Dr . .José Candido da Co~:ta Senna, Dr. Antonio Af
fonso \Larnounier Godofredo, D:r. Alvaro de Andrade Botelho, 
Dr. Antonio Gonçalves 1Chaves, Dr. Americo Gomes Ribeiro da 
Luz, Dr. Feliciano Augusto de Oliveira Penna, Dr. Po·lycarpo 
Rodrigues Vi oH i, Dr. Antonio Dutra Nicacio, Dr. Francisco 
Corrêa Ferreira Rabello, Manoel Fulgencio Alves Pereira, 
Dr. Astolpho Pio da Silva Pinto, .Dr. Aristides ·Ce Araujo Maia, 
Dr. Joaquim Gonçalves Ramos, Dr. Carlos Justiniano da~! 
Chagas, Dr. Francisco de Paula Amaral, Dr. Domin~os Jo?e 
da tRocha, Dr. José da ~Costa Machado e Souza, Dr. Domingos da 
Silva Porto, Dr. Constanüno Luiz Pal,leta, Dr. João Antonio do 
Avellar, Dr. ·.José Joa.qnin1 Ferreira ·Rabello, Dr. Francisco 
~J\.lvaro Bueno de Paiva, Dr. José Cario~: Ferreira Pinto, coronel 
João Luiz d~ Camp-os e Barão de Santa Helena. 

Sala da~: Cornmissões. 6 de novembro de i890. - Carlos 
Antonio da F1,·anca CaT'valho. - Goncalo de Lo..aos F. Bastos. 
-José A~tgusto Vinhaes. -Nilo Per/anha. 

N. 4 - '1890 

Eleü;ão do Estado ela Parahyba do Norte 

~A... zu Comn1issão ele verifi!Caç:,fio do poderes. tendo em Yistrt 
as actas das elci<:;ões procedidas no Estado da Parahyba do 

1/ 



-SR-

);ur te. para cll'prd a dos ao Congr'c•s::.:o Na e innal, n ycrifieancln 
que o proeesso eleitoral rorT<'n r(•gulut·nu\nlt~, !'~ du pare['c•r: 

,lu, que se.jmn upprovadns as referidas eleit_:õcs; . 
:! 0 , .que. sejan1 reeonheciclos deputados pelo nH'smo E::;

tado os Srs. Dr. Enitacio da Silva Pessôa, Dr. Pedro _.A1nm·i~.o 
de Figueiredo, Dr. Antonio Joa{lUirn do 1Cout.o Carl.a~o~ Dr. ~J.oan 
Baptista ele Sú Andrade, 1 o temente da armada JmH! ela S1ha 
Retun1ba. 

Sala das Cornn1i ssõe~, G ·rlo novembro dr J 800. - Conrlr' 
rlP- Fianeiredo.- Anto:nio JJnlta Nic'((cio. - Ft·oncisco rle 
Paula :\ nw1·al. 

N. 5 -- 18~)0 

Eleição do Estw:fo de Alaguas 

A 2 11 Con1n1issüo ele Verificação elo ~Poderrs~ I endo en1 v i~ I a 
a:::. actas da eleioão procedida no EsLac~o. de Alagt,as~ para 
·dr.pu Lados ao Congresso Nacional. e verrfleanclo qrtr o pt·u
ecsso eleitoral correu regularn1c11tc, ó de parecer: 

to, que se,ian1 apptovadas as referidas eleicões:; 
2°~ que sej::u11 reconhecidos c proclan1ados depntados p0.]n 

n1eS1no Estado .os Srs. Dr. Bernardo Antonio de l\lenclon(:a 
Castello BraniCo, Dr. Theophilo :Fernandes dos Santos, J)r. :JLnl
quin1 Ponte~ de :Miranda, Dr. Francisco de Patlla I .. citt~ e 
Oiticica, Dr. Ladislau de Souza l\Iello NeUo e capitão Gabino 
Bezouro. 

Sala elas sessões, 6 c.c 1l(~nren1bro de H~'90. - Antonlo Jlnl1·a 
N'ieacit). - Coude de F'ÍIJUCircdo. - F'l'anci.sco dr? l)tt'IITrt A ntflttd. 

N. G - 1890 

Ele'içiJcs elo Estado de S e·i'OÍ1)C 

A 2~~ Cmnmissão de Verificação de Poderes, lendo cn1 visla 
ns actas das eleições 11roccdidas no Estado ·de Scrgi t1c, para 
.depnt.rudos ao Gong,re~sso Nac1ional, c veriüeando 'C}lH' o pr·o
co~so eleiforal correu ·scn1 irregularidad-es, é de pal.'f~t~er: 

1 o, que sej mn appr•ovadas as referidas eleições:; 
2ol que sejmn recon'hecidos c proclamados deputados os 

Srs. capitão ~Ivo do P·raclo l\iontc Pires da Franca. Lenent.e
r,oronel Manoel Preciliano de Oliveira Valladão. Dr~ Lr.anch·n· 
Ribeiro ele ·Biqueira 1\'laciel o Dr. Felisbcllo Firi110 do Oliveira 
Freire. · 

Sala .elas Comn1issões, 6 de novembro de 1800. - Frrmdscn 
rlP- Paula Arnaral. Anto·n,io Du.tra Nicac·io. - V'isrnnrlc de 
FI aucú·edo. 

N. 7 - 1890 

Ele'iÇão llo Estado de S. Paulo 

A !ta ·Comn1issão de Vcrifieação de Poderes. sorLearla rl~ 
nccôrdo corn o ar!'. 16 elo Rr..ginlr.nLo provisori n. lencl o nxa
minarln as aulhrn!ieas rln cloir,.fio do RsL:ulo do R . .Pa1.1lo~ para 

•• 
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rll~pulad~lS grr·ar:.;. P .nnd:t l0ndn Pncnnlr·ado eh~ it·r·r-gulae ,, IW.m 

tnndo s1dn ~;nhmell.Hin ;í ~ua :tPI'i•!·ia~:fí.t)_, IlJ'nl c':-; ln. recl:::tillttl'ill-, 
ou rcpi'l'~t~Illa(:fí.o d1• quak!lll't' l~:-ipi·t~iP, ~~ ~~-~~ part'í't·,,. qnt' st•,(;ut\ 
J't'ennlH·t~1tlos dl'llltlaclll;o:; p()l' aqut•lll• J•:::olnfln 11:-; ('.idarlütl;-; 
·Dr. l\lartinho 'lla Silva Pl'aclo .Junint·. Dl'. Luiz ])Pl'Pira Bar~·eL11 
D1· . .Bernardino llc· C:anqJO."'. gt•npt·al ·:Frtult·i~cu Glin·.1·iu. Dt·. Ct·~ 
sario l\'lotta Jnn ior, nt·. i.\! ano Pi de l\Ioraes e Barros. Dr. Joa-
qui n1 L?.f)CS ·C h<~ v e~ .. J"J r·. J~on1 ingos Corrf·a de l\Ior<le< Dr. A.dnl
Tlho A:líonso ·Ga SllYa t(ordo. J)f' . .Toão ~Chon1az Carvalhtl. 
De. Angelo Gomes Ph1lleiro ~lacha-do. I cnente-coroncl .Joa
f[llirn (]!:Souza :\Iur~u. ltnclolpho :.l'ognl~it·a da Rolcha I\Iirancl<l. 
Pauli no Coelho de A1'rucla Botf•Hlo. Dr. Antonio .Josó da Cosia 
.Tunior. Dr. Francisco de~ Paula Hodrigues Ah·es. Dr. Alfrrd(l 
Rll i:::'. Dr. Carlos Aug·usto Gat·cia Ferreira, Antonio l\Ioeeil'~t 
da 8 ilva, Dr. An tunio ela Silva Pr·ado. Dr. .Tos é 'Lu iz ele .AI
rncida Nogueira o Dr. João Alvares ·Rnbião .Junior. 

'Sala das Ccm1n1i:-;sõrs. G ele noYen1bro c~e 1800. - Polucru·Jdi 
Rnrh·i(;ncs riolfi. -- l<.:pitar·io rlll Silva Pr·sst)a. - R. Jfmlhíil's 
norJ•e/o. -- J)rnn.inuos Jcsuinr.J {/e AliJIItf/U~i'lj?U'.- .:\lfret(l) 
J~'rnesto Jor'.-/ltC's OuritjUC. 

:.; . s --- 1 ~ n n 
l~leir.·lio rlo Estudo rln A mn::.nurr..~ 

.:\ '1 n Conln1issão dr Vcrificaç.ão de Porlt~rcs rxantillOU a~ 
actas c rnais papeis relativos ú rlcição elo Estarlo tlo Amaz011:::ts 
c na ela (mcontrou que po·ssa alterar o resul Lado constan to ela 
apuração gcra:l. Deve. entretanto, consignar un1a infrac~,ão do 
art. 12 rlo re.gularnento eleitoral na la scecão do 1 o distrir[tl 
da villa de Lahrea. e .que !consistiu ern não installrtt·-s.:8 a nw~a 
·elej toral na v espera ela eleição~ ou no dia, urna luw~a anL0s r lP 
co1neçur o procr~so eleitoral~ conforn1o preceitúa o § 1." tlc1 
nH•sn1o ar L J 2. .corno, porén1. ainda quando foss~on1 descon
tados os vnlos obLiclos fle.los candidatos: eleitos na la St~r~~i\n 
r lei toral da villa de Lahrca. o resultado da eleição seria .t) 

m0~n1o .cruo consb1 da apura~ão geral. ú .a Cornmissão ck J)fl
rr.rer qur s0jam rrc.onbocidos clcpulaclo~ JICln :F~slaclo dt~ 
An1n.zonas os Srs. ca,pitão-ten0nto · l\Tanot"l Ign.flA~io Br.lfttd. 
Vj eira e capjlfio ~.tanocl U1chi\a Hodri gur.s. 

·~ala das Cornrnissõcs. G ·de nnv01nbro elo '1890. - nl.irei,·n 
P'i·nln. -- A. Our,naiJrU'a. · - Pnnsrr.o 11 ermes. -- .-\ lf':rrwr11·e 
8 I o r:/,· 7 e I' • 

N. 9 - 1800 

Rlt· ir:iío rlo Eslodo rl o Cern·rí. 

A tn r,ommis~u.o elo Yrrificae.ãn rlc. Porlr.l~rs rxarninon n~ 
acLa~: e mais papeis relativos (l eleiçflo do Est.adn do Crar;í n 
nada oneont.rou qnr. possa alterar o rrs11ILaclo eonstanLo ela 
apurarão gnral: portanto, é clr, parecer :(!'!10. sojarn approYadas 
todas ris PlPi ('ÕP::; parei a.r.s r, recon h e ri dos rlrpntados por 
:-tquelle Esladn os Srs. Dr. Martinho Rodrignr,s ele So_nzfl. 
Dr . .Jn~.tiniano. rk .Serna. Ma.inr Alrxanch'P .Tosl~ H:1rhosa. Lm1a. 
j\fajor .José Freirr BPzerril .FonLenelle~ Jofín Lopes Ferreira 
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Filho, Dr. Frederico Augusto Borges, Dr. José A .. velino Gurgel 
do An1aral, cu pitão .José Bevilaqua, Dr. Ivlanoel Coelho Bastos 
elo :Nascin1ento, Dr. Gonçalo de Lagos Fernandes Bastos. 

Sala das Commissões:, 6 de novembro de 1890. - ,Qliveú·a 
P-into. - A. Guanabara. -- Alexandre Stockler. - Fonseca 
He'rm.es. 

N. 10 - 1.890 

Eleição do Estado do Rio Grande do Nm·te 

A i a Con1missão de \lerificação de Pode.res, exarninadas 
não sómente a acta da· apuração geral, como tambem tocas as 
actas das eleições parciaes: a que se procedeu no Estado do 
Rio Grande do No r te, nada encontr-ou que possa alterar o re
sultado ~eonstante daquella acta. Portanto, é de parecer que 
sejan1 reconhecidos deputD.dos por aquelle Estado os . Srs. 
Drs. A.ln1ü1o Alvares Affonso, Pedro Velho .de Albuquerque 
Maranhão. 1'.1iguel Joaquinl de Almeida Castr0 e Antonio de 
An1orin1 Úarcia. 

Sala das Comnlissões, 6 de noven1bro de 1890. - Alexandre 
Stochler-. - Oliveir·a Pinto. - A. Guanaba1·a. - Fonseca 
He1~mes. 

N. 11- 18UO 

Eleição do Estado de Santa Catharina 

. A 4.n Commis:são, tendo examinado as actas da eleição de 
Santa Catharina, lJara deputados, e nada encontrando de sin
gular e nmn tendo sido subm ettido. ú sua consideração pro
testo algun1, é de parecer que scj an1 reconhecidos deputados 
por aque1le Estado os cidadãos Dr. Lauro Severiano ·-M.üller, 
capitão Carlos Augusto de Ca1npos, capitão Felippe Schmidt 
e Dr. J o~~é Gandido de Lacerda Coutinho. 

Sala das Commissões, 6 de novembro de 1890. - Poly
carpo Rodrigues Viotti.- Epitacio da Silva Pessôa. -Alfredo 
E1·nesto Jacques O'urique. - Dorningos .Jesuino ele Albttquer-
que ]'unior. - D. jJf.anhães BaJ')'eto. · 

Nada rnais havendo a tratar, o Sr. Presidente convüJa as 
cmnmissões a occupar-se com os respectivos trabalhos~ 

Levanla-se a sessão ás 1'1 horas e 35 minutos da n1an'hã .. 

5a SESS-~0 PRE·PARATORIA, E·M 8 DE NOVEl~lBiftO DE 1890 

PH.ESIDENCIA DO SH. ANTONIO GONÇALVES ·CHAVES 

Ao meio dia, faz-se ·a chanw.da, á qual respoi?-dcm os 
Srs. Gonçalves Chaves, Retumba, Amorim Garcia Aristides 
Mai=:t, Nascimento, Domingos de Moraes, Fonsecb. HcTmes, 
Feliciano Penna, Belarmino de Mendonça~ Innocencio Ser-

1 
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~edell~, Arru~a Bote1h~.·. Domingos Porto, Jacques Ourique, 
.F'ranc1sco Ve1s·a, .Trlstln1ano das Chagas, Joaquim Breves 
Rocha Osorio, Dulra Nicacio, Alcindo Gr:_anabara, Pallet.a~ 
l\Iiguel Castro, ·Oliveira Valladão~ Aln1ino Aff'onso, Francisccj 
Glycerio, Luiz Murat~ Gabriel l\1agalhães, Costa Rodrigues} 
Adolpho Gordo, Pires Ferreir·a, Carlos da Silva, Virgiliú 
.Pessoa, José Avelino, Justiniano de Serpa, Sú Andrade, An
tonio da Costa Junior, Ferreira Rabello, Nilo Pecanha, Fon
seca e Silva, Costa l\Ia~ehado, ülyntho Pires, Fernando SimasJ 
João Avellar, Bueno de Paiva, Viriato de Medeiros, Uchôa 
Rodrigues, Epitacio Pessôa, Gont}alo de Lagos. Sch1nidt, Ma
noel ~Fulgencio, Bezcrril. l\'Ioreira da Silva, Seabra. Urbano 
Marcondes, João Luiz do :Campos, João Pinheiro, Alfredo 
Ellis: Pedro Americo, !Roclolpho l\liranda, Oliveira Pinto, Cas
siano do Nascimento, Rubião Junior, Alexandre Stockler .. 
Baptista da Motta.. Chagas Lobato, José Bevilaqua, l\1anhães 
Barreto. l\lartiT1ho Rodrigues, Victorino Monteiro, Alcide.~ 
,Lima, Pereira ela Costa, l\Juniz ·Fre.ire, Joaquirn Francisco do 
Ahro.u, .Toão Lopes, Lacerda "Coutinho, Barbosr.t Lima e Custo
dio ele C\Iello. 

Abre-se a s~ssão. 

E' lida, posta en1 dis~eussão e sem debate approvada a 
:}c ta da sessfio antecedente. 

O Sn. 3° SEorn:TARIO, servindo ele t 0
, procede ú leitura do 

segll inte 

EXPEDIENTE 
Diplon1as dos: Srs. : 

Belarmino A1..1g·usto de lV!endonça Lobo, 1\Iarciano Augusto 
Bote1 h o de Mrrgalh~ães, Fernando l\lachaC.o Sim as, eleitos pelu 
Estado do Paraná. - A' 4n. Con1missão. 

João ~Gonçalves Viriato de l\'ledeiros, Carlos Ap.tonio da 
França Carvalho, Dionysio lVIanhães Barreto, João Bap~ista 
da ~iotta, Alcindo Guanabara, Augusto de OliYeira P1ntu, 
eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro. -· A' 3n Cor.omis~ão. 

José Candido da Costa Senna, eleito pelo Estado ele I\Ilnas 
Geraes. - A' 6lt Con1missão. 

Manoel Bernardino da Costa Rodrigues, eleito pelo Estac!n 
do Maranbão. - .:.\.' 1 a Comrnissão. 

~Manoel Luiz da Rocha Osorio, eleito pelo J~slarlo do llitl 
· Oran de do Sul. - }~,.' 5a Con1missão. 

Acta eleitoral da parochia de S. Tllon1az ele Aquino, Es
tado de lVlinas Geraes. - A' 6a Commissão. 

Vão a in1primir os seguintes 

PARECERES 

N. 12 - 1890 
Ele1:ção elo Districto Federal 

A 5n Cornmiss5o de Verificac.ão de Podere.s dos ~epy.tados 
eleito~· pelo Districto FeG.era], em deseJnpenh o da J!llSsao que 
lhe foi ·confiada, e:$:aminou todas as actas rJesrectlvas e VP·-· 
rifjcou que a e1ri.ç:.ão, em todas as secç~ões ele1toraes, correu 
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com toda a r~.•gn1arillacl(l, dr rnocln que nada cneonLron que 
.possa aHcrar a arntraç:uu J'·.~ila pc·1a Intendcnr.ia Ahmi~ipal: 
portanto, (• d(~ parc'C"Cl' que. se.i mn l'econllccido::; eorno 
cleputados an Congrrsso .Fe·clf'ral ns 81·s. \João Baptista (1l' 
Sampaio 1Ferraz~ José ,Lopes ela Silva Trovflo, Alfredo ]~rnesln 
Jacques Ourique, .Aristici.es ela Sil-veira Lobo, ~Fran1cisco ele 
Pmlla ·~Iayrink. Fran-Cisco :Furquin1 \Verneck de .. \llne:ida .. Do
H!lngos Jesuino de AlbuQuerque Junior, José August.o V1-
nhaos.~, Thornaz DeJ1plüno dos Santos. Co11de do Figut•irecto. 

Sala das Con11nissõc·s. 7 de novmn1JI'O clP '1800. - J. D. 
V·h·iato de .M~dciros. - Pedr-o /tmcJ•ico de J?trru.rn~·J•edo. - A. 
Jl! Ol'eira rlrr Silra. - Bucno de Pcâ·va. - D1·. lJJ'l)[mo 11f l.tN:on(l es. 

?\f. '13 - 1890 

Elc'içílo do Estado do Hio Grande elo Snl 

.A ;:)n Cornrr:i;;;são rl0 ·Porlcrc.:;. pro::-cr1r.ndn a deLido rxarrw 
n:t~ anLhrnLieas rla rlc~içãn do dc])niudos~ ft~i ta no !Estado do 
lR!io Granel e do Su 1 ~ naóa eneon trou que possa a~ltr.ra.r a apu
Trtc.ãn effectuac1a J101a Tntenclencia ele I.Jorto Alegte; portanto. 
t'~ elo 11aroeer que. sojarn reconheeidos deputados ao Congt'r~~:-:·n 
Pedor·al. por acru ello Esütdo~ os Srs. Victorino Hibeiro ·Car
lleiro ·M·onLeil'o, Joa·quinl Pereira da Costa. Antão Go:nçalv(~..; 
de Faria, Julio Prates de ICasUlhos, Ernesto Alves: de Oli~ 
veira, .Antonio Augusto Borges de :i\~[edeiros, Aleides de 1\lon
donç: . .a Lin1a, . rloaquiln Fra,nciseo de Assús Brasil, ,tenente
coronel Thon1az T01npson Flores, ·vice-almirante Joaquin1 
Francisco de Abreu. Hornero Baptista, 11tanoe1 IJuiz da H.ocha 
O.sorio, .Alr.xandre Cassiano do Naseilnonto, Fernando AhoLt. 
Demetrio Nunes Ribeiro e tenente-corone( Antonio Ado1pho 
da l~or:.toura ~[enna Barreto. 

Rala c;as Onn111!issões. 7 de novembJir) elo J800. - .l. G. 
Vir i alo rlc Jlerlci't·os.- .BÚeno dr: ,poira. - D1'. Urbano i1Iru·eon
r1c.<;;,·. - Perl1'0 Amr~1'icn tle Fi(Jucirerlo. - A. Jltrrcito. da Silnrr. 

N. 11 i - 1890 

Elcir;ão do Estado do Espir-ita Santo 

A :1:1 Conn~n is são de Inquerito~ tenclo· exan1inado as an
l.hcn Ueas, .CJue lhe :forafJ.n pres:entes~ ela eleicão procedida nn1 
15 ele seten1br•o do corrente anno nos clifferentes collegios do 
E.stado elo Espírito Santo, e verif1canclo que o resultado da 
apuração geral está ~nteiran1ente de accõrdo con1 as apura·· 
ções 'parc1aes dos :enversos collegios~ é de parecer que ~.·ejanl 
rcconhecjdos e declarados rl(~putados ne1o sohredito Estado 
os cidadãos Dr . .José ele .Mello Carvalho ~Iuniz Freire c tc•,a
piLão Antonio Borges de Athayde .Junior, que forarn porta
dore.s ele diploma~:-. 

'Sala das Con1n1issões, 7 de novcn1bro ele :I.R90. - l11úntel 
Cash·o. - Justiniano rle Sc?'pa. - Constantino J./niz Pall.cla. 
- João Lo,pes. -- A. Ra1·bosa Lima. 
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O ~1:. PI:ESIDJ<·/1'1·:-- .\ \J,•:·.;a t•:-:l;'t Ílll'tll'lll<lda dt• i',lll'' al"Ullltt--; 
lia:-: C'Uilll!lÍS~t')p,...; de• \'t'l'il'iC'<.Willl ~!1:. joi)dl'l'l'...: t•;-;li\ll l'tll1t.~IH~Jdll a 
c[;tJHll'êll.:f'tu do:-; :-:l'll'i 1'1':-ii!I'.C'LÍYII:-i j)l.lf'l't'CI'l.':-i; 1', lHil'Lalliu, jl(IJ';! 

,~,[cailLat· li~ JJn,...; . ...;o:-; Lr·ahalllos. ~uspr•ndu a .-;c'.:-i::'ÜU de liu.it~ ai,·· 
u:-: :2 l!nt'êl."· da Uu·d,•. d('t~lat·<.mclo clesdu jú C[1_1f~ nntanllú a Ca
lttal'a J'l'Ullll'-SL•-:'t f~lll SI'SSãO fll't']la1·atOl'Ül, :\ !tul'a J'l~g'Ílli1'.11iill. 

Susrlr:•ndP-sc~ a .-:::1':::.:sãu ús 1.:2 ]IIH'<l~ c :20 minulo.::; da lank. 
HeaJn·e-sc· a S(•:-;sãu ús :2 hoi"as ~:ia l<.JI·(k. 

Vão a i IHlll'inú t· os sPguin tt~s 

P:\H.l~CEJtES 

N. 1'3- lBDU 

.\ ._í:t ÜJllJtlti~:-:ão de ·veri.l'iLa6io de 1 1 nt.l,•r·t~s. ahaix() <t'-
·"ign~-tda. lnnc1o exa1ninndo as aut.ll~cntic.as refPrt•nl1•:-; ú f.'l ci,·f.l,) 
Jn·oer~clicla no Estado elo Paraná e as trncin c•ucunLJ·ad() l'Cgu-· 
1al'('S, ~~ dt• pill'('.l~t·r tFH~ S(•jant l'econltc•eidns cl(~Jllllailo::; u:-; ei
dadãos ma j tH' Bel nrm i.n1) ~\..ugu s to d1~ :\Jcn(!un~~a Lubn, ('.fll't 111 d 
\J.:uTiilllo "\ug:u~::l o BnLl'lllo d8 ·.\i<l)~·alJlCie .. ..;! ])r. Eduardu :\lcmlc~-; 
Ui')n~:ah·cs ~~ .Ft'l'I1ando l\laehado ::-;jmas. 

Sala das {;nnlmis;-;ôr~::i. :-) ck nov(•tnLt·u d1• J,:...:.çm. -- l~JJ/Itu:l:·: 
tia SilL'a f·'es,.,·()o.. -·-· J.í.l(1:câo E'J·Jicsto Jactf1{,_'s Oio·irJUt:. - JJ. 
Jlanhães JJw·,·clo. 

~\'. H> - 1SDO 

~\;;a CutJlltlis::;ão tlc~ Vi~riJ'ieaçüo d1\ J)oclr•!'t~~- li'lldt) c•xarrti-
JJadu a~:.: auL!Jc•r:Liea:-; e mais doc~uJ.nc·nlns n~latiYo~ ú r~lt.'ii.:Ütl 
que se proeccleu. a 13 {lc setemln··o. no EsLado clu l1.io ele Ja
neiro, consiclerandu t.:llLC as irregÚladdadcs hàvida,s l'lll al.
gun s eoll egios n ii. o prcjuclicarn o resul Lado da a pu r-aç;ão gr~raL 
,·\dr'. 11ar·c~cer· qut' Sc'.jan1 J:econhecidos dopulad,ls lW!' aqut ... lli~ 
J~stado os c iclacl~os coronel ·.Franc.i~~co Victor da Fonseea :_\ 
~~ilva, .Joüo ~-cvm·inno da Fonseca Hcrrnes: NiJt·) Peçanha. 
Urbano \larenn_c;·~·~ elos ~~antos \Jachado. Dinny~io .\Janhã1~..; 
Harret:o~ Cyrillo ti e Lemos Nunes Fagundes, ..:\lbui'Lo Ol:rrnp i o 
Hranclã.o. A.ugusf·() de Oliveira Pinto: .Ju~(~ G-onçalves Vüialtl 
de l\Jccleiro~;:. Joaquim. Jost~ ele Souza BreYos~ Yirg-ilio ele A.n
,Jrade Pessoa. Cnrln;.; Anlon i o da Fr-~U1('.a CnrYalh(). Luiz Bar
J'Pio ?vlurat~ ·.Joi'io BapLislu ela MoLLa, · Luiz ·Ca1·lo:..; Frócs d;1, 

Cruz, Alcind o Guanabara c E rico l\:fariuho da G·mna Coelho. 
Sala das Com1ni~sõos. 8 do nnvcmbro de~ 189'0. - JiüJuel 

CL~st1·n. --- (}onsl u H!in n LÚi;:, Pa llrl a. - Alc;r:omlJ·e José Ba:r
óo~a Dima. -__ Joüo Lopes. - Just.inicmo de Scnw. 
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N. 17 . .___ i890 

Eleição do Estado de Per·nambuco 

J.-\.. za Con1n1issão de Verificacão de Poderes, tendo exa
n1inado as actas relat]vas á ·e1ei~ão de deputados ao Con·
gi~Esso Na'Cional pelo Estado de Pernambuco, re.c·onheceu ter 
sido feita a referida eleição cmn todas as formalidades exi
gidas pela lei, e é de parc.cer que sejam approvadas a:s 
l118SlYtas ele.ições c reconhecidos deputados pelo Estado de 
·Pernambuco os Srs. José Nicobu Tolentino de 'Carvalho. 
Frauc]sco de Assis Rosa e Silva, João Barbalho Uchôa ca..:. 
valcantJ, Antonio Gonçalves l'erreira, José Mariano Carneiro 
da .cunha, .Toaqu1Tn José de Almeida Pernambuco, João Ju
vcncio Ferreira de Aguiar, A.ndré Cavalcante de Albuquerque~ 
B.ayn1undo ·Carneiro ele Souza Bandeira, Annibal Falcão, José 
;vicente l\1eir.a de Vasconcellos, Antonio Alves Pereira de Lyra, 
João de Siqueira Cavalcapte, João Vieira de Araujo, Luiz de 
Andrade, major Vicente Antonio do Espírito Santo e Belar
mino Carneiro. 

Sala das Commissões, 8 de novembro de 1890. - Antonio 
Dutra Nicacio. - ]-Janoel Coelho Bastos do Nascimento. -
José Avelino.. · 

Nada .mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá para 
amanhã a seguinte orde.m do dia: 

Votação dos pareceres ns. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;· 10 e iio 

:O SR .. Du'rRA Nrc..\cro - Peco a pala-vra . 
.O SR. PRESIDENTE - Tem a .palavra ü nobre Deputado o 

O Sr. Dutra Nicacio - Sr. Presidente. a za Commissão de 
verificação de poderes, de que faço parte, Já formulou e apre
sentou, hontem, os pareceres relativos ás eleições da. :Para
hyba do Norte, Sergipe e Ala.gôas, conforme consta da acta; 
deixou, porém, de fazel-o a respeito das eleições de Pernam
buco, porque lhe foram apenas apresentadas as authenticas 
das parochias e secções eleitoraes, não se achando na Se
cretaria a acta da apuração ger.al, e, portanto, a Gommi$são 
impossibilitada de varificar si as authenticas parciaes das 
secções representavam a totalidade das eleicões verificadas 
no Estado de Pernambuco. 

Sou, .porém, informado de que já existe docun1ento, na 
Secretaria, que pó de esclarecer a Con1missão ... 

0 SR. JoSÉ AVELINO -. Apoiado. 
O SR. Du1~RA NIC-~CIO - •.. a. respeito de· representarem 

ou não a totalidade das eleições verificadas naquelle Estado, 
as authenticas das secções eleitoraes que se acham na Se
cretaria. 

Outro inconveniente, porém, existe que impossibilita n 
Commissão de funccionar. 

A Gon1missão installou-se con1 a maioria de tres n1embros, 
que são os signatarios dos pareceres bontem apresentado~, 
e isto pelo facto de não teren1 compar81Cido os Srs. Aristides 
Lobo e Belfort Vie.ira, impossibilitados de faz.el-o. 
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Um ou~ro n1ernbro, o Sr. Ii~rancisco de Paula Amaral, 
teve necessidade. ~o ause~Lar·-sc desta Capital, e por issu 
acha-se a Con1m1ssao reduzida a1)enas a dois men1bros e. con-
seguintemente, in1possibili tada de funccionar. , 

N c~sLas condições, para benl da regularidade dos tra
balhos da Cas·a, e para que a Con1n1issãD possa aUender ás 
justas redanlat;ÕL'S dos seus representanios do Pernambueo. 
pec.o a ·v. Ex., Sr. Presidente, que fa~.a sortear tres membros 
que substituan1 os ausentes e habiliten1, assin1, a Commissão 
a funecionar e da1· parctcer sobre a eleição de Pornambuco. 

O SR. Pn.EsiDENTE 1n.anda ·proceder ao sorteio e são de
signado~ os Srs. Sá Andrade: Nascirnento e José .? .• .-vclino 
para substituir os Srs. Aristides Lobo, Beli'ort Vieira ~ 
Franciseo de Paula An1aral na za Comn1is:são. 

iQ SR. JosÉ AvELINO, tornando a palavra pela ordem re
quer seja consultada a asse1nbléa sobre si consente que 'pu
blicados no D'iaT·io 0/Iicial os pareceres ns. 12 a 17, que acabarn 
de. ser lidos, sejarn incluidos na ordem do dia de an1anhã, dis
pensada a forn1aliàade regimental. 

Consultada a C amara, consente a dis.pensa pedida. 
O Sn. PRESIDENTE declara que fica tambem incluida na 

or.dem do dia de amanhã a v o tacão dos pareceres ns. 12, i3, 
il.~:, 15, 16 e 17, conforme o vencido. 

Levanta-se a sessão ás 2 e 1\4 horas da tarde. 

5n SESS.Ã.O PREPARATOftiA, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO GoNÇALVES CHAVES 

Ao n1eio dia, i'az-se a c-hamada. á qual respondern 05 
Srs. Gonçalves ·Cha-ves, Alvaro Botelho, Retumba~ Amorim 
Garcia, Costa l\1achado~ Aristides Maia, João de Avellar, 
1\ianoel Fulgcncio, Garcia Pires, Barão de Villa Vi~.osa, Paula. 
Argollo, Pires de Aragão, Nilo Peçanha, Fonseca e Silva, Barão 
de S. lVIarcos. Bueno de Pajva, }Ldolpho Gordo. Alfredo Ellis. 
Arruda Botelho, João Vieira, Pedro Amorico, lVliguel de 
Castro, 1\Iendes Gonçalves:, Tolentino de Carvédl1o, Domingos 
Porto,· Nascin1ento, Almino Affonso, Gonçalo Lago, Poly
carpo Viotti~ Francisco Veiga, Joaqldm Br-eves Seab~'a, Si
'queira Cavalcan ti, Fonseca Hermes, João Pinheiro, :\1 arLinl1 o 
Prado Junior, Oliveira Pinto, Viriato de ivledeiros, Baptista 
da 1\Iotta Francisco Glycerio, Lacerda Coutinho, José Bevi
laqua, A~tonio Olyntho, Justiniano de Serpa, SchmidL, Justi
njano das Chagas, Alexandre Stockler, Oliveira Valladão. 
Rubião Junior, Palleta, Fen:;-cira Rabcllo, José Avelino, Dut.~a, 
Nicacio, Gabriel C.e _Magalhães, Martinho Rodrigues, Bezer~l1. 
Bernardino de Ca1npos, Chagas Lobato, Arthur Rios, Marcohno 
Moura Urbano ~'vlarcondes, Manhãcs Barreto, Pedro Chermont. 
Allcind~ Guanabara, Luiz de Andrade, Vjrgilio Pessoa, João 
Lo,pe.:;, "Cchôa Hodrigues, l\1Ioreira da Silva, Pires_ Ferreira) 
Barbo~a Lima, França Carvalho e André Cavalcantl. 

Abre-se a sessão. 
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E'' lida~ posta e1n Llistussüu c sc111 Lfuball~ avvruvaua a 
a c la dct sessão antecedente. 

D SR, 2.0 SECHETAJUO, St~l'Villdu de l''~ vrucede ú lL·ilun.t do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Diplon1as dos Srs. 

Barão de Villa rvicosa. Salvador P .ires dl~ ..:\ragão J un iol', 
Barão de S. Marcos·. :~francl.sco tie Paula Argul1n, Garcia Dia~, 
Pires de Carvalho Albuquerque: eleitos pelo l~stado Lia Bahia. 
- A' 3r~ Con1missão . 

.:\rthur Inclio do Brazil c Silva. InnoceDcio :ScrZl'.Üelln 
Corrêa, Pedro Leite ühorn1ont, eleito·s pelo Estado elo Parú. 
-- A' 1 a Comnüssã.o. 

Firn1ino Pires Ferreir·a. Nelson de Vasconcellos o Al
lneida, .Toaquh11 Nogueüa Paí·anaguú e Anfrisi·o Fialho~ eleitos 
Delo Estado do Piauhy.- A' mesma Comn1issão. 

O Sr. Gabriel de M.aaalhães - Sr. Presidente. pedi a pn
laYra para n1andar á lVIe~sa urna indicação, que, attolldcmdo ú 
sua sin1plieidadc e á transeendencia do assu1npto, esporo :que 
seja .approvada sem debate pela Can1ara. 

,E~ a seguinte· (lê) : 

«:Considerando fl·"C.C, na vorificn(~iio de DOdol'CS~ a C a ma r a. 
o-xe1'ce, a hen1 dizer, funcçõe~ jucliciari as ou, po e m .. ltt·a, ~u 
eonycrle mn un1 jury nacional c'l1a111acl(l a dccic:ir ela lc'.g·i L"i
nlidade ou ill<=~f!,':ilhl1idade dos podere~~ do que são pnrLallul·es 
ns seus lne.nltn·o·s, subn1otto á sua deliberação a seguinte 

Indi.ca~'ÜO 

Lo Antes de sublDetLer·-se ú dcUberação da Ctunat'<:t o vri
Jndro parecer sobre verin;c.ação ele poderes dos seus rncrn1n·o~;, 
será cada u1n destes convidado a fazer pe.ranLo a l\'lesa a ~e
guinLo .afl'irn1ação: - Sob nünha lhonra, eom,prorneLLo-n1e a 
pautar n1inhas :decisões, no tocante ú vel'il'ica(}u.o de podeTos, 
pelos clietan1es de. n1inha consciencia. 

2.0 Es:ta fórn1ula, .para os 1nem.bros que se se.gu.irc1n ao 
que en1 prilneiro logar a houver proferi-do, sel'á substiLuida 
l)Or esta outra: - ~l-\.ssü11 o affir1no e pron1etto. 

Sala das ses~;ões, 9 de novmnbro de 1890. - (Jubriel lle 
jJJaaalhães. >> 

Peço a V. Ex. .se digne de suj olLal-a ú deliberação da 
Casa. 

Ve1n á Mesa,· é lida e posta en1 discussão a referida 
indicação. · 

O Sr. Francisco Glicerio (1\1-i-n'iSlJ'o lia Auricullto•a) ----
Sr. Presidente, parece :que a indj~eação apresentada não .1)(íd(~ 
prevalecer: en1 primeiro logar, porque estan1os cm sessões 
preparatorias; em segundo~ porque é objceLo do RegilnenLn; 
e em terceiro e ultin1o logar, porque .iá. se procedeu a outras 
votaç-ões, c em tal caso se deveria proceder en1 cada votaç.ão 
a un1 juran1ento espeeial. 
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O recolllweimenln dus ~lipl,ltla~ nüu é mai:-; iulporlantc 
que u? as." un tplu:-; que :':i C'. \'~lU ::H*u i r; J>Ur,_•ce-rne, por· eun~~~
·quent.rt.:.. t!Ue. illÜf'S dn lJl'af ICal'-:-il' •lJUalquer ado, cJeV(~I'-Se-ia 
p1·oeeder· á ft',nnula ctu juramentu; e, assirn, voto eunil.'a a 
indica~;:.ão. 

O Sn. Jos1~ .:\ VELINo - Neste caso é rnel·hor quH vá a 
Co1nmissão de ~Regimento. 

O Sr. Gabriel de Magalhães - ~~·, Presidenl.t•, en.Lr.ndo que 
as observac.ões do nobr·e ?\linisleo c digno collega ahso·luia
Inenle não proceden1. 

O facto de não eslarrnos ainda eonslit.uidos não ó razão 
para ·que dispensenws a afl'ir1nação {}Ue PI'oponho; pelo c~on
trario, 1nesrno para que ben1 nos eonstituanws, de Jnodo a 
arredar de nós qualquer &'uspeita :por parte da opinião pu
bJ ica. "foi que fiz essa proposta. 

C r··e i o que. de fu Luro. nenhum aü Lo nuti :-; i m po !'la n te d u 
que este terernos de praUear, e~ .poslu e !li uu v i c! a, a nossa 
leg·itilnidade, póde ser posta tambern e1n duvida a lc·gitinü
dade de todos os actos {fUC pra ti quernos. 

Ora, ·si nós tmnos de prestar a affirn1ação ~qut~ propoJlhu 
no dia 15 de noYenJbro para actos menos ü11portantes que o que 
va1nos pratioar ago.ra, por que não a prestarmnos desde j:t. '? 

Quanto :á razão alle.gada pelo nobre J[inistro de existir 
urna conunissão enearreg·ada de da r parecer.· soLre o llegi
Jnento, parece-n1e ·un:1a razão de 1nais; porque, á fé de cav-a
lheiro, coni'csso que, apresentando a iuclic.a(;ão, tive ma is c.m 
vista o futuro do que o pr.escn.Lc. Pa-.!.·eec-Jne que. presenLen tent.e 
não lta. a 1nenor eonte~tação sobre as cleieõe.s; ruas tive ent 
visla 'liUC a Jnatcria da indica~~ão que api·csentei fosse lontada 
c.ru eonside1·ac}ão ·no Rcgirnento :que se tem de ur·g:anizar; 

Pol'tanto, continuo a insistir na minha indicac.;ãu, e, si 
uãu estivesse eonveueido da Hua utilidade e peoccdeneia. a 
:retiraria cn1 vista das co-nsid:eraçõos d:o illustre general de 
lJrh:;ltda, n1cn nobre eoUcga, que faltou eontra clla. 

Não IHtY·cntlu 111ab quem per,:a a palavl'a, ó cncel'l'i.Hla a 
uisc.ussã.o. 

·Pus ta tt. v()LIJ~, ·é n~jeHuda a indicação. 

tOHDBM 1)0 J)IA 

ll.I.!:CdNHEGL~·lENTO IJE DEPUTAD0!-3 

o Sn. Pnm:-llDEN'rg dcelar·a lJII(' vt~i 'lH'IIC.~~d~~~·-s~~ :í. (\nlw:;in 
do ]_)H.J'CC·er.· n. 3, sobre a Cl·Oll~ãu do )(;';t.acln til~ M IIIH::i' rl'.f'at•:-:. 

(O S 1•• Pl·c.~üleulf~ 'J:cL.ta a ru.~·pctfit·u. codcit·o, t[lW t3 occupa
llu. ))elo Sr. :3" Secrctarw.) 

Posl.o a votos. é approvadn n .L'I'{f•r·i 1ln par·c•et' r .. ~011 d_o ·r;,·
eouhccidos c declarados deputados 1w.lu .Estado. de ~t:tna~. (re
raes ns Sr~. : Dr . .:\ ntonio Olynllw dos Sa 11 f n~ P n:e~, lJr. J<.r:a~:
l~jscô -Coellw.1 Duarle Bauaró. D1·. João P1nlwH·o ~da .~~h~~ 
Dr. Pacifico Uone.alv~es da Silva Masea~·enhas. Dr·. (rahr~lld d ·· 
Paula .:\lmc•ida -~\'fagalhã0s. Dt· .. Toaqunn J_Jr.oru)l .de Rczend? 
Pilho~ Dr·. João das 1Gllag.as J ... o'h~lo. JJr·. An~o~1o .Tacr;\!J d~ 
Paixão, Dr. ~\lexanün~ ~locklcr P 1ntu de Menezes, Dr. J ran 

7 
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· ci·seo Luíz da Veiga. Dr. J•:-~ãc ela ~laUa :!\tachado. Dr. l?ran
eisco IIonorio Ferreh·a Brandão Dr. José Oandido ela Costu 

-Senna, Dr. AntonÍIJ .AJf'onso Lan1oun 1er Godofredo, Dr· .. A.lvaro 
d(j :\:JH}racl<~ B11t.el'ho. Dr. Anlonio Gnnt)a1vcs Chaves_. Dr. Ame
ri-co Gnn1es Riheirn da Luz, Dr. F-eliciano Augusto de Oli
veira P.enna. Dr. Pülycarpo· Hodrigues Viotti, Dr. Antonio 
Dutra Nicacio, ;Dr. Franci~co Corrêa Ferreira Habello, Ma
no:el Fu lgenc i o Alves Pereira. Dr . .Astolpho Pio da Silva Pinto. 
~Dr. Aristide,s de Araujo :M;aia. Dr. Joaquim Gonçalves Ran1os, 
Dr. Carlos Justinütno das Chagas. Dr. Francisco de Paula 
An1araL Dr. Don1ingos José da Roeha, Dr._ José da Costa Ma-· 
chad-o e Souza, Dr. Dmning·os -da Silva Porto, Dr. Gonstan
tino Luiz PaUeta. Dr. João Antonio de A.vellar. Dr. José Joa·
~quin1 Ferreira Rabello. Dr. Francisco Alvaro Bueno de Paiva, 
[l)r. José Carlos Ferreira Pinto. :eo:eonel João Luiz -de Carnpos 
e Barão de S.anta Helena. · · 

O 81·. P-r·esidente volta a occnpar a sua cadeira . 
.Pr-oc~e.de-se á ·votação e são approvados os par·ece·l"e·s: 
N. 4, r-elativo á eleição do Estado da Parahyha -do Norte, 

s.endo reconhecidos c de.clarados deputados pelo n1esn~o Es
tado ns: R1·s..: Dr. Bpita·cio da Silva Pessôa, Dr. Pedro Ame
rico de Fjgueiredo, Dr. Antonio Joaquim -do Couto Cartaxo. 
Dr . .João Baptista de Sá Andrade, 1° tenente da armada João 
da Silva Retumba; 

N. 5, relativo á eleü;ão do Estado .de Alagôas, sendo re
c·onhecidos e deel arados de].)utados pelo rn-esmo Estado os 
Srs. Drs. : Bernardo Antonio de Mendonça Castello Branco, 
rfheophilo · F·ernande-s dos Santos, Joaquim Pontes de :Miranda, 
Francisco de P·aula L-eite e Oitieiea, La·disláo de Souza Mello 
Netto ·e capitão -Gabino Be-souro; 

N. 6, relativo á eleição do Estado de Sergipe, sendo reco-
nhe-cidos e de.cl1alrados· .dieputfadfos pelo mesmo (Esbado os 

,Srs .. : capitão Ivo do Prado Monte· Pires da França, tenente-r~o
ronel Manoel Pre.sc11 i ano c1 e \Oliveira iValladão. Dr. Leandro Ri

. beiro· de Si queira M'aci,el e nr. Felisbello Firmo de Oliveira 
Freire; 

N. 7,- Pelativ.o á ;el,eição do Estado de São Paulo, sendo 
l'.econhecidos. e declarados deputados pelo n1esn1o Estado os 
Srs. : Dr. .Mar Linho da SHva Prado Ju.nior Dr. Luiz Pereira 
:Barreto, Dr.· Be-rnardino ·de · Campos, Gene~al Francis-co Gli
cerio, Dr. Cesario Motta .Tunior. Dr. ,~I~ano·el ·de 1\lorae-s e 
Barros, Joaquin1 Lo-pes ühav-es, Dr. Domingos Corrêa de Mo
Ta,es, ~Dr. Adolpho Affonso da 'Silva Gordo, Dr. João Tho,maz 
Carvalho, Dr. Angelo Gomes Pinheiro .Ma-chado, tene-nte-co
Cl'Onel Joaquim de Souza Mursa, Rodolp·bo Nogueira da Roeha 
Q.\~ii"anda, ·Paulin.o Carlos de Arruda Botelho, Dr. Antonio Jo,sé 
da Oosba Junior, Dr. Fra-ncisco de Paula Rodrigues Alves, 
Dr. Alfredo Ellis, Dr. · Carlos Augusto Garcia Ferreira, An
rtonio Morei~a da Silva, Dr. Antonio da Silv~ Prado. Dr .. Jo·só 
Luiz de Almeida Nogueira e Dr. João Alvares Rubiao .Junior. 

. N,. 8, relativo ú eleição do Estado do Arnazonas, sendo 
r.econheci.dos c declarados deputados pe.lo n1esmo Estado os 
8rs. .capitão-tenente· Manoel Ign.a:cio Belfort Vieira e capitão 
l\ianoel Uühôa Hodrigues; 

· N. 9, relativo á ~eleicão no Estado do Ceará, sendo r:eco-
:l;l\1ecidos ~- declarados deputados pelo mesmo Estado os 
_Sj~?. :: Dr~ Mar~.inho R0drigues de Souza, Dr. Justini':'.no de 
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Serpa, .1n~~)or .:\.li~Xandr~ Jo-sé BadJnsa :Lirna, 1najor José Frui r·1~ 
Bezorr1l l~onlonl•ll1•, Joao Lopes Herr~iL·a Filho, Dr. Frcdui·it~r) 
Augystc~ .~org~.s, ~!I:'. Jo~:ó Avelino GLn·gc~l do Arr1aral.' caJ.)iLão 
.. Tose ~_,cv 1laqua, )-n. ·M.anoel Cor~llto Bastos do Nasc1n1ento e 
Dr. Gonç·.alo de Lagos Fernandes Bastos; 

N. 1 O~ l'elativo á eleição do Estado do Rio Grande do 
Xortn. sendo reeonhoeir'los r~ ílf•L'l<~J·wJrJ::; deputados nr:~ln rncsmo 
Esl.acl o os Sr~3. : D1·.~. .:\.ln1 i no "'\lvurc;:; J\Jfonso .. Pedro V 'Jlllo de\ 
.. A.lhuquerquo 1\'[ai'aiJhão. l\Tigucl .Joaquhn de Almeida Castro o 
AnLonio de An1oorim Garcia; 

N. '11. rela,tivo á eleição do Estado de Santa Catharina, 
sondo I'f-'~~oHltl~c·idos P deelare:Hlo:~ dc)pntaclos flC1o n1csn1o Es
tados os S.t·s.: J )1'. La tH' 1J :-:-~t·Yeriann .:Vlüller, C8.Ditãn Carlos Art
gusto do Campos~ capitão Felippe Schmidt e Dr. José Candiclo 
de Lacerda Coutinho; 

N .. !2, relativo á ele~ção do Districto Federal, sendo re
conhoelctos e cleelarados deputados pelo Ínesn1o Districto os 
,P,rs.: .TI)Un BapLi;.;la rlc San1pnjo Ferraz . .Tosf~ Lor>es da Siha 
Trovão. Alfi'eclo :F.rnest0 .Jacques Ourique. A.ristides da Sil
veir·a ~ .. ubn. Franr.isco Furquün \Verne-ck de Almeida, Domin
gos Jc:"Uino de Albnqu.erque Junior, José Augusto Vinhaes. 
TltoJnaz Delfino elos San Los o conde ele Figueirrdo; 

N. 13~ relativo á ·eleiçã·o elo Esta-do do Rio Grand·e do 
8ul, sendo rcconconh ecidos e declarados depu taclos 1Jelo n..-tesrno 
Estado o.'i Srs. : Viclo·rinu Hibci r·o Carneiro l\Ionteiro. Joaquin1 
Pereira da Costa. Antã-o Gonçalves de Faria, Julio Pratos de 
Cast.ilhos, Ernesto Alves de üliveira. Antonio Augusto Borges 
de Medeiros, Alcides de lVIendonça Lima, Joaquim Francisco 
de .Assi~ Bn1zil, tc)ncntc•-coronel Thon1az 'rnmpson Flor8s. 
vice-alrniranto .Joaquim Francisco de Abreu. Hon1ero Baptista~ 
lVIanoel Luiz da H.ocf.ta Osorio. Alexandre Cass·iano do Nasci
n1enLo. Ff'nlmlcln _\bott. D0métrin Nrmcs Hihciro. tenente-co
ronel Antonio Adolpho da Fontoura Menna Barreto; 

N. 14, re1aUvo á eleição do Estado do Espirita Santo, 
sendo rrronhnr.irlo~ c cleclal'ados deptüadns pelo n1esn1o Es
ta.do o.s Srs. : D1·. José de Mello Carvalho l\ínniz Freire e ca
pitão Antonio Borges de Athayclc Junior, que foram porta
dores de diplon1as; 

N. 15, relativo á eleição do :.E·stado do Paraná~ s·endo re-· 
eonbee.idns r clPelarados denul.ndn~ TWlo n1esrno :EsLa·do n . .;; 
Srs.: Jnajnr :13ulla1·1ninn Aug·uslo dt~ Tviendcm<::a Lnhn, <'(ll'(tilt'l 

JVfarciano At1g11sto Botelho de lVIa:.zalhães, Dr. Eduardo !ríende~ 
Gonçalves o :F'r:~rnando Machado Sin1as; . 

N. 16, relativo á elejção do Estado do Rio de Jane1ro. 
~i''IHlo n~ecmhr~rirln:.:; P derlnl'adns rle~J'nladns o~ Rrs. rnl'tlllf'l 
Franciseo Victcn" ela Fonseca e Silv:1. João Sevrriann da Fon
s.eca He1~mos. Nilo Peçanhal Urbanó M:trcond~s clns SanLn~: 
1\1achado. Dinnysin M8.nhães Barreto. Cyrilln de Len1os ~nr:.e~ 
Pagundes, A1berLn Olyrnpio Br·andão, At1gusto qe Ohv_eJra 
·Pinto, José Gonçalves Viriato de Medeiros, .Joaquim Jo~e rlr' 
Souza Breves. VirgiJio de Andrade Pessoa. Carlos Anlonw d,l 
Pr~nça Carval]l~. Ll1iz Barreto l\~urat, .João Baptista,d~ :Mn~r~'~ 
Lu1z Carl0s } rons ela Cruz, Alc1ndo Guanabara e Er1co l\_L_ 
rinhoo ·da Gan1a Coelho; . 

N. 17, relativn á eleição do Estado ele Pcrnmnbuco. senr1~.: 
reeonhc·ciclo;:; 1.~ d1•clarndos dcrnil adns dn nH';-;mr~ Estado. I)·~. 
Srs.: .f,rlSó X1enL1o Tolcntino de Cnrvn11Io. }'r::nc1sco ~L; As~i~ 
Rosa e Silva, .Joãü Barbalho Uchôa Cavaleant1, Antomo Got .. ·· 
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t.:alYe:-:; Ft•n·L·1ra . .Tu~(· . ..\la1·i:.u1o CarnL•it'<t da Cunha. Joaquin1 José 
de. Alrnei·da PPrn:.unhu-ct>, João Juvencjn F·erreir·a du Aguiar·, 
. .:\ndt·(~ Casakanl i ele Alhuque-t·qu<·. l{.aynwnuu Ca.L'nciro do 
Souza Bandeira, Annibal Falcão. Jusé Viconl:c Meil·a do Vas
~onceHos, Anbonio Alve~ Pereirú de Lyra, João de t;iqueira 
Cavalcante, .João Vi·cira de Ar.aujo~ Lniz de Andrade, n1aj1or: 
Vicente AnLorüo do E-spirito Santo e Belan11ü1:o Carneüo. 

O SH. JosÉ A.YgLI);o (pela utâeJH) - Sr Pl'esidenle, cs
Lando a concluir-s·e o parecer 1·elativo á el-eioão da Bahia, 
peço a V. Ex. consulte a Casa sobre si. consente que a scssftn 
s·eja suspensa 1por un1a hora al'é que elle possa ser hoje aprc
:scntado oá :Mesa e incluido na ordent do dia de an1anhã. 

Consultada a Oan1a:ra, é ap.provaao o requerimento. 

o 8'1'. PrmsiDEN'l'E ·SUspende a s-essão ás 12 horas e 20 rni
nutos da tarde·. 

E' reaberta a se.ssão á 1 hol'a da tarde. 
E' lido e vai a ilnprin1ir o 

PARECER N. '18 - 18Ç)0 

Eleição do Estaclo da Bahia 

_\ :J'l Cumrnissãtl dt• 1Itqnc•rilu, haYPnclo reeo11h(~ejdo qtu·. si 
L'nLr<~ os dinlcnnas relatiY{lS ú eleição do Estado da Bahia é 
l'trnLc:-:;Ladu 'ltniearn<~nle 11 do c.apiLão Salyador Pir.es de Cm:
Yalho Aragão Junior, 6 de parecer que s,ej an1 reconheüido . .;; 
tlt:'lH.ILadu::-; vur ::utul:'llu- Esta·clo o::; S.ri3.: Dr. Josó .A.1..1gu.sLo de 
F1'1'i La~~ eoronc·l Yl'an.t:isco de l1aula ..:\rgollo. Dr. Joaquün Igna
t·iu Til:;!a, D1· .. Jus<~ .Joaquün Seabr·a .. Dr .. Antonio J~usebic1 Gon
~!al·ves de .::\ln1cida. Dr. Aristides Ccsar Spinola Za1na. Dt·. Ar
Lhtu· Cesat· Rios. Dr. Garcia Dias Pires ele Carvalho e .Alhu
querque, Dr. M:arcolino de l\'loura e Albuquerqu.·e, Dr. Seve
l'ino dus Santo:-; Ykira, Dr. :Franeiscu dus Santqs Perr~il·a~ eon
'LI'a-alnl.irant.u Custod.io .Tosé de Mello. Dr. Franeiseo -do Pai1.la 
01 i vei.t·a G1.Ü!Jnarã<~s, Dr. Aristides ..:\Ú.gusto Milton, Dr. .A.nl
J1hilo:phjo BoLolh,j Freire .do Carvalho, conselheiro Fran0iSCfJ 
J\laria SounS l)creira~ D1·. Dionysio Evangf~Ust.a de Castro Cer
queira, J).l'. LeoYigiJdo do y,piranga An1orün Filg.ueiras. Barão 
-de S. l\ia.rcos, Dr. Sebastião Landulpho da Roeha :Medrado o 
Bm.'ão -ll'e Villa Vieusa. 

Quanto ~t va.lÍcla,de. elo diplon1a do capi.tãu Salvador Pires· 
du Cm·valho e Aragão J'unior, precisa. r,sla ·Con1n1issão que lhe 
:-;rej an1 presentes ·as actas arguidas de falsificação e constantes 
~Ja contestação do conselheiro Dr. Francisco Prisco de Souza 
Pa1·.aiso, bern ~corno outl'us da. un1entos que ~se tornarn irnrpres
t~inclivois, os qnal'S ·0111 tempo serão requisitados. 

Sala das Oonnnissões, 9 dr, noven1bro de 1890. - ill'iau.r:l 
Cw;l:ro. - Bm·bosa Lirna. -. Constantino 'Lttiz Pal.l.eta. - J •. 
tle Serpa. - João Lopes. · 

O SR. JosÉ AVELINO (1Jela orde1n) l)ede dispensa de irn
pressão avulsa des.se parecer, afiln de que, publicado no Diario 
Off'icial, entre na orden1 do dia de amanhã. 

CoDsultacla a Carnara, é approvado o requerilnento. 
O Sn. JoÃo DE STQUElRA (11ela urde~n) - ·Sr. Pre':iidentc, 

• 
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C'.onsu 11 n" a V. Bx. ..:::oh1··o . .::: ,· ]"~"\·/"\ , .. , r·1·
1

· - ~ 1 
~-, . 1n •· .t st·t1.'i~:to 1 n Pill'rr..l'l' r0-lnli\·n ~'t Pll•i1.:iio r!~. Bf\dlifl. 

O Rn. P~=tEsini;:N'rE - Snbr0 11;.; r1 j,pJcm1 as qnn ::.:.r• rr·frt'I'Jll :t 
rlr•pu.tados nau Cilll!Psladn;, lln\·t•J·:'r \.,,,n,:iiu tlni(•flnH·nl

1
·: sn!

11
•
1
• 

os {hp1oma~ cont0.~!aclos 'e qn,• haYr>rú cli.::;0ussão. 

O Rrt. Jo~\n DE.SrQL~ErH.~\- \'PsfJ' f·asn. l]p~('.io mandar 11111 :~. 
nmrnda~ paca srr nnprrssa r,()J1! n par·0rr"'r. 

_ O 'Sn. PHESIDJ~X.'I'E - P0ln RPginwnfo. eleve sPr pnhl ir-adí1 
n pnrrer I' r-om o lrl! <l!prPs e n I n (],, !)f•l a C()m mi ssiln. · 

0 SR. Jn.\o DE SIQCE!n.\ - Dt•si•jn qr1r :l r·mrnda ~f·.i,t. 
publwarla rnn1 o parec.0r. 

O RH. .Jns1~ :\.\'EL l~n (pela (Ji'dt• m:: - Sr. Pr0s iclenLe. niin 
d9vr s0r acceilo n nlvjl.rc do nobrP. Drpr1Larln. porquanl·n nã11 
pocle ser· npresrnlada. rmenda a nrn 'Parrcor que ainda vai ~~''I' 
i rnpee_:.:::so. Hnj P 11ão; {l.n1an hã. port~m. q tHlncl n f'nl' lltJ.s Lo l'ltt 

Y1ll:u:an PS~~~ Pflt'I'C'I'l'. n nnh!'l' Dr'Jiltl;1.rJ,, :l!ll'l):-\''lllal':Í n;;:; a],·i
l.rP.~ que qu1z0;r n a f:an1ara rrsolYPr·;í. (Apoiados.) 

N{lda n1a1s h::tYAndo a fJ·ataJ·. ~~ S1·. Pr·,•:-;idr'Jll(\ d:'t pa1·:\ 
:-tmanhil. a sogninlr orrlC'm dn 1lia: 

Ynlaçiin dn pn.rr'rPr n. 1 ~. 

T.rYrtnln- . .:::r. a Sl'~s·fí,) ;í 'I 11~· 11ur·a da lard, .... 

PIU~SlDEXCL\ DO. sn .. \XTOX!O (i().\'1 .. :.\r.\·r~~ CH.-\YE~ 

Ao meio-dia. :f.nz-sc a charnacla. ú qual res1)onclem n;; 
Srs. ({nnc-alycs ChaYrs. lVIatta MaelÚtrln. Alvaro Botelho. H.(•
llnnha, An1orin1 Garcia. Lamnnnirr Godnfreclo, Btlenn ·dt' 
PaiYa. }ranlll'] F 1ttlt:Pnein. nn:-:1 a :\laclradn. \"iln PPCi11llta. Jn;'ítl 
dn AYrlaJ'. João flp Siqncil·a. Tnnncenein Srrznclrllo. Rf'J'pn. Dtl

rningos dP Mn I' a Ps. B0 Uorl. Vi o i r· a. Hud t·i g11 r~s ]1..,(•rnanrlPs. Cn
:;;imiJ'O .Tnnior·. l"cl11\a llodrig1ws. Fnm::c'l'il e Sih:a. Palll'lil. 
GanI ii. o, Ltl iz ele Arr·d r·adr. Lac0rda Cnuti n h Cl." .Fd i c. i ann P·enna . 
.Tnfí.n I .. niz eh--. Campos~ Gonçaln de Lagos~ _Cartaxo. Hrzr'r-ril. 
Sú .:\nrlrade. narln~· Garcia. 01 ivrira Pinfn. 01iVPira Vnllatliin . 
. Tnãn Lnprs. Cm·valhal. J~pi1acin~ Fcrrrira Rahnlln. Pnl:yr·ar·r)tl 
\,.ioUi, Fra11ça Carvalho. PPdr·n An1erjeo. Rcllrnidl. Dnlr·a \'i
eaf•in. :\l'isl idPs ?\laia. GahriPI ·dr T\Iag:~·lhiir'S. ~a~rimr'nlt). :\i i
gTrc·l dr• Caslrn. Jnãn Vioir·a. l\Inr·rira- rla RilYn. Rocl,llplw :\Ti-
1·anrla. Chagas LnhnJo . .Taenh da Paixii.''· \Tal'linhn Peacln .l:rl
niot. Tl.rr•n-pl1iln dn~ SanJn~. Haplistn. da :\fnl.ln. _Brl·nnr·,_lr11• 1 

dr Carnpn~. Prdrn CllPrrnnnf. lhrbiãn. :\1minio .\ffnn~n. Ca=--
siano do X asc.in1rnl n. Fonsrra Hrrn1es. Don1 ingos· Porto. \I a r
tinho Rnclrigllr~. Alcxanrh:·-r St.ock](=•r. · ':Colentino dn Car·vallHl. 
Belarn1ino CarnPir·n. :\nJonio OlynJh,). Arloh1hn Gorrln. F!'.an
ciscn ·v0iga, Barhn~n LilYl:l. -:\Trrniz Fl'I)ÍI'P. Tlwmaz n,--.]JIIl 1_1• 

Panlino Cm·ln~ .. \ndrt~ Cah·acanl i, ~ranl!üPs Ba1·rel n. Sarl~·Pft''' 
Ferraz. l\IC'rHlP~ Gnnç:alvr~. Yin l1a0~. T-rhano }[arcnnclt'~· 1< J_;an
c is r. o. G lyc0ri n. l\lrnn a Barrr '''· José Heyil_nqu a . .To~cpnn1 L r·~~
·vns .. José AYPlinn~ Jacques 01niqr1r e .\lllllb::tl Fnlran. 

Ahre-s·c a sessfin. 

------~··~-----~ ..... ,,,, 
''·'-
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'E:' lida, . posta e1n discussão e sem debate approvada a 
acta da sessão ::tnLecedente. 

O Sr. 1 o Secrl-~L'trio procede ú lei tu r a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Di1P·lomas dos Srs.: 
Joaquin1 Pontes de Miranda~ .'Theo~philo Fernandes dos 

Santos, Francisco de Paula Leite .Oiticica, eleitos· pelo Est.ndo 
de~ Alaguas. - A' 2a Con1n1issão. 

Henrique Alv~s de ·Carvalho e Antonio Ennes de Souza, 
o1oitos pelo Estado do Maranhã.o. - A' 1a Con1•111issão. 

José Ferr·eira Cantão, eleito pelo Estado do Pará. - A' 
n1esn1a Oommissão. 

Caetano Manoel de F·aria e Albuquerque, eleito pelo rE·s
Lado de Mat.to Gros·so. - A' 4n Con1missão. 

Qffjciü do Senado, de 1ü do corrente, declarando que 
11on!em1 urna eomrnissão eornp0sta elos Srs. : Prudente José do 
JVInraes Barros, Eliseu de Souza Martins e João Pedro Belfort 
Yi('ira~ p:n·a que. reunida ·á da Cantara, forn1ule un1 projecto 
rl0 He.~irnento con11num. qne deverá ser cliscutido en1 sc~ssão 
plena das duas ca1naras·. - Inteirada. 

Ol':ficio do Sr. Ladisláo N etto, de 6 do corrente, renun
ciando os poderes de Deputado pelo Estado de Alagôas. que 
lhe :foran1 conferidos por e]ejção. por so julgar comprehen
dit.lo na c1ausula das incon1patibilidades elo art. ?6) n. 7, da 
t:unsl.itn:iç:.f:io dos Estados Uniclos elo Brazi1.- Int.cirnd<t. 

E; lido ·e vai a imprilnir o seguinte 

PARECER N. 21 -- 1890 
D'ispensa de se?'viço aos officiaes Lourenço Xav'ie?' da .Veiga 

c AT1ninio Cesa1" B'W'lamaqui 

A M·esa, tendo ·exan1'inado as petições dos officiaes da Se
cretaria desta Can1ara, Lour·enço Xavier da Veiga e Arn1inio 
Cesar Burlan1aqui, que requerem dispensa do serviço com os 
venc1mentos que actualm-ente 1percebem, por s·e acharem in1-
possibilitado·s de continuar a exer·cer os cargos que -occupam 
e contaren1 26 annos de effectivo serviço, o 1 o, e 19 o ? 0

, e con
siderando que são ·exactos os fundamentos allegados c pro
vados eorn os documentos· exhibidos~ e que os precedentes es-
tabelecidos ·em 0a:sos identicos autorizan1 a pretenção dos 
s·uppilicantes: é d~ 1parecer: 

1 o, que .sejan1 .dispensados rJo serviço~ com os vencin1entos 
que acLualrnentc nerccbem. os of:fic.iaes da Secretaria da Ca
Inara dos Deputado.s Lourenço Xavier da Veiga e Arn~inio 
Cesar Burlamaqui; 

2°, que para substi.tuil-os sejan1 non~ea:dos os cidadãos 
Au.reliano N ohrega de Vas-conccllos ·e Luiz Domingos do Lago. 

CaJmara dos Deputados, 10 de novembro de 1'890. - An
tonio Gonçalves Chaves. - .João da Matta "A!achado. - Alvaro 
de A.ndrade Botelho. ~ .Toão da Sil?-'a Retumba. - Antonio 
de A.nwr·irn Garc'ia. 
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PARECF~I-iES 

N. 19- :1890 

Eleiçãn elo Estado de 1lfalto G1'osso 

. A .. p Conunis~ã_o de·. ~":--'~rif~c~f:.ãn dn Poderes, tendo ex:a
rmnaclo as anthentwas {la elmc-ao procedida no Estado de 
}laLto qrosso r have!J.do-as encontrado regulares, é de parecer 
que_ se.1an1 1·e~on ~c~ciCI?s dr~nntados !Hn· aqur.lle Estado os ci
cladaos .Antonw J:. ranc1scn de Azeredo, major Caetano Manoel 
de Fana ·e Albuquerque. 

Sala das Con1n1issões. 8 de novRmbro de 1800. --- Pol-y
('(/.'J'JW Rodrüyu.cs Yiott'i. -· - Epitac'io da Silva Pe:-:soa. - D . 

. Jlmzli{ies BmTr:lo. - .Jacques Ourique. 

N. 20 - 1890 
Ele?'ção do Estado do Pará 

A 1 n Con1n1i ssão de Verificaoão ele Poderes, depois de ter 
exan1inado todas as actas da eleiç.ão a que se procedeu no 
Estado do Parú., nada encontrando que possa alterar o resul
l.ado constante da apuração geraL que lhe foi presente. é de 
parecer que sejan1 approvadas todas as eleições realizadas 
narrnrllc Estado r; rrcnnhecidos drputadCls n~ Srs.: capiH'io-te-- · 
nente Arthur Indio do Brazil c Silva. Dr . .Tosé Teixeira ela l\Iatta 
Bacel1ar. -Dr. Pedro Leite Chcrmont. Dr. Lauro Sodré. Dr. In
nocencio Sezerdollo Corrr~a. Dr. José Ferreira Cantão c Dr. 
Haymundo Nino Hibeiro. 

Sala das Commiss·ões. 9 de novembro de 1890. - João 
Seve1·iano da Fonseca Her.r;nes. - A. Guanabara. - Alexand1·e 
Stoclcler. - Oliveh··a Pinto . 

. o SR. JosÉ A:VELINO requer dis,pensa de impressão avulsa 
dos pareceres que acaban1 de ser lldos~ para entrarem na 
orflen1 elo dia de amanhã. 

Consultada a damara, é concedida a dispensa pedida. 

ORDEú\it DO DIA 

RECONHECI!v!ENTO DE DEPUTADOS 

O SR. ·PREsTDEN·rE annuncia que vai proceder-se á. votação 
do parecer n. 18~ rola ti v o á eleição do Estado da Bah1a. 

O SR . .J. CAYALCANrrE (pela orclem.) requer que o pa~ecer 
seja posto ern votação rwr nome elos do,putados reconhecidos. 

· O Sr .. José Avelino (11ela nrdcrn' -- Sr. P~·c·~idente .. o. re
ípHwirnenln VC'r·ll<~l dn 11nbrc Depntndn nf:in pôde s~·r adnl.1Lt1do. 
rrrata-se· rln 11m pat'f-'!~(~1' rle !~Onnnis~f1n qnc 0Xflfllll101l tndas as 
Dlei c:.õe~. 
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Ha apenas n rna que não foi v r ri nr.ada, por fa Hn dr no
cunlentos. 

ü SR. J. CAv ~\LC"\NTE dti u n1 apal't e . 

.O SR. JosÉ AVELINO - Não senhor: o que estou dizendo é 
que a adn1issão do r·ectuArimPntn do nobre lJepulado in1por-
1aria na québt>a elos prrcndent.Ps qur t.Prnos segni'do até aqui. 
A eleição :foi por esc rui inio de 1 is ta; todos nós ternos sido re
conhecidos de conforn1idade e.om 1 aes pareceres. Acho. por-
tanto. qno o requerin1Pnto do nobt'C Drputudo não pócle ser 
aeceito. 

O Sn. PRESIDENTE - Esta hypoLhcse não estú prevista no 
B.egimrnlo, t\ neste caso. ctcvo ap:pPlhH· para a CUinaru. Des{lr.: 
flUA a Commissão reclama esclarl'cimt~Ili.os sobre a ,·alidade rlc 
1u'n dos di,plon1as c não sohrP todos, não posso subn1eLter ú 
yot.ução da Carnara a parte soht·o que versa a duvida, n1as sin1 
o parPc>fH· da Comntissão QlH' rrennhPee 2.-1 de,tHitaclos. 

O que resta saber é si ,deyr• votar englobada ou s·eparada
n1e11i:P (A.r;oüulo .. ~·) ; o Heg;immün drternYina que ~P.ia t'nglohn
damr.nt e. (Muitos apoiados.) 

O Sn. BARBOSA I.Il\L\ (JJPla orr/Pn/.) reclama. dec.larando 
qur. o parecr.T' deve ser votado tal c.o1no Joi aprrsrntado pnla 
(:omn1i:õ.:~fio. (AJwiados.) 

QUESTÃO DE üRDEM 

O Sr. Martinho Prado Junior (pela, nrd.em) - Rr. PJ'esi
denLe~ ·não é 11ossivel qne possan1os votar <l§tc :Parecer sen1 
qnr. e ada um dos depu!.ado::; t Pnha lido e posH ivallll'n l.r. a~prr
ciadn o n1odo por qne se proeodt•u á eleição no íE·sl.ado da 
Hall i a. Ulu.il o lu~m.. ·) "\i'ol ar-sr. noyanwnte sohrf~ os 4lt'THL
I ado~ eo lloeados n1n iwi n1niro logar não irn-nrrlir·ú. o rr.conlrn
c irnmüo dos nl tirnos. nern do rr.s·ultado final da clciçã.o. E si on 
rompl(~

1

00.mrntf'l: cr.~·o · sohrr nst fi assnrnpt o, nã.o posso voLar· llO-
n1inalnlr.nl.e r.rn algtHlS do:;; dipl01nas, 11orqnr. rr.eeio flHP i~lo 
in1pnr·l r. Prn alttwar con1plcl.anwnle o i'esult.ado finaL da 0lri
~;ão daqneHp, E. si aclo; por· isso requeiro -c[ne V. Ex. c.on~nlle :'t. 
>Casa snlH'r. si consf\ntr qun fktun aflimla csla yolacã.o. 

O Sr.. Prn~siDRN'rg - E' o que não 11osso fazrr pelo Hep:i
mrnlo. 

iQ SR. l\L\.RTINHO PRADO ~llJNTOR - Não tmnos ncgilncnt.o 
ainda. c este f~ n .uni o rncio de subirmos da difficuldado Pm 
fJllC rios aehan1os nPsl P n1on1mlt.o . .Ri aceri f.a1'mos Pssa solnefin 
do R~g·imento~ conto sahirão da difficuldadc aqncllt~s, (',omn 
11(ÍS. que ignoram o que se deu na elnição da Bahia ? 

Desde que não t.en1os estndado o .processo da eleiçã.o, nen1 
os doenn1r.nt.os fm'nPciclos. f' que eontc~l an1 a rl riçã.o, n nn.irn 
n1r.i o é adiarn1os a votação. 

O S1·. João de Siqueira-S:r. Presidente. acon1panhei c01n 
o mais viYo interesse e attcnçã.o a. . clr.icão da Bah ia c vejo ·qne a 
Comn1issão não pódc dar parecer rccoi-thecendo os tres nltin1os 
clepntados da lista que apresentou, porque Jalt.an1 30 actas c 
tre~ :f.o1~an1 viciadas. (Cruza:m-se apctrte.~.) 

10' proprio eanrliclaLo r.njo diplon1a es.h\ conLr.~tado o dr.
rlaro11 prran I e a Comrnis~fio~ I' a-pprlln para. o ~~u test,emnnho, 
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rm ·corno da ~a licl ~dn ou_ não vali rladP. da~ r.l Pi (•Õt•~ f:tls i ficada~ 
dApPndP 011 1\Cl!l a turlltsan rln ~t·. Cnl'llPit·n fia Hrwha " a. rxrltL
são rio Sr. Bal'ãn da \'i lla \'i (•osa. 

_ Assin1. Sr·. PTr~irlenlt•. a" minlH!' iniPn~ão pf>dindo a yota
~~r~ dP_ eada nonlP: dos a:pt'PSPnla~ln~ 1wla ;p Connnissão dP Yr.-
1'1 fwa~.an dn Pnd~ r~~ c1·a a seguntl r: quando chega.sse ao nu
mer·o J8\ eu I1NIH·ta que ynltas.sp ú Cnmmi:-:são para dat· noYo 
'f)UJ'f'(',p]' quando (IS dtkUlll,PLÜUS qut• a Cnmnli~'Sfln pNiin ao nn
vrrno fossrn1 pr~sent0s a nwsn1a Cnn1n1issão. 
. . Esta ynt.a<~·ão elas at~ I as qnr t'aHam t' das \'ir i adas não pl'r-
Jlldtra a.hsoln1ameniP aos depnladns. ah~ an n. Ji. 

lJ:M Sn. DEPUTADO dú ltrn ar,arl r. 

O Srt . .To.\.o DE_ RrQl!EirL\ - Diz o nohre Depu! afio cru c as 
nelas qnP fallan1 san ·15. Carla aela sô p(,de conler 1'50 yoLos. 
r Ps·sr rcsnltado nãn p(lcle influir snhrr os nrilneiros '17 nn
n1rros. 

Por eonscqn enei a~ a chlVi da Yl:'r:=;a sobre o~ ns. J 8~ J Ç)~ 
20 r 2.1. 

lEu prrl <'ndia.. dada a vol.aGão at{~ o n. 18, 11rclir qnr. o pa
rrc·.re volt a-ssr. :'t Conunissão para l·rc·mBidrrae sohre os dnrnai~ 
eandirlatos~ drpois ele chcgut·rn1 as uclas c os clrn1ais dn
run1ento~. 

Ul\L\ yoz - Dncnn1rnfos que srí chegarian1 daqui a sc1~ 
rnr.zr.s. 

O Sn . .To.~ o DE SrQeEIRA - Qu r. chegassrn1 rlaqu i a sPi s 
n1r.zcs. n1ais vale dan11ns drpois entrada aqni ao Dcpnlacio 1e
git.in1o do que, agora, a nn1 qur poderá não s~l-o. 

Tenho cone-lu ido c peoo a \;r. Ex:. que ponha en1 votaç:ã.n 
o nwn requerimento. 

O Sr. José Avelino --- Prineipiarri. Sr. PrrsideniJ', por 
11o!nr. rmn todo n rt~:·n)riln quP flcyn ao 11nhrr Drpnladn pnr 
Pm'narnhueo. a i t'rfljg·n laridad0 ·do ·dr bate, porqnr na Yr.ri l'i
eaoão ele ]10r1Pr0s nãn ~~ adn1ill.ida a discus·são nos lern1ns rrn 
tfllll' a rrz n n1rt1 rnJipg·a. Em sP.~tttHln ]n,gar. a rxplicaeãn. qtlf' 
flá. rlP qllP. 11ã0 r.xanlÍllOll a Plt'l\~ãn. nrtn pódr l)f'rjudir:11' O 
oxan1r r o PsLudo quf' Jrz a Con1missão dr YPrifira('ãn d~· Pn
:df'l'!'S. 

Oon1pulsando os documentos. chpgn :1 conclusão defini
tiva ·do qu0 só mTl rt'lU(}ão ao n. 22. t'> qnc honYr nn1a dnYida. 
R para a rlf'slt·uicão flessa .f1uvida são :prreisos íliYCl'SflS. rln
cnn1enl.o.;;. 

iO nobre Dl'l)tltarln por S. Pauln f~:~z nrna. obs0r·vn.çüo qn n 
não prcYalf\,ef'. Se r.lln qnizer As Lu dar ('arla urna das Plric.õr':-; 
para ;procrfler r.nm eonsei·eneia l)ürfPi I a e nxacta em. '~'"' 1 n.cão a 
cada 11111a rlr.lla~. Lrriarnos eada dia o adiamento -ele l.odas n:~ 
r.lr.ic.õrs. pl)rqnr .. ,...~1 nu crrl.o rln qnt• n nnhrr Dr'ptil arlo. :-:(' yol ou 
hont.en1 aqui, não examinou nn1 sü dos papeis. 

u~r Rn. DE:P\~T.\DO - -:\[as nãct' ]wyia ('Ontrsla~;iit•S. 
(A1Joiados.) 

O SR .• JoRÉ AvELINO - Pcrrl.or-rnr: cu r-sperava. es:.:.:r 
anart.e. Não havia eontrRta~ÕP,S. diz o nohre .Dr.putado; n1a~ 
porque havia ronl.r~Lacão em rrlação no Yig·C';;;nnn ~eg·nn~ln _rl:l 
lisl.a elos dn·pula-rlns da Bahia. foi qu0 a. honrada Gomm1;-;;~a.n. 
PP.lo voto do :;;eu rnlator. o rlisLinr.tn Depul.a~o pelo nea~a;:, o 
Sr. Barho~a Li:rna. Pntendeu propor a separac.an cteRt.n P:leJc.ao · 
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:0 honrado presidente da Con1missão, o nobre Deputado' 
do Rio Grande rio Norte. disse que não só não foi presente á 
Con1missão nenhurr1a reclan1ação que podesse alterar qualquer 
dos resultados obtidos pelos 21 Deputados collocados em pri
rneiro lagar, como que das allegações que se fizeram em re
lação ao vigesimo segundo só importariam observações de 
certo 1nelindre que a consciencia delle immediatamente accei
t.ou. Ora. si a Gon11nissão quizesse proeeder, na ausencia de 
prova in1n1ediata, de prova authentica dos factos teria por si 
a prova circumstancial mais in1portante, que é incontestavel
n1ento a votação publicada por todos os jornaes da Bahia sem 
discrepanr.ia do resultado em relação a um s·ó dos candidatos •I 

.Q Sn. Jo.~o DE Sr QUEIRA dá un1 aparte. 

O SH.. JosÉ _\ VRLINo --- O nobre Deputado foi á Con1missão· 
apresentar as suas observações. e a Comn1.issão~ deante dos 
doctunentos que tr-ve. deu o seu parecer. Neste ponto appello 
para o consciencia do nobre Deputado por S. Paulo: si elle 
re.speita os intuitos da sua consciencia~ deve res1peitar tan1ben1 
os intuitos da conscien0ia da Con1missão, que em assun1pto 
tãn grave não se decidiria por melindres que não possue tão 
delicados con1o os do no]Jre Deputado, e para dar o seu pa
·tecer -procedeu á mais conscieneiosa e escrupulosa apreciação. 

0 SR. GUILHEHME DE MAGALHÃES dá um aparte. 

O SR. JosÉ AVELINO - As actas aue falta1n altera1n sô
n1ente a lista en1 relação ao 22°, e po-r esta razão foi que o 
nobre Deputado pelo Ceará pediu a separação. (A2Jartes.) 

Portanto, Sr. ?residente. entendo que a discussão, no 
terreno en1 que está sendo collocada, e até para mim, é inop
portuna e inconveniente; e con1o a votação deve ser feita en
globac1an1ente, porque de outro modo importaria u1na votação 
nmninal, peço a V. Ex. que snbmetta á votação o parecer mn 
globo. · '~I 

O SR. PRESIDENTE - ü pronunciamento da Can1ara ten1 
de versar .sobre o parecer da Cornn1issão. 

O pronuncian1ento ou é simplesmente 1por votação ·ou por 
discussão c votar,.ão. Quando n parecer da Con1n1issão eon
clue pelo reeonheein1entn do denutado~ n pronuncian1ento é 
simplesmente DOr votação (Apoüulos) ; é o caso do parecer da 
Bahia ern relacão a 21 Srs. deputados. (Apoiados.) 

iÜ adiamento não póde ser exigido senão eJn dois easos: 
ou quando o parec.er concl.ue pela annullação de algum di
plon1a, ou quando ha eleições duvidosas e contestadas, e um 
deputado . requer o adiam·ento apoiado pela terça parte dos 
men1hros presentes. (Avoiados: muito be·Jn.) 

Mas esta não é a hypothese~ porque .em relação a estes 
?-1. r1epntados, cme são eonsiderados. liquido~. nenhuma das 
rl ejçõR~ foi contestada (A?Jo·i.arlns 1. e rli stn dá testen1unho a 
nroprja Cornniissã.o. (A.pofados. I Logo, n5..n posso aàiar nem 
inst.it.nir {Uscuss3,o sobre o narecer. (Apoiaclos e apartes.) 

Vou snbmetter :';. voüu)ão a r)arte r1o parecer que conclue 
pelo rrcnnhrrimrntn cl0 :?1 .Srs. dcnlJtados. (i!po'iarlos.1 

Sobre o n1odo de ser a votaçã,o englohada ou relativamente 
a enda canrndai'.o n?í.r) ha hy,pothesp, fignrada expressamente 
no Regin1r.nt.n (A .. pm:rulns: m,nifn hwm A aprr.rtPs): mas. r.nmo 
~w:rifa-se uma qnesffí.n g-rave. e nn quero retirar de mim toda 
a responsahilidad~ dR. ílecis::ín snbre estA assnmptn. vnn cnn-
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s·ultar ú Ca1nara si ~onsenLr que a voLaçãn seja nominaL corno 
requer o noJJI'P DO!Jlli[1dn ]Jtti' Pr•J·rwn11:11Jt:n. (Al0oiados_,· tro-
ctt Jn-se apaPtes.) · 
,, Posto u voto.s, não (~ appr·ovad11 o requorimenLn dn Sr J 
t .a valcante. · · · · ·' 

? SR: ~f'nEs_ID~NTI~ annnnci~ que vai subn1etter ú votação 
~~ pau~,cer tGlaLJvo a9 reeonhec1nwntu dos 21 cleputadns eleitos 
1'''10 Estado da Bahw. 

Suscita-se nova 

QL: EST..:\0 ]) I~ OnDE::\t 

~ S~\ Franci~co G licerio (Jfin is {to do. .:irJP'icultu.i'(t i -
81·. 1 rcsioonte~ nao Yt_~n~·~o ?PPI)r-mc ú clelU1eração de v.· Ex., 
n1as n1c parece qur; SI V. Ji~x. consentir no acliamento da vo
l.nr,ão elo pa1·reor ela Cornm issão~ sem embargo de haver inter
i ~~·1'1 acl n . ri r• ou IT:t. ft.ll'lll a r 1. lt1~!-'- i n w n!n. ('.( llJ.('.OITt"rú prudl:' n lt•
ltl1'IÜD vara ·(!l!0 t) J'(~CIIDlJC(:JJnento da Cl."uulnc•.fio da Bahia nãn 
pnssa sof:fre~· na Cnmara UTn desa-d J'c' i ri esperado. (A.1Jartcs.) 

rOque e JJen1 Yerdaclc ~~que ::t Canwca não cs:Lá sciente 
dn n1?do corno_ ha elo votar. (iipoir/(lo.·•~· rn.nüo bern.) EsCa é. 
quo e a Ql.Jcslao. 

O Sn.. Nrr.o I) i·:G.\NH A -- Mas a Cam r: 1'0 cS obrigada a 
l ou v a r-se no 11 :n· ele r. r d a C o rn rn i s suo . 

o sr~. HIL\:\f:!i-'(:1) Gur.!•:P..ro (JliJJisfi·o ,{({, Ar/i''ÍC'Lllt·llí'(/,:1 -~. 
Nfío ha duvida. 

O SR. Nrr.o P.Eç,\NHA -- Pr:ço a palavr~ pela orden1. 
O ~n. JiruNC1 S!:n Gr.TCEHlO (Jfin·islto ela l·. rtdcu.ltu?~a ·\ -

Não estou argun1enl::tncln contra a. Con11ni.ssão. Declaro C[lH~ 
si se tratasse ~:ún1en.l e elo n1eu vnto: votaria pelo parecer da 
Con1n1issito, CJ118 rmtito me rncreec (J.1hâto bem,); n1as n q IH~ 
digo é qne a Ga1nara não se sente bastante instruida para Cla1· 
voto nesta questão. (A?IO'irrdos: r•milo bem: nuâtn bP.m. ', 

Por outro lado, n llegim~nto foi ap~nas offerecic1o v~.t·a 
provisorian1en Lo dirigi r· os: i ral1albos c1a Gamara. (Ar)(riadns e 
di1.,ersos apw·tes. '\ 

O Ho.s.:irnerün :;. tnn acLo da Gan1ara e que t.en1 ele :=:;r1' 
votado .pela Can1ara. (Ha dircpsos apa'rtes.) 

~t\crui não h a ministros (Ap01:arlos). fallo eon1o represen
tante ela Naçfto l' nun /'0l1HI 1\rinisl.l'O, porqnr• ministJ'(lS 11~1) 
tê·n1 n.crui assento. (A pniarlos. '1 

A n1inha opiniãr~ ~~ esla: si sP. tratasse do 111011 Yof.r,, 
dal-o-ia en1 favor elo parecer da Com.missão.. que muito n~c. 
1nerece: n1as Lenho rrrei o ~de que o ynto sobre o parecer St''.l a 
un1 desastre para o 1'Cic.onhrcin-1ento da deputa0ão da Brr~hül, 
só por,qne nn.o poss~unos: soffrer eon1 pncienr.i::t un1 adian1~:mtt 1 

por 2 . .1 11 oras. (i\ rpm•tes e apoiados,) . 
Apresento rs!·aç; cnnsiderru:~õ,rs nn inl0rcsse de (-mcan11nhar 

m~is prndr~ntr•nH·nlr a :lisenssfin .. \ minlt<l. opinião est•;l. Cinda. 

O Sr. Barbosa Lüna (vrla nrdr.?n;) -- Sr. PresidentE'~ esta 
anarehia qllr. rrinn. a proposiLo rla discns:=:il.n qur. se trava _sn:brn 
este parrce1·. 6 rliseu:-'sfio sern prcerc1entr. filha frtl~~ez _de .lUll;~" 
preconcehirln~. nq11i irnzidos pr-na lr.Y~1nfar :1 s1zan1~. (_'\oo 
a.J1 m"ad os.) 
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Penso que a 3a ~con11nissão dr. inquerito é tão dig·na de 
r.espeito como todas as o~utras. (.4.1wi.ados.) 

P.enso, Sr. Presidente~ que estan1os ·de accôrdo ifmn1 o Re
günento. Qu;J.ndo :t'irn1;árnos o parecer, o fizcn1os ~.:em prf~cisa
Jnente descer a nlinuciosidade nunwricas, e pelo 1nodo pul' 
que o fizornos. tnrnos consciencia de que exarniminws cuiria
dosan1ente os · docun1entos que nos . foran1 presentes: o não 
aquelles de ·que só tsnl:OS noti.cia no n1on1.ento presente. 

O SR. Jo.Ão ng .SrQUEIRA dá urn aparte. 
O SR. BARBOSA LBL\ - O nobre De pulado não se apre

sentou con1.o contestante~ n1as con1o tendo ouvido que o 1Ct1-
pit5.o Sarvaclor Pires affir1nava decididamente que faltavarn 
:netas capazes de alterar o resultado da eleição a partir do 
19° deputado por dcante·; n1as não affirn1ou de nwclo cg1c pn
rlesse ·servir de base .para qualquer .deliberação da Con1n1issfí.o . 
. (Apoiados.) 

A C01nnlissão não podia . dar pa1·ecer senão eorn n~ rlo
cun1enlos offereiCidos e apresentados; inculpai-a de não ter to
lnaclo cm consideração os cloeu1nentos, ·que lhe não i'orarn 
apresentados, in1porta mna punição c uma falta de confia-nç:.a 
·(Apoiados); e alé1n disso não era preci,so ú C01nrnissãn 
.apreeiar todas a:s ~eleições do Estado da Bahia; - assim, ern 
non1e da 1Comn1-issão, reque~iro a V. Ex. ,que convide a Can1ara 
a deliberar sobre a non1e.acão de outra ~con1n1issã.·o que sub
stitua a de· que faço parte. (Ap·oiados.) 

O Sr. Martinho P.rado Junior - !Sr. Presidente, não ha 
razão para tanta susceptibilidade~ não só da parte dos Sr:;;. 
dcputa:dos rlesta bancada, c01no do rnen1hro da ·Cornn1issão 
que acaba· de sentar-se. 

Declaro que estou .fallando aq;ui con1 a n1aior boa fé. 
UM SR. DEPUTA·no -- Mas não parer.e. 
O Sn.. 1\t-\.R'TINHO PRADO .Ju~IOR - Diz o Sr. Deputado 

f{tW nã.o parece; rnas ·que docun1enlos, que tii.ulos tmn para sr~ 
rc:frrir a outro nesses termos? para dizer que não parece que 
eu es~·,c,ja àisiCmtinclo con1 hoa f(~ ? 

Que:ro discutir eom toda a calrna c guarclar nesta Camarn. 
toda a defere.ncia. 

IGheguei a esta assen1bléa 'h0ni.r.rn. 
Ignoro cmnpletan1ento o que se Lem fciLo; ignoras a rruars 

n~ disposivões do He·gimento~ quando vi Ianeada na t.éla> da clis
cus~ão a eleição da Bahia, e nos seguintes tern1os - f[Ue havin. 
eontesta.ções, acLa.s viciadas. 

Eu qneria )eyantar-me e pe{lir inforn1aoões a V. Ex. r 
ú Asscmbléa, n:1as :iá não era tempo de perguntar quaes os 
n1otivos com que se protestava coritr•a .a validade ela nleição. 

Eu clis~~e: Volte o parecer á Corrnnissão naea rf'eons.i
deral-o; não por·qne julgasse ·que a Con1n1issão -tivesse resol
vi.do levianamente, nns ponctue a Con1n1:issão, dizrndo qur 
~1n.via falta de actas. quando Yierem ,:.~sas actas, f'1la lJr'l1dr 
1nndar ele opinião. (Ha dif(rn·enlcs a.pal'tes.) 

E. tanta prova ·de consj~dcra~.ão n1c n1erece a honrarla 
Commissão, ~que eu resolverei, de.pois della. responder ú se
guinte interpellação: Existmn actas falsi fieadas levadas ao 
f',onhecimento da Comn1 issüo ? 

VV. F-1Ex. não sã.o os prin1eitos a dizer, ~eomo acabo de 
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lt•r .. ~llH' lw c~ifl'íl'uldadt• ''lll l'í'~td\·1~1· ;-;tJ!•t·t~ a YalidadL' da 
1 ~ lt• 11.: a o de. d t • 1 :-; d '·, p 11 I a d: u s _·? \ • \ )! , u·t,· s . ) 

Per':Slld!o,: A l.umrnJ~sao gariulLu a c:-.;ta .Assc·n 1b! 1Sa t.JUe a:; 
;\('1 .:..\::-;. \·ll;·du. :.~ _;u i.t, .<.t P r·ce 1 a\:~u.' al!t>ra 111 c~xt·IL!::; ~ nu1 wu 1 ~'. q uae::;
quti _quL ,tlla:-. :-.t.Jd'm. o Jt_l:-.ltl!adt• da ~~IPH;au uo Duputado 
uunlt~::;l.ado ? 

.~i a h on t:ada C:tHnJu i:-;sãu P.t'•tl i'. el1 r· i a dt~· eun v i.ceão ~~ c hei a. 
dt• lt•_. sêli'Hlllll.' a ~:;-;ta .\SS!'lllbll!a P rt. 111:lS. qllt' llÜO eur~bL•eetrlOS 
a elmçao ela Ballla~_LJilt' e~sa.~ lu·la;-; qw•. rallan1 não alteram 
o resu_lla_do~ eu t_le::'Js!o du n1t'tl l'~'ll.lwt·inH!nto e voto com a 
Con1D11S&ao • 

. 9 Sr. ~alleta. ()Jda OJ'(lem -- :-;r;-;. tllqluLa.du:-;. a Com-
JlllSsao de li~quenlu, _ _JJI'Oeed:endo pela f,·q·ma por que o fez, 
par·c•ct• tc•r :Sldt• 1H'I'.tPJtarw~nt~" t'UI'l't't·!n: 1• .,·.uma eleir·ão li-
qui·da toda aquella que 11ão ~~· c-onll'~lada. ·· 

\~)ra. não llaYc•ndn eorllt•:-:::1 a~Cw út·t•r·t·n dP ~U depuladu~. 
existindo apenas eontes l'ações em J'dil(iãu a dois, e não tendo 
appnreeiclo ninguen1 na Cornmis~ão rc·c·Jamando. parece que 
t.~ o caso ele a•ppJjc.ar-se o brocarrlo latino dm·;rtientib'Us non 
s-ucr:U?Tit ;iu.s. Até ond-e irian1os si adoptas~wmos essa regra, 
quando é certo que~ ::nn-anhã ou depois de amanhã. poderiam 
vir contestar o n1eu diplon1a. alleg-ando que havia esla ou 
acrue·lla irregularidade~ este ou aquellf' Yieio ? 

A Cornn1 i ss:ão~ por forc_:,a das info r·nHl.\~Ôe:; q Ut~ 111 e f.orarn 
ela elas pelo conteslan le c eontns lado (Apoiados 1 . estava per
~u.~vlicla dp qw·~ -qualquer· qw~ t'os~,. o rr~nHado final <.la, 
t.~1eif:.[ío~ j{lnmis pocle.rjan1 ser· ]H't•jtlt~iL'ados u:-: 21. ~_·lPHos eru 
pl'in1eiro lo,ga r. 

O Sn. ,J, 1Ãu DE SrQL'Elll.\. E nuTnns Srt:-;. Jh:PUT.\.Hus dfín 
apartes. 

O ~lt . .P.\LLET.\ -- St\lultort•:.::. ha Ulllll uulr·n t•t•nsidl't·ac.:ãu:· 
« l1a aeta~ .q U!\ não ~·xi~lc•n1 ». · -:\la:-; a Cnnlmi:-;:-;ã,, nãu tPllL 

d is lo dt_,ewneJü.o a u t.llenJit~n, não I t'Jlt Plt•nlf:•.n I 1 • segut·u, solH'tJ 
11 ·qual possa fundar a sua ciPeisãu; apena:-; h a re.t't_•r,~rwia:; ;i 
lHlbliea,.:ãn t.lt• junmes. ('. se.rú i~;to .base segura ;-;obr·e que. n. 
Conunis:;:ão po:-;sa t•ntilUr scn juizo"? 

]~m todo n ':a~o. sc•nhot·P~. a Cornmis:-;ão dL'PUI'OU eum liJlllL 
;.!'ntnde ;diJficuldade: era pür á nmegern a roprescu taç~i'iu da 
Da h ia· (AJ?oiados) ~ no 1nornen to n1ais melindroso, nn mo11 1 ~~ul.u 
dt~ con~.:tiLuir seu paiz. (Jfuitos a]JOiados.) 

A Can1ara~ poi·,~m~ rPsolva corno enh~ndet·. 

O Sr. Matta Machado (/o Secrdw·iu) - ~t· . .Pt·c•:--:ídt•ttl.t:. 
da disenssãt) cstabekeida o' ·du e:;tudo pct·t\tlH.'IUl'ÍO que fiz 
das aeta:-:-;. vart•c·p--mP que duvida;-; existem apt•nas L.'lll rdaoãu 
a. duis dc.putadu:-; l'lt~it.o:5 ·pela Bahia (.-\poiudus' 1 : u ~11lirnn. di~ 
nl,ÍU YPl'~f'ieacil.ll a JH'IlPI'ia Connni:..;~ãll rt·npõe acllanuwl.tl. (~ 
o Sr. Badio de Yilla Yit.:usa~ eu.io l't~t.'nnlleeimPtlln, a Comull:i-· 
~ãu lH'OPÕc. c:t·t• i o que erml rcla~:ã() ans nu l.t·n:o: ~O dt~pu!:ado~ 
'.\leitos nenhun1a contestação existe. e~ por 0nnsequ~ne~a .,ü 
seu reconhecimento nê.D poderia seT~ eon1 ,justiça. preJwJtc·:--R'Jn 
pelas razões allega.das pelo_ nobre Deput~Ldo ·que precedeu-me. 
(JhdJos apoiadas. ', 

Parece-nH~ qur 1.nna si1nplc~ 
diseu L e rcso lvcwú a ques!·ão: e é 
1ncLLer ú consideração ela Ca~~ 

emenda an parecer que se 
Psla en1cnda que vou sub
(.4.pm·tcs). As · mnendas são 
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liuiLa&- sempre e sen1pre foram adn1ittidas na discussão de 
p an:ceres das commissões de poderes. 

Proponho, portanto, cm n1cu nome u nu dos OLÜl'OS sjg1la
tarios, a seguinte en1enda (lê) : 

« Requermnos que seja adiado o rooonhecimento elo 
Barão de Villa Vi(;osa nos mesmos te1'mos: pedidos pela Con1-
n1issão em relação ao reconhecimento do Sr. Aragão Jun:ior. 
-. - Jnão de Siquei1·G. - .Jiatta !.llachado.- Retumba.» 

Esta en1enda é apoiada. 
O Sr. Augusto de Freitas - Sr·. PresiC:ente, comprehendc 

V. Ex. o constrangimento com que devo entrar nesta dis
cussã.o. que va 1 cleeidir da validade dos diplomas conferidos 
aos deputados da Bahia. 

Ul\'1: SR. DEPU'rADO - Quando o parecer não soí'fre dis
cussão. 

0 Sn. AUGUS'l'O DE FREI'l'AS ·- :Mas devo dizer a V. Ex. e 
á Can1<1ra ·que surprehendeu-n1e extraor·dinarian1ente esse 
acervo de contradicções que surgiran1 por o!Ceasião da votaoão 
do parecer da digna 3:t Con1missão. 

E a minha surpreza ó tanto maior quando vejo violado o 
Regimento da Gamara (Apoiados, não apoiados e apartes); 
quando ·vejo levanta1~-se o digno representante do Estado de 
S. Paulo e solicitar um adiamento de reconhecilnento dos 
deputados ela Bahja, crue o Ii.egiment.o prohibe expressamente . 
. (Apoiados c não apoiaclos. j 

Ul\<I Sn. DEPU'l'ADO- E, adn1ittido o adiamento desde que 
:Seja apoiado pela terça parte da Can1ara. 

ÜTJTRO SR. DEPU'rADO -. Peço a ·v. Ex. que leia o art. 20 
do Regimento . 

,Q SR. AUGUSTO DE 'FREYl'.\S - Responderei a V. Ex.; e 
si a Cainara conceder-1ne a sua preciosa attenção, n1ostrare~i 

1qual deve se·r o seu procedimento, si quizer tomar por norma, 
nos seus actos, cmno a1c~redito, a justiç.a e justiça tal qual a 
deve ter aquelle que é ·legitimamente eleito do povo. (1vluito 
bem.) · 

S1~. Presidente, a n1inha surpreza subiu de ponto quando 
acabei de ver, neste 1nomento, a Can1a:ra apo-iar urna ernencla 
apre~:eniada pelo digno Deputa.é::o do Estado de 1V1inas Geracs 
adiando o reconhecin1ento do Sr. Barão da Villa Viçosa, o 
que importava a obrigação de .a Cmnara recon'hecer hoje os 
outros cle·putados, quando. entretanto, ainda JJão estava deci
dida a emenda apresentada pelo nobre Deputado por S. Paulo. 
(T1·oca'm-se apartes.) . 

· Si a en1enda é de adian1ento, o seu· apoian1ento é a sua 
:approvação. 

O SR. PRESIDENrrE - Não, senhor. 

O SR. AUGUSTO DE Frmr.ms - Pareóe-rne: o He,~'irncntn 
{.~ cxpress(: : -;:- Nü.o pórJ_c~ .. ser_ adiada a votaçãü. dos pareceres 
das: co1nn11Ssoes de verihcaçao de poderes, salvo quando elles 
.terminarem por ~eontestacão de diplon1as. 

O parecer da Co·mn1issão termina ,pelo reconhecirnento do 
21 de.putados. sórnente adiando o 22°; entretanto. a Carnara 
yai acceitar a emenda apresentada pelo digno Députado por 
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S. Pauln rla1·a adi<tl' u ]'(~l'Ultltt'("ilill_'llill di~ clq.u!:tdos li\
contestaclo.s. 

O ~l{. PHE:-ilDJ·:xn: --Ainda l1ür1 hou\·,. vola(:ao . 

. q Stt. Avccs·l~.J DE FnEITAs. - - O•·a. í'O 1 !lprehenclc v. Ex. 
~;c•J·Jytl:titlen_l.~'- f!l\:t(; tlul'íl ~e1·:a ;;_ I•Jii'l-"' ni';~ dcp 1 ttac.!u.s cl:~ 
Bah1a vrr fiem· u recon.heC111lC1~_!cl ([r; nosso direito depen
d~~te ela ·0e-mora cJe n1era: _1}uz:2. de; ;te i ;·;s falsi:fic::tdas, que 
aficc~t~ant s1mplesn?ente o dn·c1to_ de 1.nn. r:1TJO/ados e a1Jartes.) 

.. Ma?, cl(~_vo d1zel-:o, como Dern.·~taclo da Bahia e com a 
1nawr. 1senç~10 de anm1o, que, .se ítve~c::e votJI neste pare0er, 
:votarHt eon r.ra crwüquer dos rn r~us: m~' j::; i utimos an1izos · c· 
devo dize: r. ta~bem _ á digna ~om rnissãu qn: ·, se que r pr:O[CedN· 
com a ll}alOl_' 1sensao cl~ an1n1o ~~ o m::~i~ 1·igoroso esc.rupulo 
de conscHencw. cle1xe ad1aclo o n~conheci menLo do Sr. Barão de 
Villa Viçosa~ por·quan!o a :Commissãc:: p8los jornaes officiae~ 
da Bahia, que, acreditn, clevian1 tet· sido rn·esentes. devia ver 
que o nurnero de votos de·sses collegios, eujos actos não fo
ram presentes. for-am subtrahidos ao Barão ele Villa Vico._,a e 
dados ao Deputado Carneiro da .Rocha~ paÚt alterar o J.~esul-
ta;do. ' 

U?l-r Sn. DEPU'Li.DO - Está justificado o adiarnento. 
O Sn. AuousTo DE: Fn.Errr.-\S - Peço a Y. Ex. que sujeite 

á deliberaçã.o da Camara a en1encla an:::·esentada. 1nas len1bro cí 
Gamara que o ar L. 20 do Regimento~ prohibe o adiamento do 
Teconhecinlento dos deputados. ~n ]yn c_p1 ando o parecer ela 
Con1missão conclue pela annullação de diplomas, ~easo que não 
se dá. 
· E·m SL'~Ldcla o Sr. Presidente aununcia que Yai submetter 
á votação o pareeer~ salvo a ·emenda. 

Posto a v.otos, é o parecer approvado. s:endo reconheci
dos e deelc:u·ados cle,p-utados pelo Es!aclo da Bahia os Srs.: Dr'. 
José Augusto ele Freitas, coronel Francisco ele Paula Argollo. 
IDr. JoaqujJn Ignacjo Tosta, Dr. José .Joacruiro Seabra, Dr. An
tonio Euzebio :Gonealvcs\ de Almeid·a. 'Dr . ..:\risLld;;s Cesar Spi
JlOla Zama. Dr . .:\r~!.hur Cesar Rios. -Dr. Garcia Dias Pires ·ele 
'Üar·valho e. AlbucpJrr·qur.~ Dr. J\Jarcolino dr l\Ioul'a e Albuquer
,que, Dr. Severino dos Santos Vieira, ·Dr. Francisco do·s Sar:tos 
Per: e i r a, contra-alm jrante Gu stodi o .Tos é ele I\Jel! o. Dt·. Fran CISt'O 
·de Paula Oliveira Guimarães, D1·. ArisLidcs: AugusLo Mili' 1Ll. 

Dr. A1nphilnp:hin Botelho Freire ele Carvalhn. conselheirn 
Francisco Marht Sndrf~ .Pm~eira, Dr .. Dionysio Evangelista rlc 
Castro Cerqueira. Dr. Leovigildo cln Ipiranga Arnorim Fil-· 
guoiras. Bar§o clt~ S. ·'Mareos. D!'. SebasLião Lanclulpho rla 
Rocha .\redraclo. -

Subnlt~Llicla ''i-!1lahncnLe <'i. Ynh11:ilo. a l.'il:t'IIcla ~~ appt'O\'ada. 
O Sr. Miguel de Castro (-pela. n1·clcm) - Deantc da discms-

.são havida nesta Cas:-t. por oc.casião cl::t yotacão do parec.er rh 
3'l Coinmissfio, ~atrprehendeu-me profunda c muito dolnro~a
mente o modo pnr que alg·uns ctignos cnl1cg·as sr• flT'Of!-ur;..c.la
ram. corn tanLa desi·onfiança. en1 rela.Qão á 3a C?ml111SS<:-u

1 
c 

seus dignos mcnlh r·o:::, cada lllll dos quaes. ú parte a ffillll!8. 
pessoa._, ten1 bas!ante dignidade para proecdrr rom toda a 
isençãó de anirnn. (Apoiados.) . _ , 

Não tenho necessidade ele dar mais ex:pllcaºoe~ ac~r~a do 
modo por que a 3a Commissão procedeu e1n relaçao a ele1çao da 
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Dalliu. A Cunnni~süo lueluu t~urtl dif'l'iculdades. c• dil'{ieuldudes 
grave:;. Entendeu a Co1111nissão que, por cau:3a de ur11a ell'ição~ 
Hãu devia fazer ri'~ tirar· d1~stu ·Canwra a digna tll~~pula1.:ão da 
Bahia. A. IComn.lissão Dão teYe duv.icla CIH a.üoplat· l'SSe ,pa
reeer unanirne. En Lrctanto. a questão 1 mnou leel'lo ealnr, que 
cu ll1CS!no não teria deixado Lle votar pela enH~nda que a·tH'C
senLou o Sr. 1" SeereLal'io; lllas~ a Galtuu·a. euntpl·ulwndD que, 
tratando-se de u1na questão de dignidad ~~ par.a a Con11ni ssão, 
cu nã.o podia deixar de estar ao lado dos n1eus eoHegas. E, 
pois. certificado da ~desconi'iança da CUJl1Ura. reilet'O o pedido 
de den1issão que acaba de fazer o Hlustre rclnbo1~ da Conl-
nlissão. 

O Sr. Barbosa Lima (pela m·de1n) - Estou surpreltcndido 
con1 o::; Jactos ,que acabam de passar-se. O nosso Hcgirnento 
deixou de vigorar para que surgis~ern di sposiiJÕCs adrede 
preparadas. 
· ·Penso ~cru e a Cinenda é ineonveniente. 

\0 SR. ])BESIDE:\TE - 'E' n1atcria veneúJa. V. Ex. uãr.1 
púue ~eontinuar. 

O SR. BAnBOSA LIM.-\. -Eu estou .iustificalldo o pedido de 
dmnissão .da Con1HlÜ;são que~ tl vista deste resultado, não póclc 
perrnaneeer. 

O Sr. Justiniano de Serpa '(pela m·dc·m.) - Não p ro~ut'arci 
esludar o que se pasi:\ou a .pl'upo:-;ito da Ycl'ificn...:.ão de po
deres do~ depu Ltulos vela Bahia ... 

O SR. PtmsiDENTE - O nolJI'e De pulado não pó de entrar 
ua li bcus~fln da nullPl'Ül. 

O Su. :Jl1:-:.·rJNJ.\NO DE Sr::ttP.\ -· ... 11ão 1 n·oeur·at.·e i me.~.nlu 
aprecial' as Yioluc:õc!:S' du lteginlenlu, vara se ehegar ao re
sultallu ... 

10 SH.. PHESt.DE~T.8 Não houve viola1;ão algutna du lle-
giuwnLo. 

O SR. Jvs'.l'tN L\)~ O DI~ SEHPA - ••. ma&. ·v. Ex. 1ne pcr
rnilLil'ú unta expUcação mn non1e ele n1inha dignidad-e pes~oal. 

Quando se lraLou de estudar a elPiçãu da Ball ia, vru
eedernos eon1 a 1naiur somma de es~rupulo ao exanHJ de Lodas 
as inf'orn1ações enviadas pela :Mesa~ sen1 tern1os um juizo 
seguro sobre o que, porventura, se pudesse ter dado; 1nas, 
depois ele aprociarn1os o J.'esultado final do processo eleito
ral do E'sLado c~a Hahia, não tivemos duvida ele oninar pelo 
I'ee,nnhecin1c11to dos 21 cle~putadü:5, a!te11dendo a un1â razãc; de 
orclenl. 

O Sn. Pn.r.SIDEN'I'E - O nobre l>epulaclo não púde entrar 
na apree.i ação da 1naleria vencida. 

O SR .. JusTIN1A~o DE SER~)"\ -- E~ apenas uma cxpl il'.êu.:üo 
que e~Lou dando~ c o necessarra; rnas~, como V. Ex. se mostra 
i nco1mnoclado co1n a cxplieaç.ã.o, resu nJ.o-a nos seguin Lc~s V•r·
J.nos: En1 vista. dos factos que occorreran1, por üccasião da 
d.iscuss~o, e não podendo dar rnais cxpHcações~ apesar ·de jú 
ter• ~pechdo a palavra pela orden1 muitas vezes, e ern vista da 
eonclusão a que chegou. a Can1ara~ cu, que faço pal'le da Con1-
n1issão, não posso estar de accôrdo com este resultado, c 
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fc·ndu o . .:..eu l'l:lalor· Jtt•dido dt~rni:-;~iiu, 1nm1Jt~lll Jll'(_:u a rniuila, 
pun.tut•. t'JII Ir~ pqllr··~::(• algtJrna, ll:ttl JH.I:-;;-;,) eonl irruar· a razel' 
parte da CnnJJni~~ãtJ. · 

O ~H.. . PttE~llJE~~l'E --:-·-. ])~~,-1) il:-i:-:il 'e lll'a r· nu n ulJ r·u Dep uladu 
qul' o Hp~.nntPtllu nau lu1 \"Itdadt~ 

Con:;ulta~la a Ca1twr·a ~nlH't' ;, pedidtJ d·) disp ... nsa l'eilu 
p~los Srs. l\ll.~ur·l •-k~ Cn . .;tr·u, Hal'1.1o:-:a Linm ~~ .1 trsLiniauo Serpa, 
nau é coneedrda a di~lH'11~a. 

•Ü SR._ Jus·nNL\.?'u u1: .. SEH~>.\ l'cqut•r a Vl'l'ifita(:ãu. 
Proeedendo-sc~ a YCJ'I1Ica(:au da \'O I ill;<i.' •. J't>c·onhece-s~:: 11ii0 

ter sido coneed ida a dispensa. · 
N a·da n1ai s 1m \·enclo a f r ai a 1·. n ~~·. J.)I·es i c!.erüt• tHt para 

an1anhft a seguinte ordern do dia: 
1Y1otat;ü.o dos parL•cere::; IB. 1 ~) e .:!0. 

Lt~vanta-se a sessão .ú 1 1[~ hora rla Lanle. 

sa SJ~.:-:;~.10 P!lll~P ..:\TI.:\.T.OllL\~ l~-~1. ll i) E N!O VEM B-110 I•E 1o90 

~'~HESW ENCL\ Do sr c .\.~Tu:\ w Gu~~:.\ r.n:s GIL\ \'E~ 

A\; 11 horas e 3(1- 1ninutos da rnanhã~ faz-se a e.han1ada, 
. ú qual 1'L'Spondmn os Sr:-;. Gül.H;al\·c·s C I! ave::;, Al\'Ul'O Botelho. 
llt' tumba. .J.,"'r·eclerit~ u Bo r·.g-es.. .A n1o 1.·i rn nan~ i n, Urba11o Mar
eu neles. ~lanocl Fulgeneio, ~fnl'eint da ~ih·a, Carlos ;Garcia, 
~\mpllilophin Botelho . .loi'io Vieira~ B1~lfor1. Vü•ira, L•~ite Oi
lieil'a. t_:~~h,)a JlodT·igw_•s .. Juvt'lleiu di' .\~Triar·. C~u·tauo de :\1-
lnNrueJ.·quc'. :João Lúne.< Gonçaln cl~· Lát-;n;-;, · .Joãu de .\Yelar·, 
Xilo Pt·~:anlJ<I: AlmPida l\lagallliil's. Cat·vallHtl~ ::\ligw~I de 
Ca~h·o. Lauwunier·. Bezm·1·il~ Epih.wio Pe:-:~üa . .\lillon, .Juãu 
Luiz dn Campos: Yil'iatn de• ·.\l-r~cl.ciro:::. L:arna •• -\..dolpho Gordo, 
Aug-u~lu Pintu, João de ·~iqueira: Bernardino de Ca1.npo:-:, 
.Pedl.'o _\..tuur·.il'u. ]~uzebin ·do ~\1uw.idn., Inuoc.enciu ~crze-dcll1\ 
·r.~rnaudo Len1o::;~ .Mauhães Bal'l't•Lo, Cu:;ta llodl'ig;ues~ ;Joã.o 
Barbalhr1~ Ft:.·n·eira Rabollo, Clareia Pil·Ps~ JJonting;:u:.; ·Por·fo, 
Harüu~a Linw. Fonseca e ~ilYn. Alld r·é ~cavnleant i. Pa1.tlinu 
Carlos .. .:\IJ'redÚ Ellis. ·Seabnt. l\.1Úr1.iultu .Prnclu Juniol'. MaLta 
:Ma~Jhaclo. Hubiãç1 Juilior. l:'elisbellu FJ.'(·i r·t·~ Xast.:imn11 to .K...:
pirit.o ~::faul.o. ::\larei ano .:\'1 agallJ i\ r·~~ Yit·gilio Pes,.;;t'1a, Bapl i sl.a 
da l\lot.ta. Paixão. :\tende::; G unt·al yp:.;, ICiabino Bczouro ... \ r·i ~t.ides 
Maia, LÚiz ele .And.r·úüc, TJIUJ.llaZ Dolphi.no._ Ft~lit'iarlil .Pi~T~mt. 
1losa c Silva . .Tofín .Pinllt'Í!'fl. nfltllit.(g·o:-:. • .l_I':'HlllU, }'i'·illlt'(..;('ll 

Vei~a, Theor)'i"l-ilo dus Santos. Et·ieo CuPillo. :\lex.andl'l'. ~lol.'Jd,•r·, 
llar·ão de~ . .\lat·.:o:::, Palleta, HodulJlllO l\lit·ancla, 1'n~ta. no
d:·i.guP:-; A·lve:5, ::\iuniz :Freire .. Ar·f ln1r· ltios, ~our·iqt.li_' t'. ~(·lrmidl.. 

J.Ç 1 ic~a, posta em diseu::;.-:ão e sem dcbat e aprll·ovada a 
acta da spssãu anleccdcnte. 

o Sn. ,:!,'> :-:;ECHET.'\HIO, SCl'\'inllo ue j'' pr.·ocedt~ ú. leitura clJ 
seguinle 

EXPEDlEXTE 

orrieill dtl ~1'. ]}.'puLacltl FI'illJCiscu ~udr···· _Pereir·a, ele. 7. 
do e')1Tenle. t'Otlllllllllic.ando qu(.'~ TW1' doenlc. cle1xa de compa
recei" ús ses•ões uu CcmgTes:So. - Intci r·ada. 
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Silo ·1 idos. e vão a in1prirn ir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, ·os seguintes 

PARECERES 

N. 22 - 1890 
Eleição do Estado do Ma1·anhão 

. A 1 a Conn1.1issão de lnquerito exan1inou a·s actas parciaes, 
acta da apuração geral e ben1 assin1 todos os papeis relati
vos á eleição a que procedeu-se no Estado do Maranhão, nada 
.encontrando que possa alterar o resultado constante da apu
ração geral. Portanto, é de parecer que sejam approvadas 
todas aquellas eleições e reconhecidos deputados pelo Estado 
do Maranhao os !Cidadãos Dr. Manoel Bernardino da C.osta 
Rodrigues, Dr. Custodio Alves: dos Santos, Dr. Casemiro Dias 
!Vieira Junior, Dr. José Rodrigues Fernandes, Dr. Henrique 
~lves de Carvalho, iDr. ·Antonio Ennes de Souza, 1 o tenente 
AuguB:to Tasso Fragoso. 

Chegou ~o conhecimento da Commis.são o fallecimento 
do Dr. Custo.dio Alves dos Santos, un1 C:os eleitos por este. 
Estado; le·va ella, portanto, o facto ao .conhecimento da Mesa 
para ton1ar as providencias que o caso exige. 

· Sala das Commiss:ões, 10 de novembro de i890. - Ale
xandre Stoc/cler-. ·-· Oliveira Pinto. - Fonseca Her.mes. 

. N" 23 - 1890 
Eleição do Piauhy 

··.A, 1 u ·Con1n1issã.o de Inquerito. exa1ninando todas as actas 
da eleição a que .se procedeu no Estado do Piauhy, nada en
co-ntrou que possa alterar o resultado constante da apuração 
geral. ·Portanto, é de parecer que sejam . approva-da~: todas as 
eleições parciaes e reconhe-cidos deputados os cidadãos 
Pr.· Anfrisio 'JT'ialho, Dr. Joaquin1 Nogueira Paranaguá, 1° te
nente Nelson de 'V·asconceHos e Almeida e coronel Firmino 
Pires Ferreira. 

1Sala das Commissões, 10 de novembro de 1890. -Oliveira 
Pinto. - Alexandre Sto.clcle'r. - F'Tonseca Hermes . 

. Vem ,á 'l\1:esa. a seguinte 

Declaração 

·'Requeiro qu·e se consigne na a~eta de hoje a seguinte 
declaração : 

· \Declaro !QUe não tive occasião de ver as notas tacby
grap'hicas 1que foram. hoje publicadas no Diario Official. -· 
J. de Serpa.. 

O Sr. Amphilophio - Sr. Presidente li hoje em uns 
j ornaes a noticia de haver sido o 'meu nome .comprehendido 
-entre ·os dos· dermtados:. da Bahia que foran1 hontem reconhe
cidos bem eleitos: e como taes proclam.ados por V. Ex. 
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. Apes~r dr aehar-n1c, nesla ~apiLal ]w alguns dias, tenhf• 
de1xaa? de Cf!Illll~u·ceer as sr·:-;:-:111.: . ..; e s1 lto.ie 0 fjz foi para 
.ct:nnpn r urn ele v t~ ,. que eonsi cl e r(; li e rurr~D. rnaior 

l~eetenço ú_ classe da ~nag}s!r:l!ura, c.~crcencio ·a vara con
1

-
n1~rc1nl d<:~; caplt:ll, rJa Balna. d!! 1·::-;: êldo. lHH·Lanto, ele\ que receb

1 ~ ·nor;~·a. qo rnanc~ato;. e dean~e du urn texto do proje~eto de 
{J)n:::·! L n1çao publwacto pelo <.xove r·no Provisorio corre-rne 

0 drvcr de, por meio de un1a que~Lüo de orden1. l~vantar 0 ~s
pirito da CarDara ~~ d~ p~iz, no sc~1t_i~(l da rnclhor solução que 
.deva ter a 1natcna ae IncorrlpaLlbJlldade a que allude essa 

. disposição. · 
'Tratando da9uell:s que cons1dc-~ra sem capacidade para 

recebel'r.n1 os suifragws populares .. o rn:ojecto de Constitui
ção cornprchende ne~:sa classe os magistrados. 

EsLabeleceu, portanto, a regra cl::t incompatibilidade elei
toral para os n1agi strados e para o.~ outros fun0.cionarios pu
blicos, r.quiparac!os por esta disposição. 

l'I'Ias, eJn artigo que se acha na secção das dis:posiçõcs 
transitorias, qs autores da Constiluiçãr\ estabelecendo urna 
excepçãC\ a eslc principio para o actual Congresso, clispuzeran! 
que o en1pregado publico de qualquer das ·classes a que o 
artigo nllucle pode1·ia receber os suffragios populaTes e que, 
un1a Yez eleito c reconhecida a sua eleiç;ão • .cu1npria-lhe o 
dever de optar pelo n1andato ou pelo cargo extra-párlamentar 
que exercia. 
· Eis os termos da questão. 

Não sabendo qual a sol uçrio que poderia ter este as
sun1pto, tDmei as precauções a n1eu alcance, para que, magis
trado como sou, não se pudesse presun1ir -da n1inha parto 
acquiescencia tacita á perda {lo n1eu logar, e então aqui 1nc 
ac'ho no goso de uma licença conferida por n1eu superior 
hierarchico, o presidente da Relação da Bahia, e sem me tf~1· 
utilisaclo da ajuda de custo a que tên1 direito aquelles que 
são eleitos. 

A primeira duvida que &~e levanta parece ser si - deante 
do Congresso que já funcciona, posto que em sessões !)repa
ratarias separadas as duas ca1naras, esta disposição~ que é 
um acto do Governo Pro vi ~:orio, pôde t€·r força obrigatoria 
antes de receber a consagra\:ão da legalidade. 

EsLa é a prin1eira questão que se levanta. 
O projecto elo Constituição diz ~crue o funceionario pu-· 

hlieo, jnele.e;·ivr>l~ seg·undo a reg-ra, ú elcgivel pela excepção,(~ 
obrig::tdo a o pi ar pcl') cargo extra-parlr~mcm tar. pn;valecen d~). 
no caso conirG.rio à c decl::~nação sua, o principio da renuncJ a 
do ca.rgo. 

Mas a prirncira duviC:a quo tenho lJrtra sr~hcr con1o cJe·vc' 
proceder. funecionanclo o Congresso ·cmn attribl1ições extr~
orclinarü1s, que resun1e en1 si a plenitude da soberarua 
nacional. . . · 

O 8R. ZAl\1A - Pelo menos ass:in1 deve ser. 
O 811. AJVrPrTJLOPT-TTO- ... póde prevalecer sohre artit;o 10 

-nrn projecto de Constituição, que pnderá ser nu nfio a-ppl1caao 
e produzir eHcitos de tanta U18.Q:nJtucle c transcr-mdenc1a como 
a. renuncia do mandnto legislati\-"n para perda elo cargo que o 
!Cidadão exerce vi Lalici an1ente. con1o na bypothese. . ,.. 

·Parece-n1e. pois~ que esta disposic,ão do proJecto nao 
póde sortir seus eí'feitns, não póde. detern1inar a perda do_ 

---------
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.t'lltp.L·eg·u uu l':u·gu exll'a-parlalltenL:.u· .senão devuis c:Ine fôr 
at)!Jl'Ovada. (.Atwiudos.' _ . 

'tenho nwtivos pa1·a ae.t·t.·LliLar ·QUL' o Gtl\'erno assnn en
tm1de. I)l~sej os o, por(•nt, de saber eonw devia _p~·oc e'Ller nesta 
ernergencia, procurei entenclel'-me con1_ o SI'. ~l.nll:::~tro da ~lns
Lica. S. :r~x., recebendo-me eom a 1nawr gentileza, apesay: ele 
n§,o t.er tido até entã·o a hotH·:a de ·L.:ulti-var rela~:ôes eorn ·~- .Ex., 
n1anifestou esta opillião e esLabeleceu até sin1ile enLre os 
eargos: a que n1e refiro e os dos rninistros, _ CfL~e _não deixarão 
as pastas senão depois de approvada a çons_tüu1ç:.ao. 

A.lCrn destas razões de orcle1n constlluc1onal, ha a attende:e 
aos rnotivos que deternünaranl aque1la disposiçfw, que con
sagra as inc~oJnpatibil idades ele i!- oraes. 

A que intuitos obedeceu o legislador •quando estabeleceu 
as incon1patibilidades eleitoraes ? 

En1 relação aos rnagistrados, sã.o de facil con1preh.ensão. 
O leg·islador não quiz, e n1uito ben1, que os n1agistrados, dei
xa:ndo a serenidade~ a caln1a, ü retrahim·ento, que são con
dições essenciaes do bon1 desen'1penho de suas funcçõ:es, fi
eassen1 sob o d01ninio das: paixões politicas, viessem a tran
sigir .para obter: suffragios, ICmnprornettendo a imparcialidade, 
que é un1 elos caracterisLi·cos das suas funcções. 

Não per1nHtind'o: en1 regra, crue o n1agistrado .seja n1e1nbr·o 
do CoDgTesso. attendeu o legislador a outra raz5.o ele converti·
t-~neia intuiti-..;a, que é a j.nconveniencia que resulta de ter 
elle ele rr.nunciar o 1cargo, que, durante tres; ternpos.. e outros 
tres posteriorn1erlte: e· mais outros tres, poderão succeder-sc 
nas rc:lações repetidas. 1\Ias não estan1os en1 urna época 
1 u;n11aL e acima destas consideraoõct::: cru·e são assús podero
~n.~: rxi~tPn1 outras ainda. cnJe o leg-islador não eleve trr cs
crur)eido na .organizaç:.ão judiciaria. T\·ata-su do sua rccnn
:stiLuiGão. Yai-se elaborar sua lei funclan1e.ntal. o dahi n n(~.-

. eessidaclc de concorre.ten1 11ara es;ta obra todas as classes, 
"· ent:L·e rsLas, a n1agistratl1ra, que é prineipallnenle interessada 
na ~crnostão. 

Pí·ojecta-se urna refonna, con1plcta, radical, liUcraJ c 
:l_'uncla1_-.nental, 11a orga.Diza(~ão ,judiciaria elo paiz; o, senhores. ~~ 
nltnihvo que a palavra do n1agistrado deYe ter valor cn1 toda~ 
u~ias questões;. (il.J.?Oü.J..dos .) 

~\. seiencia c!u Düeito é conhe~ida por inclividuns que a 
professan1; 1nas o laclo pratico de applical-a, c a conveDioncia 
de ju]g·ar. é o nJagistrado ·que n1elhor deve informar a seus 
(~ollega::; legisladores. Dahi a neJcessidade da collaboraeão ei'
re~~t.iva elo magis~trado na obra da organização juclicia~ria, ou 
seJa - o typo da organização judiciaria arrterica11a, adol)tada 
Delas o_utras republicas da 1\lner.i.ca, ou seja ui11 typo que se 
<.lpp:roxn11e dos estados germanicos. 

O Sn.. ZA~:rA - Dá um aparte . 

. O ~H. A.:l\'11-'B.lLOPI-IlO- Parccc-n1e .. púiS: inco1wus;:;a a t•,on
Y~ntepcl~t e vantag,en1 da r·,ollaboração dos lTiagistradus. Blla 
11a0 e ;;:u neccssar1a na conJccção da lei, e1la o é tan-dJeln na 
prat~~Ca, e ninguem. n~ell~oE do que ellcs pódcn1 offerecer vaUu~u 
contingente na constüurçao da classe. 

Si ass~n1 é~ abrir un1a porta pela ;qual pudesse o n1agis
trado l?e~etrar no parlan1ento e, ao n1esn1o ten1po, neutralizar 
c:;;se dn·eüo, fechan~o a outra porta .. qual ,o dever de renun
mar o seu eal'go, scl'm urna incongrucncia . 
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q 1:n~gi~lr:-vltl 1'• ellamadn p::u·a C'tdlabor-ar 11:1 t·econs[eur.
(~ilo .JUdlC~J<.t,r::.<~ ~'a sua rp.talidal_lt• ri.r· llW.!.!,·i:;;tr·;:ult) dnY1~ sor eun-
serYa_d~t. ~i~ . ll11~tlll~"I'I!~'IH:.I:l,. !Jtl_t..;, J_aeull at·-1!11~ a t~nt.eada pa1·a 
f~·xpclJl-ll ]JOlLL'll Li.PpOlS. :-st it:'~illl inssr. i'U llUO IIW rnUfl{'Jrtil'l<t 
nor e:-;La J'ônna. nún lí!t'!a a::cPiladn u~ yn!(;~ Ctltn. r1.rte ;lW 
ltnni'aran1 os lllf'US concuJadao;.;. 

~fio S~)licitrí n sufl'rap:io. ~l ItiÍ11lJa r1eir.:üo, lnnlo quanln 
fJOSStY(IL P 1 odn e,.:.:pont.ant~a. t• da conl'ianca eh· Jnrtl::.:; Ct)l\--

eiclacluos e principalrnr·nlu 1lrt c:la~~~' a ~'fUi' frnhn a ]IIlllra tlc• 
pr1·Lcnccr. 

1-IoUYI~ nrn c-ollegn f[Uí"l n1c• l1!1J'r~tmí ntt nns rmlt't)S n1r1:~ 
r. n 11 e g as, C' o p r 1 n c i pi o da n 1 a g i s Ir a hn·::. 1 ·' l! 1;;.; 1 i 111 i n - s ~' ll n t d c 1 ~ 
clns rae.t~n·t·~: rnai.~ imJ'rl!'[ant.cs da rninh:t t•lt'it}i.tJ. 

{) cnn\·iin t'tli _fpj[() lH~:;;lrs IC't'IIJIIS: 

« .. Y nmg:islrflLnra c~r.s!c Esl arln ---- Con\·idn os 0ollr.ga:-;.;, 
princ-j palrncn L e os mag-h lrado:-::, para .i 0~<1.L'mr_h n n pl c•] 1 n t•-lt• i
l.nral de J;) de scl.c•mbr·o nossa fi 1n~a etltlln enrpor·aç:io. tlil'l:;:cl 

,-aUn1enl.o r:onw ;•.iclad;lo;;, razPndn qttc;--;!:ítl rlt• honra. afim dt·· 
c I Pg'C'l'lllO.:-:i Depu !.ado por rsL1• E:;;! adn ao r:ongL't?SSt) Con st itn i nlt• 
()Dr . .Alnp]li]opllio nol.elhn IFl't>irn de C:;u·\·alho. 

Cornarea de Cunílnúl1a. lti clt• ;rg-n.:-·.ttl tk tHnO.- l?rJu·sf,, 
flntclho de And1·ade.» · 

Portanto. ne~La qnalidarlt· dI' m:lp;i:-; l.r·<tclu. 1'1 1 i l\lr· il 11: llr>:-; I ;l 
qualidade ·rruiznra Ji1·at· a-qni, pa;·a Jj!'l''·d:u· a()~ 1ncus <~clllng-<t:--: 
C~, SObrcLudO. :lO 111C\U pajz il . ...; ('Xig'Utl~ :~f''f'\.il:Os (JUC rnli{I'S~i'lrt 
üspcrar de rnirn. 

Perante qu en1~ portan!" o. dc~yo ru clc!cla r:.t r que só acr c i lc1 
o n:1anclato legislati·vo si cst.e ·f()r compativr'l con1 n rncn cargtl 
ele magistrado ? . . . Quando cle-.;,-o faz el-o ? . . . Si não pos~~~ 
fazel-o agora~ cp_lr..1 será a n1inha. pn:;1çãn r1e a.gora at6 ~n 111:1-. 
mr.nto dt~ fazr1.· semrlllantr. t.1ccJar·a~:r~~)? P<IL':'n~-rne que~ n:'" 
posso fazel-a cleant.c desta il.lust.rc as:.:;01rtblén, que ainda nii.n \,' 
11111 dos ran1o.s do :Poder Legi~1at~Yn; (;.~tarnos apenas h·atancl,. 
(10 I'f'C·OHhi•CÍJ11E'11iO cl0: p0(!01'i~S. i' p:Ht~C'i' flllt' ag:rn·a a. .. \S~·Wll1·l:]:'•;! 
r.arecc clr cnrnprtrnri~ para rlnr l0,Qa11r1adr'. a nm;~. disposiçil:l 1l11 
Governo; c 11i"io o pócle Ú1ZPr, por-qun n ran1o 1eg·is1aLiYtl 
compõe-sr. de: duas rarnaras, r niln n<5cle :1 inrl:l. porqur. si 11 
:l'izess.f~ jsolatlamc:nü\ sr arrü::;oaria. a cnlitli:· .Íltizos que sorjam. 
l.alvez, con.Lracliel nrios úqu01l cs rpw. sn1:H'í' :1:-::snrnpln ·i ilt•n t it·• 1 

·h nuves:::l~ dr rn1i t li r ou trn porlrr lrg-is 1ahvn. 
Sr>i e 1i (•rn nrn elos .:inrna0:=: ele• IW.it' qu0 l1a w• Se!J:ldtl 

dn.is il1ns1rcs ('iíladfio~ ma.0.'is_;[rn.-cln~. ·qw: ~·~lfi:1 rm J)il:-::i!::\,l 

iflf'nlica Ú l11il11l;l_ r--:-111 d:1(jU01]r·~ ;o:;C'I1:H1or·r>~ a '!11F' nt·:1l111 tJ,, 
a11uclir (\ o rr';.;fH~itaYel r illu~trt=' Sr. r:nnwn~nJ'tl, f!1H' pt't!Íli
Jne. cmno :f'aYor cspe~ial. qur· drrl inn~~n n :::r'll n:lJnl' r tlt·
clarasse quC' r::;L;í dt: aer.ôJ·íln :eon1 e~:tas iclt'·:1;-:.;. qttc~ ·inl.t'!Tll't'L1 
o artign rla Consl.iluiçftn r1n mr;-:.;rno rnnrl1) pnr qw• f'n n t•nlentlil. 

Pu r I a n I n. não n 0 ~~:;:; n :r a z 0 r a mi n l.t :1 r1 r r la r a t~ fi n J H' s I ~' m tl
rnenlo. })Ol'C[lll! a n::unara nfin ~~- l'tíi11TWir;nir' !}:11':1 J'01'1'1H'l-:l. 
l\'f :1 s qual (•. n m 1' u p a 1) e 1 eh~ a;.::: n r a C> n1 ti r a 11 h• ·? 

u~r ~!L DEPCT.\DO - Cnllahll':ll'r:'t rnrnnn::.;('t), si t'llli•ll:l0 
q n r c s s a ~ u a e n 11 a 1Y"n, a<~· rí o n n ::: 1 ~ a p r n y c• i ! n Y c L a l1 -. q 1 H' s r Y 1 d t' 
o fli.'G,jc~etn rlt• (:nn~1ll1li~:fin. 

OuTRo Sr'l. DEPCTADO - O G on~ n1.0 que tlt'C i da. 
tO SR. ZAl\0 - Não ten1os nada que Yt!l' con1 o P0der' 

Executivo. (Ho oufi~0.s a.pat'te8.) 
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UM SR. DEPUTADO - V. Ex. não pó de pronuooiar-se 
senão de.po-is de votada a Constituição. 

O SR. A~viPHILOPHIO - Portanto, não posso fazer a minha 
declaração agora. l\Ias o projecto de Constituição diz: Logo 
q'Ue f orern reconhecidos; entretanto, pareco-n1e que este pre
ceito do projecto constitucional não póde ser tomado ao pé 
da lettra. · 

,chamo a attenção dos illustros 1nen1bros desta Gamara 
. (Zê) : 

§ ·6.0 (art. i o das disposiç,ões transitarias) : Para a elei
ção do primeiro Congres·so não vigorarão as incompatibili
{~ades da Constituição, art. 26, ns. 2 a 7, rnas, os excluídos 
por essa disposição, u1na vez eleitos, per_derão os seus. cargos, 
salvo si por elles optarem, logo que seJ an1 reconhecidos se-
nadores ou deputados o 

O SR. ZAJ:\1:A- Shn; n1as nós djrenws aqui: Nüo pc'.rdern 
- e está tudo acabado, porque não •queT'emos que percam. 
Si tem-os soberania, :ha de ser assin1. 

O SR. SEABRA - Dá um aparte. 
O SR. A.MPHILOPHIO - Eu distingo perfeitan1ente. En

tendo que o .Governo era cmnpetente para decretar as in
con'lpatibilidades eleitoraes;. O processo eleitoral devia se~' 
regulado, devia ter urna norn1a, un1a regra. Depois de un1a 
revolução, o GoverDo de facto era o cornpetente !_}ara regu1al--a.. 
Não era possivel ·que urn :facto da irnportancia do proce.sso 
eleitoral nfio estivesse suje i to a urrm regra, a um preeei.to ou 
a un1 conjuncto de. }JreceHos; da h i a con1petencia do Governo 
de factn, daquelle que se dizia ou que se diz, com muita pro
])riedade, agente temporario da sobe.rania nacionaL par'a c1P
cret8.r regras, preceitos qu.e regulassert1 o proce.sso eleitoral. 

i! 'I 

Mas, na ].)arte relativa a incon1patibilidades parlamenta
res, não. O Congresso Constituinte está investido da pleni
tude dos poderes nacionae.s e ·é a elle que incumbe decretar 
as incompatibilidades o • 

Em relação a actos que foram· pra U~eados: no passado, 
co·mprebende-se! o Congresso não póde decretar urr"ja lei com 
effeito retroactivo; mas, con1 relac:ã.o a actos que se. realizmn 
actualn1ente ou que se hão de realizar no futuro, o Congresso 
é o unico competente para sobre elles legislar, para sobr.e 
elle~ estabelecer regras e preceitos. 

Portanto, a Camara, no seu estado actuaL na sua phage 
preparatoria. !Carece de co1npetencia para deliberar sobre o 
assumpto. O que resta-me fazer é aguardar a installação do 
Congresso com a _reunião das duas c amaras; porque vai-se 
tratar de um prOJecto de lei, e todo p-rojecto de lei h a de 
passar .pelo apoio dos dois ram·os do Poder L,egislativo. 

ro SR. SEABRA. - H a de ser approvado ou rejeitado. 
O SR. AMPHILOPHio - E1n todo o caso. Sr. Presidente, 

peç? a V. Ex. :qu~ fa,ca consi~nar na acta que, julgando-me 
muito honrado, mu1to aesvanec1do com a investidura do man
dato, \que espontaneamente recebi dos meus concidadãos. 
todavia só C? ~cce~_arei e o e.xercerei, si daquella acceitação, si 
deste exerc1010 nao resultar a perda do cargo que occupo na 
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Jnag'jst_ratura. elasse q~o r·spec1_almente LraLarei de representar 
JJI'S1a Jllusii.·R .:\SSl'lllhlr'::t. (Jl:l?oto he·m; 1n.uito 1Jcn1.) 

.. O Sn_. PREsrrmxTB -- O rcquel'imen!.o do nobre Deputado 
:! 1 c~a consJgnado 11a acta, ~onfonnc~ pe-de, rnas a Gamara não 
pode tcrm;n· d~ ll P con1H'C1m r>,n Ln r·1-r1 sessões preparatorias .

1 

9 SR. A::'.II-'IIlfOPHIO -- Bc-rn; o que desejo 6 que .fique 
consignado na acl.a. . 

O Sn. PP.ESIDE~TE --- l\as _;;;r,~;sões preparatorias não se 
1rat.a SPnfio c1a ron~titui(:iill da C::arna.ra. 

O Sr. Aln1eid~ Magalhães (J>C!n rn·de1n) - Sr. ·Presidente, 
soccorrcndo-rno elos prccc.clenU·s :t1Jet'Los pela Gamara nas 
sessões transactas. peç~o a V. J~x. se clip;rw ele consultar a 
Casa sj consente rp1c·, medianto a si ::-nples in1pressão no Dim'io 
Offir.ial~ sej arn dados p3.ra a o r dom do dia de amanhã os 
parcc.eres das com1nissões de inquerj to. apresentados hoje, 
:relativos ás eleiçõ8s do Piauhy e lVIaranhão. 

Consultada a C amara, é concedi ela a dispensa pedida. 

O Sr. Miguel Castro (pela otclern) -.Sr. Preside.nte, a 
3a Commissão de Verificaç,ão de Poderes, quando concluiu a 
nll.in1a parte do parecer emi.tticlo s;obro a eleição da Bahia, 
declarou que pre1cisava de esclárecin1e1ltos para po.der formu
lar o seu pareeer final ácerca do 22° candidato. 

Por isso, venho h o .i e, em nome da Con1missão, pedir a 
V. Ex. que solicite, pelos canaes competentes, pelo telegra
pho me::;Ino. si tanto fôr nreciso. as informações e documen
t.Ds constantes do r0querin1ento ·que S1Jbmetto á consideração 
ela Casa, afin1 de que es:ta questão se.ia resolvida com toda a 
eeleridade. Yisto con1o trata-se de uma questão muito im
DOrtante (4.poiados). qual a verificaÇ;ão de poderes de dois 
membros desta Casa·. 

E' ljdo, apoiado, posto e-m disiCussão e sem debate ap
provado o seguinte 

Requerim.ento 

Requeiro que. por intern1edio· elas autoridades co~p~
tentes, 8 D.o intuito de eselarecer o juizo que sob~e _a ele~çao 
do Estado àa Ba:hia l.t.nn d:e forn1ular a 3a Comm1ssao, seJam 
solicitados do governador da Bahia, eom a possível brevidade: 

Lo As actas ar;ruidas de fa-lsificação pelo contestante 
Francisco Prj~eo de Souza Paraíso, e. na falta ·de·llas, o re-
sun1o da votaGão .que 1conbe a cada· um dos candidatos; . 

2.0 As acta~ que ainda não foram enviadas á Secretar1a 
desta Camara; _ . 

3.0 Informaçõ-es sobre o nllmero total de secçoe.s el~l~O
raes da·quelle Estado c 1qnacs aquellas onde não houve ele11.~.ao •i 

Sala das sessões. '11. de novcn1bro de 18910>. - j}lfigu.el de 
Castro, presidente. · 

ORDEM DO DIA 
RECONHECIMENTO DE DEPUTADOS 

P d .r.. t - d nar·~cor 11. 19, relativo á eleição roc·e e-se i.t vo ·açao o <:; d 
do Estado de J\Tatto :C:l'osso, sendo reconhecjdos o declara os 
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deputados pelo n1rsmo Estado os Srs. AnLon i o lF'rancisco ele. 
Azcredo e 1najor~ Caetano l\'lanoe,l de Paria e .i\lbuquer~u~. 

Procede-s·e. á votaçfto do .p.areet.w n. 20, rclatlYO (a cleH,:.ao 
do Estado do Pará. sendo reconhecidos e declaraclos deputacto.s 
pelo mesn1o Estado os Srs. capitão-tenente Arthur Ind~o do 
Brazil e .Silva. Drs. José Teixeira da l\iatta Bacellar~ Pedro 
J_.eite Chern1ont, Lauro 8odrt~, Innocencio ~serz.edello CorrC·a~ 
J·osé Ferreira Cantão ·e Rayn1undo Nina It>ibeiro. . 

'Nada n1ais havendo a tratar. o lSr. Presidente dá para 
rtman'hã a segu1nte ordem elo dia:· 

Votação dos pareceres ns:. 22 c 23. 
Lovunton-se a sessão ús 1.2 ~horas c 35 mi nuLos. 

W SESS.:\.0 PnEPAHATOIHA, E~I 12 DE NOVE:\lBRO DE H~0() 

PRESIDENCL\ DO SH.. AXTOSlO Go~Ç:\.LVES CHAVES 

A's t J horas e 30 rninutos ela 1nanhã tfaz-sc a charnadn, 
á qual respondem os Srs. iGonc-alves Chaves, Alvaro Botelho, 
~Freüerico Borges, Retumba~ .A.n1oriln \Garcia, 1l\Iorc]ra ela. 
Silva, Nilo P.eçanha, Bueno do Paiva, ~Ianoe:l Fulgencio, .Toão 
de Avellar, Uchôa \Rodrigues, Fernando tSim.as, Menna Bar
reto, Gabino Bezouro, ·v~ieente do Espírito Santo, Mursa, 1:!\iatta 
Bacollar. Etico Coelho. JusLiniano de Serpa, Bernardino do 
:\IenclonÇa, ,cantão,. 'Joao -ele Siqueira, Viriato de :Medeiros. 
Carlo:;.; G.anc]a, r.rhmnaz Flores, :Rodolpho 1Miranda, Oliveira 
Valladfto, Zan1a, F-onseca Hermes, Pedro Arner:ieo, BclforL 
Vicir~a. Arthur Rios, :Moniz !Freire, tFrancisco Voig·a~ Bcrnar·
dino Clc Canipos, Viotti, Palleta, Beze.rril, Alr.nino Affonso. 
PP-dr·o Chern1ont, Carvalhal, :Cassiano do Nascirnento, La
Jnonnicr Godofreclo, Caetano de Albuquerque, Aristides ·l\laia. 
Laeercla Coutinho, Alcides fLilna, ,)fart.inho Rodrigues, G'on
calo de Lagos, Dorningos Port.o, Ur•bano :1\;larcondes, .Andr1~ 
Cuvalcanti~ Angelo PirdlCiro, Nascll:nento, l\Egucl de Castro. 
l)omingos .ele l\Ioracs, ·Custodio de :1\Iello, Sc-lnnidt. Barão dt~ 
.S·. !\lareos, Rodrigues; lP.ernandes, Baptista da ·l\Jotta, Thon1nz 
·nelphino, Alfredo Ellis, Lniz de Andrade, Ruhião .Tnnior. tÜili
vcira Pinto, .João Barbal.ho~ .:Medr·ado~ Martinho Prado .Tunior, 
g{t Andrade~ Mor.aes Barros, .chagas Lobato, !Lopes Chav.es. 
Eduardo Gonçalves, Rodrigues Al-ve-s. Alexandre Stoel,lcr. 
:Seahra, Ferreira Habcllo, Juveneio dé Aguiar, .João 'Tir.ira . 
. João Pinheiro, Euzebio de Alrneida e An1erico !Lnz. 

Abre-se a sessão. 

E' lic!a, posta en1 discussão e sen1 clebale approvada a 
ucln. dn sessão antcc·edente. 

O Sr. Zama (1Jela oNlA·m) - Sr. Presidente. cu não t.r:n
cionava cnvolver-rne absolut::unentc en1 questões de verifica
ção ele poderes; estava resolvido a deixar que o Congresso 
exercesse as suas attripuições con1 a maxima :liberdade; mas. 
parecendo-rne i(JUe os 11lustres collegas estão dispostos. neste 
assumpto, a constitui~em ... se ·em tribunal judiciario, de 
modo que não tirem· nem deem direito a ningueml saio do 
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meu silc~1ciu Pi.H'a apresem lar (L ::\lc•sa nn1 requcwín1enlo pe
din(!o, al~'nl de nu! t·a:-; _ada:-; qw· .iú l'tlr,un requisitadas. clua:-:. 
act.as clmtnracs da Balua, ClllP, ua Etinlta oninifto, merecen1 ser 
~~xaminadus pelu Ct llll:;Tn:-;su, quaJH[i, Lc~ulm- de rc~sol v e L" defini
tivmnente sobro a~ eleiç:fí:es cluquelle Estado. 

~ esLes tt~I·mns, peç_o a Y. Ex. que ltaj a do sujeitar (t 
Can1ara o nH~u requenn1cnLo e, ao apresentai-o não tenho 
outr:o int.ercsso sPnão o da Yet·cladc eleitoral, 'tanto mais 
quanto olla não i'oi possível a 13 de .seten1bro, con1 o 1'an1oso 
l'(:.gularnenLo ·que nos doou C.J illu~tl'e :\linislt·o elo Interior. 

E' .preeiso que. a ICarnarn Yf~ja a~ aetas a que n1e reJiro. 
n1órn1e1üe quando o procedirr:ento elo governador da Hallia 
indica que elle, ilnplicitmnente, jú eondernnou o autor ou au
to:res da fraude flUO se praticou, dRmittindo, con10 rdmnittiu. 
o presidente ria 1ntc•ndrneia ~' :3cus ,·nlleg:as, que foram parte::; 
nessa tran1oia. 

A Ca1nara não se eleve lin1iLar a ver as actas raspadas e 
viciadas~ e~sa belleza que, pela prirnoira vez, a primogenita 
de ·Cabral lcyc .a honra ele Yer sob o rcgirncn republicano: a 
Carnara ceve tan1he1n Yne que, alén1 das raspaduras e das 
Jalsificaçõcs. houve n1uila obra ·lin1pa, que póde fazer honra 
aos n1ais adeantaclns artistas ele i toraes. E, preciso que a Ga
lnnra :t'icrne infonnada de Ludo. 

Assiln, vou n1andar ú ::\lesa o meu roqnerime·nto, cuja 
approYação solici lo dos n1eus conegas. 

Ycrn ú ·:\lesa. ~·~ licl1\ po~lo e.rn cli:-:eussil1) e sen1 dehatc ap
provado o suguin t (~ 

B.cq11 ct i'mcnto 

Hrqueir'o qnr\ SP pc(:an1 ao Con~~:-.lho :\lnnicipal da r.apiLal 
do Esl.nclo da Baltia. por intrrnwdio do rcspccl.ivo gover.narJrt·. 
as authrntica~ fla l" P 2.:1 sPc.r-õr:-; dn villa dr <irr·Pn1n3ho, rp11~ 
:-;pr·virnm para a arnn·aç:ão g·r-i~al. 

R. H. - - ~a ln dn;:; :.;,\.;;;sõ0s . .I? rl(' ntl\·r·n11W~) dr t8~)(). -1 
7.nmn. 

0\HrD}}\1 r;o TH.\ 

Pror,odc-sr :'t yolaç.ãn do pari•ecr n. :2?, relaLivo, :'i elr.i(:rín 
do Estado dn ~[aranhão. srndn rrennhce.ídt)S n tf•r·laradns 
rlrpntarln~- prln ll1PSl1lO J~sl.ado n;:; Sr·s. nrs. _:\lanod nr.rn~ l'
clirio da Cost.a fioclrigues. Custocl i o ..:\1yrs do:::.; Sont os~. Gasr.n11 l'1

) 

Dias Vie.ira .Tuninr .. José Hoclrigurs Fernandes, ll'enriquc .:\Jyp::; 
de Carvalho, .Anlonio Ennes ele ~nnza e 1" Jr,rwute ..:\u!::ustr' 
Tasso Fra9:oso. f t 

A Co1nn1issã.o, em sen parecer. cotnmunica :í. ~Ie.sa o . a:· 
lccin1ento do Dr. Custodio Alves c~os 1Santos. un1 dos eletLo~, 
pat·a que tome as ]WOYidencins que o easo P:xige_... . . :--

Procede-se (t votação do par~ecer n. 2_'2., relatn o a ele1çao 
do Estado do :Piauhy. sendo reconhecidos d.eputados pel~ 
mestrto Estado os Srs. Drs. Artfrisio Fia.l,ho, .Joaquim Parnna.g11u, 
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to tenente Nelson do Vasconcellos e Almeida e coronel Firmino 
Pires \Ferreira. · 

O SR. PRESIDEN1'E diz que, para se terminar o trabalho 
da verificação de poderes, falla a1?enas o parecer sobr.e ~s 
eleições do Estado de Goyaz; por 1sso conv1d.a . ?- Con1m1sS?-O 
a apresentar hoje es:so trabalho, para o que, Sl for necessar1o, 
suspenderâ a sessão. 

O SR. VroTTI diz que, por emquanto, não póde ser apre
sentado o pare1cer, por não ter ainda actas completas da eleição 
de Govaz. Procurou na Secretaria o achou apenas 20 ,e poucas, 
faltando 28. Nestt:ls condições, a Commissão não póde apre-
sentar parec-er. 

O SR. PRESIDENTE declara que :acaban1 de ser enviados á 
Mesa os diplomas dos Srs. Joaquim Xavier Guimarães Natal 
e José Leopoldo de Bulhões ~Jardin1, eleitos pelo Estado do 
Goyaz, os ~quaes vão ser remettidos á 4a Commissão. 

Nada mais havendo a tratar. o Sr. Presidente convida os 
S.rs. Deputados a reunir-se an1anhã, á hora regimentaL 

Levanta-se a sessão ás 12 horas e 1Á. 

10a SESS.lO PHEPARAr:DQIRIA, EM 13 DE NOViEMBRO 1D~ 1.890 

l=>HESIDENCIA no sR. ANTONIO GoNÇALVES CHAVEs 

A's 1 i horas ·e !.~:5 minutos àa manhã faz-se a ehan1ada. 
á qual respondem os Srs. Gonçalves Chaves, Alvaro Botelho, 
Frederico Borges, Retumba, Amorin1 Garcia, Alexandre Sto
ckler, iGonçalo de Lagos, l\fanoel Fulgencio, Antonio Olyntho, 
Gabino Bezouro, Ro!e>ha ~osorio, ,Milton, Roc!:olpho Miranda, 
Domingos de Moraes, Fonseca ·e Silva, Nascimento, Rodrigues 
'Fernandes, ::.Vt:iguel de 1Castro, To,Jentino de Carvalho, ~carva
lhal, La1nounier, Bel{ort Vieira, João Vieira, Bernardino de 
Can1pos, Moraes Barros, Viriato de l\1edeiros, João Lopes, João 
de Avellar, Pacifico l\iascarenhas, Uchôa Rodrigues, Nilo Pe
canha, Alfredo Ellis:, Francisco Veiga, Aristides ;Maia, Rubião 
Junior, Palleta, Lopes Chaves, :Carlos Garcia, Garcia Pires, 
Gabriel de l't1agalhães: Paula Ar:gollo, Ame rico Luz, .A.dol pho 
Gordo, _Pedro Americo, André Cavalcanti, Astorpho Pio, Cas
siano do Nascimento, Francisco Glycerio, Homero Baptista, 
Alcides Lima, José A.velino, Borges de Medeiros. Angelo Pi
nheiro, Martinho Prado Junior, Chagas Lobato, Eduardo 
Gonçalve~~, Justiniano de Serpa, Nelson, Medrado, Juvencio 
de Aguiar, Paula !Guimarães, Rodrigues Alves, Cyrillo de 
Lemos, Ferreira Rabel~lo, Epitacio Pessôa. Barão de S. :Marcos., 
Espírito Santo, Pedro Chermont. Joaquiln Breves Mursa, 
Sant~s ·Pereira_. Barbosa .Lima, Thomaz Delphino, 'schmidt, 
Domingos J esu1no e More1r.a da Silva. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e sem debate. approvada a 

acta da sessão antecedente. . . 
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O SR. :;o SEcrn:T.\P..lO, s~rvinrlo de 1°, procede ú leitura 
do scgu 1ntc 

EX.PE DTE.\T.E 

üffie.iCJ c1_~ Sc~n~?o. Lialaclo eh~ 1:! dn eorrc:ntc c.:omxnuni
c;ancio ·haver Ja tcn1n!1aclo a ve1·i1'icn.euo de: poderes' àe todos O;:oi 
seus men1bros e conYJ ela ndo a Can1~1:n1. do3 DeputtJ.clos a reunir
se 3: elle na sala dc~sl inac1a ús se.s.;.:õe:-; ciu pcin1eiro Con!:!·r·(•.sso 
~acJOncü ~la Hep~1bl1ca. no dia _clesignncln pr•\() llr~r.ft''l_r) r~: ~ 10, 
1k. 22 cte JUnho uc: 1890. -lnt..elr·ada. 

\~{·n1 ú ~lesa as sc.~u inlcs 

De c 1 Ol'n~: í)1:s 

Hequeiro (l'lc sr~ con::;ignc na acta quo o n1eu discurso 
publicado no n,ario 0/j'iC'ial ele honLem não Joi por mirn. re
vi~to. sendo omi~ .. su c·1t1 alsuns !Jonlos c Jalseaclo en1 outr·o~. 
---- Pallcta. 

llequeiro que J'i:-Ine consignado ua acta não ser fiel o 
c1 i scurso que n1o foi a U.l'ibuido no D ia1· i o O !Iicial de lwnLem, 
reomo tendo sido profcrjclo na sess§,o do 8 do corrente. -
Barbosa Lilna. 

O SR. NILO PEÇ:\NlL\ (pela orrlc·m) recruer que seja dis
pcnstJ.clo da in1rn·ess:lo e ~·t:lJL!CLticltJ ú voLav~lO o parecer, .cruo 
S8 acha sobre a n1esa, rela( LYaJnDJ1Le á elci!.:i"Lo ele Goyaz. 

O Sn.. PnESIDE~TE diz c;tLe oppo~·Luno.rnrn te submeterú ti 
approvaç:ão da C c.:. rnar·<".. o rE.'.Cl1lCl' im.en to c!u Sr. J,~ :puLado pr;iu 
Rio de Janeiro. 

]~' lido o sc•gu inte· 

P:\H.EC:ER 

N . 2 .'J: - 18 <:' ~· 

E'lc'içiio do Estado â·_' Goyaz 

A~ 4u Con1n1issU.o de Verificação do Poderes foram pre
sentes os diplon1as e mais; papeis relativos :'t eleição para 
deputados ao Congresso Nacional, a que se. proet.•Liou no dh1 15 
de setembro no Estado do Goyaz, e roconl'lecendú,. p(~lo exame 
attento das actas, que todo o pr·ocesso eleitora,l c:·~.-)rrcu con1 
regularidade. não constando protesto ou roclama(;flo algu1na 
contra a me~:ma eleiç.ão. é de parecer que seja approvada e 
reconhecidos deputados os Srs. Drs. Sebastião Fle~ry Cn~ado, 
José Leopoldo de Bulhões .Jardim e Joaquim Xavier Gu1ma-· 
rães 'N.ataJ, que .obtiveram maioria de votos. 

,Sala das :Con11111ssões, -12. de novembro do ,~890. -.Al(redo 
E?·nesto Jacques OurirjHe. - Polycatpo Roâ-r·tf]UCS v~otl'i,. -
Epitacio da Sih:a Pessôa. -- Dom,ingos .Tesuino de Albuq'Uerqnc 
Junior. 

Posto a yo!'os n rcf1uerin1ento verbal do Sr. Nilo Peçanha, 
é approvado. 
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En1 s0,guicla (~ submett.ido •[Í vol.acão c ... approvudo o pa·
recer n. ~L relatiYo ~t eleição ele Goyaz, sendo reconhecidos e 
declarados clepuLac1os os Srs .. ~(_\bastião J?leur~' Curado. Jc)s('• 
Leopoldo do Bu1hões Jarclin1 o .Joaquiln Xavier G1.'tÜ11arães 
Natal. 

O Sn .. PrmsiDE~'l'E diz que, estando tcrrninaclo o trabalho 
da ,·e.r·ifica<,:ão ele poderes, yai se offieiar ao Senado e ao Go
verno, afin1 de que se possa inslallm· o !Congresso Nacional 
na sala prc~yia.rnentc cles;ig·na{la. 

O Sn. J. A.VET.Ixo (lJela orden~) diz ,que csLá conclni.do o 
Regin1ento Commun1 elaborac~o pela Corr,n1issão 1\Iixta, da qual 
Jaz .par·to, c pede ao Sr. Presidente 1quo n1ar.rtuc sessfto pm·a 
mnar1bã., a:l'in1 do ser apresentado este trabalho, qup, est/1 
sendo clistribuido e elevo ser f'u:icilo ú .cti~lcussã.o. 

O SH. PnESIDEN'l'E convida os Srs. Del)Uti"'lrlos a ri•nnir·-sr: 
an1anhü.·, :'t hora regin1ental. 

LcvanLa-so a srssfio <í.s 12. horas e 1/1,. 

PRESlDl~NCL\ DO SR . .AKTO~lO GONÇALVES CHAVES 

'Ao n1eio dia, faz-se a chan1ada, á qual responden1 O~i 
Sr·s: Gonçalves {)baves, Alvaro Botelho, Frederico Borges. 
Rch.unba, An1orin1. Garcia, :Manoel Fulgencio, Costa ::Vlachadl.\ 
Gabriel ele i\lagalhã.es, João de Avellar, Tolentino de Carva
lho, Caeta.no de Albuquerque, João Vieira, EspiriLo 1SanLo, 
Antonio iülynl;ho, Nilo Pec.an:ha, i:F'rancisco \Gilycerio, Badarô, 
Paula G·uimarães, tOiticiea, Francisco de Abreu, Pires For
rojra. Cartaxo, Sá Andrade, João de Siqueira, J\'Iatla Bacolhu·, 
Moreira ela Silva, l\Jursa, Domingos do ·l\ioraes. lVIanhães Bar
J'eLo, Theophilo ·dos Santos, Rubião Junior, :Pedro An1erico, 
Carlos Gancia, \GonçalYes 1lamos, Viriato de lVIedeiros:, João 
iL.opcs, Pallet.a, .João Bar·balho, Aristides Maia, _t\lex:andro 
Btockler, Don1etrio Ribeiro, Nascin1ento, Pacifico Mascarenhas. 

·Ferreira Rabello, Uc.hôa Ftodrigues, Baptista da Motta, ,:Miguel 
de Castro, Cassiano do Nascin1ento. Paula Argollo, O:Uveira 
Valladão, Viol.ti, Aln1ino Af:fonso, Victorino l\1onteiro, AJcide~: 
Lin1a. Bucno de Paiva, André Cavaleanti, Fleury Curado, An1e
rieo Luz, João Luiz de .Campos, Justiniano de Serpa, Ericu 
Coelho, N 0lson, Larnounier, Bezerril, Casmniro .Junior, Pe
reira da Costa. :Carva·lhal, Sehn1idt, Don1ingos Roeha, Lu iz 
~i\Iurat, Seabra, Lauro 1?\lüller, San tos Pereira, ·Ferreira Pires, 
ftodrigues Alves, ]iartinho Prado .Junior .. Chagas LobaLo, 
A.dolpho Gordo, Astolpho .Pio. -Gyrillo de ·Lemos. D.orningos 
Porto, Arthur 1lios, Barão ele S. M are os~ .J o.a.ciÚinl Breves. 
rtodrigur:s Fernandes, Zan1a, Oliveira Pinto. Tosta. Barbosa 
L in1a, 'li.rgilio Pessôa, Paulino Cai' los, Hon1oro · Baptistzt. 
Thon1az Delphino, Julio do Castilhos Fonsooa ·Her1nes, Do
lningos Jesuino, Eduardo Gonçalves, 'Garcia Pires, Indio do 
Brasil, Bernardino de Campos, Rodolpho .Miranda, Vinhae.,, 
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...:\.hn~-~~ a ses:-;ão. 

E' lida~ posla em c.lbcu~;~~lO e ~elJl d~_•1JalL· approvada a 
t:c I a cl n sessão a nlc~eccl ente. 

O Sn.. :2'' SECPET.\1.-uo~ s~n·i11du d1.! J"~ pl'Ur~c·de ú leitura un 
SGSUintc 

Of.('i~in elo ~li!dslet·io dos :\esucius Llu lnLuriol', do 1:3 c:11 
L:u.rTenlo. eomt' 1 n n 1canclo que aeha-sr~ em estado de prest.ar-su 
ú inslalla(;ão do Cong·re~:so :Xaeionnl '> palal'iu adaptado para 
L~:::;;,;e i'irn cm~. Cllr'i:-;lovão~ e~lnnclt) dada:-; as preeisa.s orclons 
J_l:lJ'~l qu~ :~ J 1un·~t da lardL· clr1 dia _10 L~SLC'ja '' t·efr:.•t·ido palaciu 
a Lh~pOSH.:ao t lu Cullt:.'l'.:.•s~u. -- Inl e1 rada. 

Offieio da ccmnn is~:ão de Je:-:; tcjos 1 i u ·dia 1 G tlo eutTen Le, 
~L:UilYiclanclo a Can1ara do:-; Dt~pu ladns a fazL'I'-~t\ rt~Jn·e.:-;culat.· 
Pfll' uma eon1nti;:-:;~ãn nq I.'Sl)t.'daculu ck gala no Tlt1·al.ru Lyrit'IJ 
a n~alizar-~u no dia JG. -- l tüt•it·nda e agTad~_·,_:a-:;e. 

O Sr. Manhães Barreto -.. - ~~·. Pn~:'idL~IliL'. L'liHlPI'II o de\'t'l.' 

!Ir~ c·uJtllllUilicat· qut~- a Conltlli:;;;;ãu l'.lll~<UTegnda t_l1•. unida ú 1!11 
~r·nado~ emli'eeeionat· o Hcgin1cntu do Cong-resso ·~acional Con
:-:LiLllinLc Clllll]1l'Í11 11 scn de\-et·. c vnt· ella e~lurt hH'-llltlhido Lk 
apre~en La r ú ~lt•sa 11 re::.pecLiYr 1 Jlt'Oj ect.o. 

Ou trosiJn nproYeilo o cnsc.j o l)cn·a pcd i l' a c:-:,;1 :t Ca1 uara ~e 
digne d1~ app!'tl\-at· flt'O\·isot·i:nnenlr• e:-:se Hcgirnt'.nln. yi:..;ltl SI_.,. 
nllc necessario~ para iustallarein-se~ amanhã, os trabalhos elo 
COll s·rcsso Con s t.i j,lJ i nl C'. 

~ O Sr. Espirito Santo (pelo onlcm·· - Pt·inw.~t'aJnelllt•, 
~r. Presidente. preciso q uc Y. Ex. deelal'O si effeet1van1ento 
a }ks·a clisii·ilJ"uiu t~S:-:1' JH'U.il'l'lil rH•los dt\JHiiadll~. !'. llU Ccil:-)lt 

afiil·1naLiYo~ o fin1 vara que o Jez~ pnrqn1.· 11ão me c.onsta clc
cla:t·a,~ão algurua neste sPnticlo . 

. () Sn. PRESIDE~TE - Cumpre-Jnc i11formar au nobn: Dqln
Lat)o que o honrado Deputado pelo Crae:í.. membro da Crnn
JlJJ~sãcl 1::.\I.ixta. enn.n1unicou hontcm ú 'Mesa da Camat·a qn1

' • 
1 

Lrabalho da Comn1issão estava tern1inado e apenas estava. 
6r··pendcntc~ da in:pressãu, para ser l'erneLLiclu Ú· Can1ara. c_lo~ 
:Deputados. al'im dL~ srr élist.ribuido. X este sculylo o~·denc.l '-" 
~ccretar]a que a~sim .proeeclesse., !'. 11 dei para Lhscussao. 

O SR. EsPIHI'J'O SA:KTo - En1 addlian1cnlu ao n1eu. reqne
rilne:nto~ cleelaro ainda qu c é preciso ((111"'- \~. Ex. nos 1nformc 
u l'in 1 a q u c ~·· ,_k..; r i u <J do o pI' n .i c. c! n d c H c g' nte n ! u . 



O SR. PREsiDENTE - O nobre :Dep~tado acaha de ouvir u 
requerimento do honrado Deputado pelo Rio de Janeiro 
pedindo que a ·Camara approvo est~. Regin1ento, a~ 1'e{ere_!'u.Iu·m 
do Congresso, porque, a não ser ass1m, de outra fórma nao se1 
como installar-se a Mesa .do Congresso. 

O :SR. ·ESPIRI~ro SANTO - Sr. Presidente, desde que o papel 
do Congresso consiste em cumprir a lei e ser o primeiro a 
dar exemplo de ordem ·e de regularidade para se n1ostrar 
convenienten1ent·e competente a ser o regulador das normas que 
deven1 reger o governo desta grande Nação, parece-rne que 
esta corporação, não sendo Congresso ainda, mas urr1a parte 
delle, porque se compõe apenas de um certo D.l).mero de ci
dadãos, não tem con1~p.etencia para approvar sernélhantc tra
balho. Essa approvação só poderá ter logar depois de reunidos 
nós e os senadores . 

.O 8R. PRESIDEN'l'E - O requerimento é sin1ples, trata 
apenas de urna approvação provisoria; trata-se apenas da 
installação da Mesa. (Apar·tes.) 

O Sa. EsPIRITO SAN'ro - Si se tornasse necessario appro·
var -todo o Regin1ento, falhar-nos-ia con1pe.tencia para isso; 
como, porém, não se trata de approvar este projecto, porque 
não poderia sel-o pelo seu proprio conteúdo, requeiro que 
apenas a approvação se lünite ao cap. I, porque os restantes, a 
Camara de que n1e honro de fazer parte não poderia appro
:val-os sen1 protesto. 

Tenho dito. 
E' lido, apoiado e po'sto en1 discussão o seguinte 

Reque1·imento 

Requeiro que a approvação provisoria se li mi te á. orga
nização da Mesa ,e ao art. 17 do Regimento proposto. -
;Espirita Santo. · 

O Sr. Manhães B:arreto \pediu a ·palavra para declarar que 
lhe parec-e inutil renov~r a sua. proposição~ visto con1o propoz 
a approvação provis-oria sómente em relação ao ponto refe
rente á installação da lVIes~ da. Constituinte, por isso que a 
Can1ara não pó de legislar para o Congresso. 

O SR. JosÉ AVELINO- O nobr.e Deputado Sr. Espir1Lo 
Santo requereu exactamente o que 1pediu o nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, isto é, a approvação provisoria da 
parte do Regimento de que amanhã teremo.s de utilisar-nos. 

VozEs - Votos! Votos! 
.Posto a votos o requerimento do Sr. Espírito Santo, é 

approvado. 

O SR. PRESIDEN1'E convida os Srs. Deputados a reunirem-se 
an1anhã, á 1 hora da tarde~ no palacio destinado aos traba
lhos do Congress·o, e1n S. Christovão afim de realizar-se a 
re.spectiva installação·. ' 

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde. 

I 
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PRESIDIC::\CL\ DO Sl~. Q(J~Ç:\.LVES ClL\VES 

_ .:\'s 10 horas :n~sponden1 Çt chamada o:; Srs. Gonçalves 
Cha;:~s~ Hc~un:ba, Ç~r_los 9YI'Cla, ~lanocl Fulgcncio. Moreira 
~a i::)rlv,a, I~clJ. 01t Y 1~1ra\. u chqa _Hod r·j gues_, Indj o do Brazl L 
l.Jauro ;---;odre. ::Scl·zc.drlto, ~ 111::1 R1bcao, CanLüo. Pedro Cherrnont 
~aLta Bacellay, Co_sta Jtodrigucs._ Ca:s.erniro ·Junior, Jtodrigucs 

.:C cr~u~nclcs, l\ og·uL.~l r·a .. Parannsu~t:. J, a·cs Ferreira, .!\IarLinllu 
~~oor1gucs._ Barb 1?Sa Llrt;_;.:._. Bc:.zeJTJ!~ jo[io Lope::3. Justiniano do 
~crp_a, Jusu Avcln\r>. .J oso Bcvll<ltlUél, Uonç:alu .Lago. :Nascimrnto, 
Aln:nno .\ff~nso, ~~uguc•l r:lc CasLro. Amorim Garcia. Epitacio. 
Pecn·o A1nenco. Couto Cartaxo~ Sú Andrade. Toientiilo ele Car~ 
v~:dho, Rosa _r., Sllva~ Barbalho~ Gonçal-ves ·FerreiN:.. José ?via
nano, Alrne1cw Pcrnarnbuco. .Tnvencio ele Ag-uiar. Annibal 
Falc.ão. Meira de "Yasconeel1os. Pcrc.ira de Lvr71. Jo-ão de Si
queira, .. Toão ~v~icir:..L Luiz :\nclraclL': Espírito SGnto. Bellarmino 
Carne·iro, Theoph i lo dos Santos~ 10iticic.a. Oliveira Valladão. 
!Leandro l\Iaci e.1, Fe1 i~bello }'reire: Augusto de Freitas, Paulo 
Argollo, Tosí a, ScalJJ.·a. Antonio J:~usebio. Zan-1a, Arthur Rios. 
Garcia Pires. 1\larcolino MourG, SanLos Pereira. Custodio dé 
U.VIello, Paula Gu in1arãcs: l\ii1ton. Francisco Sodró. ·Dionísio Cer
queira, Leovcgi lclo Filgpeira, Barão de S. Mar-cos, 1viedrado, 
Muniz Freire, Athayde Junior: Fonseca e Silva, Fonseca Her-
mes, Urbano Marcondes, ManhEes Barreto, Cyrillo de Lemos= 
Oliveira Pinto, Luiz Murat, Baptista da ·:Motta, Fróes da Cruz, 
Alcindo Guanabara, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Mayrink, 
Furquim \Verneck, rrhomaz Delphino~ Conde de Figueiredo, 
Antonio Olyntbo, Badaró: Pacifico rJascarenhas, Gabriel de .Ma-
galhães, 1Chagas Lobato, A~exandre Stockler, Leonel Filho, 
Lamounier-, Americo Luz, Viotti, Dutra Nicacio, Ferreira 
Rabello, Astolpho Pio, Aristides May.a, Gonçalves Ram_os, 
Carlos das Chagas, Domingos Rocha, Costa l\iachado~ Domrn
gos Porto, Palleta~ João ele Avellar, Corrêa Habellc: Bueno 
de Paiva, Ferreira Pires. 

Abre-se a sessão. 
Comparecen1, depois de abeeta a sessão, ?S Srs. EduardJ 

Gonçalves 1Y1arUnho Prado Junior, BernardinO de Campos. 
Francisco' Glycerin, Moracs Barros, Lopês Chu-v:ês·, pomingo~ 
de Moraes, Adolphn Gordo~ Carvalhal, J\ngolo l~nlllolro, Mur-~ 
sa, Paulino Carlos, Cnsta Junior, Hodngues Arves, Leopoldo 
de Bulhões. Gu i rnrtrães Natal, 1\.nlon i o d~ Azcrcdo, B~_llar
mino de 1\fenclon~a. l\Iarciano de lViaga_lhaes, ~aurç> Muller, 
C~rlos Carnpos,. Schmidt, L~cer~a C~u~n1ho, _V1ctonno ~on
teiro, Pereira da Costa, Anlao a.e F,t\13. Jul~o rde Cas~t1lhos, 
Borges de Medeiro~. A1 c ides Lima, Ass1s Br~zll, rllol!laz Fio~· 
res, Abreu, Homern Baptista, Rocha Osor10, Cassiano do 
Nascimento e Menna Barreto. 

D · 1 con1r)arecer com causa os Srs. 1\iatta lYia~ e1xam c c · · -' · b ' 'N ·l · 4 1fredo Elliq 
chado, Alvaro Botelho~ Aristides L~) o, . c son, ~~ . -;.: 
Lu . d. c . . . Co""~.a Scnn"' I'redcrwo Bm0es1 Fcrreuo. lZ e ampos. ate. · u.~ · .. . · · , C . 
Brandão. Henriqric de Carvalho, DernEctno Rdb

81sguia ~;~i~ 
;Motta Junior, e sem causa,_ os Brs. , nnes e , · 
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Fragu~o, Anfrbio Fittllw, Pedro Velho, Hayn1unlln Bandeira 
.Bernardu de 1M·enLlm1<;·a.. Pontes de Miranda. Ladi~lt'to 1'\ euo: 
.lvu Llo ·Prado, Santos Yieira, Alberto Brandão, Viriato ele 
Medeiros, .Toaquin1 Breye::;~ Virgilio Pes·soa, Franç·a Carvalho, 
1~1·ieo Cuelho, L)omingos Jesuino, Vinhacs, Joãu Pinheiro, 
~I aeob da Paixão. Francisco da Yoiga, Feliciano Penna, .Fran
eiseo An1aral, Nilo Peçanha, Barão de Sanla Helena, Luiz 
Bal'r:'to, Rodulpho du .Mi l'anda, .\11 t.ouiu Pl'adu, . \lnwiua ~u
gueira, Hubião .liLmiorr, 11')leury ~cu:rtlldo, tCa·etauo d·e iAlbu-l 
querque~ Fernando Sirnas, Ernesto ue Oliveira e Fernando 
Abbott. 

E' lida, posla ern discussão e s·mn debate approvada a 
acta da sessão de 14 de. novernbro. 

ORDEM DO DIA 

H.ECONHECI:MENrro DE DEPUTADOS 

EnLra mn discussão o parecer n. '18 A, da 3a Cu1nmissão 
de V crifie.ação de Poderes, sobre a eleição da Ballia, cuj a::i 
conelusões são as seguintes: 

1 a, que seja reconhecido Deputado ao Congresso Na
cional pelo Estado da Bahia o Barão de Viçosa; 

2a, que sej,an1 requisit.ados· de quern competir os livros 
das clcicões indicadas no 2° considernndo, hern corno os das 
uh'ie-ües ·ela ;)'L .secoão do collegio de Sant'Anna, e S. ~chas
Lião de .Pa:::;.;ú, c ta ü za secções do collegio de Geromoabo; 

:3:t, qtw fique dependente da presenç.a e exame dos livro.s 
l'cqui~itadu~ u julgarncnto das elcjções arguidas ele vkios ~~ 
auüna n1enciunaclas c bern assin1 o reconhecünento do cliplon1a 
expedido ao c avi tão Salvador Pires ele Carvalho Aragão. 

u ltlernbro da c:o'ntnissãu, ·~l'. ~Li gnel de. Castro, a.ssignu ll H 
]IUI'uuet· ~~mn restr·jeção quanto ú's ~leit.:·ÕL'.S de Ger.cmoabo e 
~- Sl.'.l.m~Lião da Calweeira do l)assé. 

QUEST.~O DE OlWEM 

O ~n. G~\n.CL\ Pnn!;S (1Jela o1·dem,) - O parecer da 31l 
Ctnnrnissão de Verificação de Poderes co1nprehend(~ d11as 
rnaterias diversas: o reconhecimento do Sr. Barão de Villa 
Vi<~,osa~ cu}a eleição não foi. eontestada e, na fórn1a dn Ite
gin1enLo, não ·está suj:eito á discus·são~ n1as sünplesn1cnte á 
votação, e o pm'ecer referente á eleição do Sr. .capitão Sal
vador, sudeita á discussão. 

Requeiro a V. Ex. que separe as duas partes do par·ccer, 
fazendo recahir sobre a ··prin1eira parLe s-imples1nenLc a vo·~ 
tação, dando a segunda parte á discussão. 

O .Sn. .. ANTONIO EusEBio (1Jcla orllcnt) - 1V. Ex. não deu 
ai IHia cleeisão algun1a, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Estava 1ne jnforn1ando; parecia-me 
que a eleição do Sr. Barão de Villa Viçosa tinha sido con
testada. 

VozEs - Não, senhor. 



O Sn. PHESlDENTg --- E::; t ()ll agora. informado de C!t.1 r~ c) 
não foi. 

o s~. AN'l'tJNIO EuzEBlu -- PCfj(J licença para diZCJ' al
gun1_:1 coisa contra o requer j n1rn to elo nobre Deputado · peh 
Bal11a. •· 

J\dn1itt_ir o requerin1entn feito por S. Ex. é estabelecet· 
u~n procedimento de que não ha precedente nenhum. Nunca 
n1nguem se lembrou de pedir a divisão de u1n parecer ... , 

O SR. G.\RCIA PIRES - E11e está divicHdo por si. 
z.:-..:. 

O SR. .ANTONIO EuzEBiü- ... sal v o para a Yotação. 
U:rvrA voz -- Perfeitarnen te. 
U Sn . ..:\..\'~roNto Ecz~<:BIO --- O pat·ee,:>.t' ,_-~ um sú. teu1 duas 

~orw~usõcs. ~a Lle se .discutir tudo, e na votação d'ivicnr-se-á. 
(Jlu üos apo1-ados e dtversos apartes.) 

,Q SR. GARCIA PIREs - Não, senhor· n1as os pareceres de 
~ornrnissões reconhecendo de.putados nã~ têrn discussão. 

O Sn. J. SERPA - Não apoiado. 

O SR. ANToNrn EuzEsw - Peço ainda Ucença para obser
var, Sr. Presidente, que é engano do nobre Deputado dizer 
lllle a eleição clJ Sr. Villa Viçosa não foi contestada. 

O SR. GARCIA PIRES - Quen1 contestou ? 

O Sn. AN':rONIO EuzEBIO - Não foi contestada porque não 
ap·par:eceu algnmn disputando a eleição, mas a Carr1ara 1nesmo 
considerou-a contestada ou, ·pelo menos, duvidosa, de·sde que 
vur nccasião da verificação de poderes a adiou. (Apartés.) 

Não podia n1esn1o haver contestação depoi:3 de apr~sen
tado o parecer, porque o ton1po proprio é o que precede a 
ai)resentação do parecer; 111as~ como já disse, apropria Camara 
~ons·ider·ou a eleição duvidosa. 

ü SR. PinEs FERREIBA - Não considerou duvidosa; foi 
un1a 1nedicla de previdencia. 

0 SR .. ANTONIO lEUZEBIO - l\Tas O certo é que a eleição foi 
adiada. 

O SR. Pu=tES FERREIRA - Porque a Gamara queria escla-. 
r~cer-se. 

0 SR. ANTONIO EUZEB!O - E depojs, para _não ton1ar ten1po 
ú Assembléa, lembrarei qttc ::'·C trata de un1 so pa1·ecer ... 

UM SR. DBPUTADo - Ccin1 duas conclusões inteiramente 
di Jf e rentes. 

O SR. ANTONIO EuzEBro - Mas, s.e~hores, só não soffre!n 
discussão os pareceres l'elativos a ele1çoos· sobre as quaes nao 
h a duvida alguma. 

o SR. J. DE SERPA-- Apoiado; essa é que é a doutrina. 
o SR. AN'l"ONIO EuzEBIO -'Mas, sendo. um só o pare<?er, não 

se IJóde votar parLe algum~ senão depo~ de submetti~o, e:~? 
;'t discuss·ão. Cllarno para 1s~o <.~ .att~nçao. ·~la Ca1nar~,. ~ei. 1.~:t 
Hn1 precedeu L e. 11n~c_o na. ~:o~~~, .IL~:::;.r.c~na P~l. J~a~1enta~r, e_ ta_l\~~ 
~cnt egual ent qual~.ruer pc.nz~ dl\ Hln um parec~1, a n~o ser_ ~a , 
a votação, _isto é, sujeitar uma parLe á d1scussao e nao suJeitar, 
.outra. 

9 
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O que. rne parecp razoavel é disuu!ir o parreer c dividil-u 
Tta necasião ela vnlaçãll. 

O Sn.. PHES!DE~TE - O t·t~que-rinwnto do nobre Deputa,do 
não se choca co1n o du nohr·e Depu!aclo pela Bahia; conci
lianl-~e P.e1·feihtmPnle qllanto ar1 modu praLico de votar-se. 

O Sn .. .AN'l~oxro EuzEBIU - Não se eoncilimn tal; e crer·J 
que não é preciso dizet· qual a tactica q~1e envolve este reque
l'ilnenUJ~ por{JUe ella é nnüto perce,ptivel. 

O Sn.. PIHES FEI-tHEIHA -'E.' necessaria ·porque o Sr. Barãr. 
clt~ Villa. Vjeosa eleve ~l'l' ouvido: é preciso que a Cmnara fa
eilito o n1eio para isso. porque c'onfosso que a Comn1is·são não 
deu pm·eeer que 1110 sal isfaça para vol ar. 

O 8H. A:'\TtTNICl EÚzEBIO - :Mas o 1nett collega ·encontra 
moi o ele satisfazer-se nos pt·oprjos precedentes da ~Can1ara. 

O SR. G.:\HCJA PIRES -.~~Ias qual é a tacLiea? Provoco o 
nohr·e T>cputado a declarar qual é a taetica. 

O SH . ..:\.N"roNro Euz.EBIO - E eu estou disposto a não ac
ceitar provocações. 

O SR. GARCIA PIRES - Então. não use de phrases oJfen-
-si v as. 

O SH ... :\:N1'0NH1 EuzEBIO - Si o nohre Deputado considera 
of.l'ensiva. dee.laro que nfto tenho inf,enção de offendel-o; re
Lil'u-a. poi:.;;, corno offeJ1sa~ rnas ac.ceito-a perc.ebenclo o HlCLL 
pensamento. 

Agora, cruanto ao nobr·e Deputado que n1e honra com urn 
aparLe~ direi que, si cruer ouvi r os interessados, requeira á 
Can1artl que sc.ian1 aclnütticlos a dis-cutir os Srs. Darão d_~ 
Villa Vic;osa e Prisco Paraíso . 

.... 
U .. \T Sn. DEPC"L\Do - O Sr. Barã.o do VEla Vieosa 11ão .: 

t·.unlP~!adn; pur·!anLu, púde unLl'UJ.' para usLa Cas<.t c '(lisc.uLir'-::::c. 
depois a 2a eunelnsão do parecer. 

O S11 . ..:\::\TONto EL'ZEBIO -. .J ú fiz as 1ninhas nbserva~~Gc>~: 
nil•• l1a pr·eeedenJc non.lnnn c a rnarcha ·regular dos trabalhos 
P e~lil: que', aprn·oval.las as conclusões elo parecer, se divida 
-então a votação. 

rO. Sr. João de Siqueira (pela o1·tlern') - Sr. Prí:~s.ülenLc;. 
i'tri cu quen1 se levantou na Cmnara, nas sessões preparatorias, 
JHU'a pedir n adian1eut-o da discussão da eleição do Sr. Barão 
du ·villa Vjçosa. n1as não porque· impugnasse oon1o illcgitin1c1 
1! diplorna ele ill ustre candidato ou dos seis ultirr:os no1nes 
apr·u::;·unl.ado:;; no parece1·. que Rntfio :foi votado. Eu pedi ~) 
adimnenip da elciç:.ão dn Sr. Barão de Villa Viçosa~ porque, 
:)1· . .Presidente, tcnclo-se declarado que. faltavan1 30 actas para 
:-;I' r·cm al)uradas ... 

u~r Sn. DEPU'.L\JJO -- O qtl c se v e ri ficou não ser exacLo . 
O ·Sn . .ToÃo DE tSIQl;ElltA - Sirn. senhor, 1nas, naqur~lla 

tweasiã.o. prima /'ade. Jalt?"vanl :30 acLas. c o numero do vo
tos. . . (O or·ador é 'i-n.tc1'1'0HLpiâo 1Jm• cU-versos apartes.) 

Quero n1ostrar que para o Sr. Barão de Villa Vir,.osa nã) 
devia haYer fliscussão; é do Rogilnento. ó do todos os p:·2-
eedcntos. at6 do te.mpo ela Monarchia; rr1as pedi o adian1ento. 
nãn Tlorquc julgasse il1cgi Lin1o~ comn já disse, o diploG~:t. dü 
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Sr. Darão de Villa \"jçosa. mas ·vonruc foi allegada a falta f1e 
rnuitas actas. 

Os preeedentes acn.1L na Casa, precedentes que foran1 pos
tos cm pratica por V. Ex., quando se discutiu o par~er da 
3'l Gon1mi,s:sãu, COillSisterrl-llO seg·u into: que no pare.cer uu 
diploma ele Deputado reconhecendo-o, não ·havendo contes
ta~~ão, seja posto a Yülos smn dls·cussão. e assin1 1'ora1n reco
nhecidos os dLlpulad'os da Bahia, {t exee,P(\ão do capHão Sal
vador Pires, unico contestado. (Aparrles.) " 

Segundo o nosso Reg·imento. acho que V. Ex. não pócte 
atLender a que haja dis·cussão sobre· a eleição do Sr. Barão 
de Villa Viçosa. O parecer tern duas conclusões; seja vo
tada a pri rne i.:·a P. suje i te-se a segunda á di·scu ssão do nobre 
deputado pela Bahia. o Dr. Garcia Pires. 
. Voto, portanto, pelo requerimento, porque está na lettra 

elo Itegilnento e nos precedentes estabelecidos por V. Ex. 
O Sn. BAHBOSA T ... I~JA. (pela m·de·m,) pede que St~ leia o 

af'tigo do Regimento referçnte ao asstunpto ·en1 discussão. 
O SR.· RETUMBA ('/o SecPeta?·io) .proc~ede á leitura do al'

tigo 20 do Regin1ento. 
UIVrA Yoz - P.erfeitanwnte. 
O Sn. PRESIDENTE - Neste parecer ha duas :partes: mn 

r r'imeiro :logar trata-se ele un1a eleição não contestada (A .. poia
llos), relativa ao Sr. Barão de Vi lia Viçosa, e ern sc.g-nnrlo 
logar· trata-se da eleição conteRtacla do Sr. eapitão SalYador 
..:\ragiío. ctrja discussão ficou adiada. 

Ora~ 'lH~]n Reg:imento, as eaei()ãcs não contestadas ~não 
suffren1 'llis·cussã:o: mas este parecer tem mna par·u~ <llll~ nãu 
e~f.á suje i ta á dis.cussão '(Apoiados) c outra q1re soffrc ctis
eussãu. 

Enfrclan Lu. conw h a un1 só parecer. cnLcndo qu c se con
l~ i I. i aut a~ upin iões cliscordautes e se cu1nprc o Rngin1cnl.n pro·~ 
eellenctP dn ~eguinte n1odo: abro a discnssão sobre o parcec.r, 
1nas súrne.nLc na parte relativa ú eleição contestada (A.1Joia
tlo: ... -), e li I H' twoasião ela votação djvidirei as conclu~ões do }Ht
r·m~er. ~ u hntl' I Lendo siluplesn1entc á votacfi.o a parte do pa
.r·,~eer relatisa an rccnnhccin1C11Lo do Sr. Barão de Villa Vi
t.·n:-:a, d~'ixando vara depois :.t ultin!a, parte que está ~ujeila li 
d ise.ussão. 

O su. Pw.es FE11REIR.\ (pela oT·de1n) - 'Sr. Presidente, u 
nulH'C l)eputado pela Bahia, n1cu illustr·c amig·o Dr. Euzel.Jio, 
propoz ... 

O Sn.. ~\NTUN.lo lEuzEBio - Eu não propnz, leutbrci. 
O Kn. PnmK F.EunEIRA •.. lentbrou a idP.a flc que Jo~·~em 

r.ba tnado~ a di seu! ir a eleicão da Bahia os SJ'3. Bar.·.ãn d('. 
Yilla \'it·o~a. l'.llllSnlltnb:o Pr.isco (' ~luniz de :\ ragão; llliJ:-i. o 
:Sr. Bario da Villa .Viçosa não vódc 'discutir essa cleh~~o, 
pm:que nãn fui ai nela reconhecido; corno elle lta de ser adnllt
tidn par·a diseufir nma eleiç.ão que lho nft.o é contesf:~ula?. 

O S1·. Ha ~·ão de Yilla Vi1:osa nft.n pócl('. pois. dJsetlLir .a 
ele i tão eonlestada do R r. con;;;clhciro Prisco, se1n estar pr1 ... 
moiro rccon hcciclo e adinitticlo. 

O Sn.. PnEsiDENrl'E - Eu não resolvi nada. 
ü SR. Jos1=~ MAHTANO (1Jela o1·dern) - Inspirado na deci

são dada pol' V. Ex., de que separaria a discussão ... 
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, ().'SR. ·PRESIDENTE -.Separaria na votação, porque a dis
cussão é uma s-ó • 

... O· SR. iosÉ IviARIANO - Bern; se não h a contestação na 
'cl'eiçãó ·do Sr. Barão de Villa Viçosa, não h a discussüo 
s'o)lre ella .. 

O. SR·. PIRES FERREIRA - Cada localidade _tem sua his
toria, na eleição. da Bahia. 

O SR. BARBOSA LIMA . (pela m·dem) -. ;Sr. Presidente, pelo 
·:alvitre lernbrado por V ·.ELX:., realmente conciliam-se todas as 
opiniões; mas, tratando-se do direito ·incontestado de um 
Deputado por cujo reconhecimento conclue não só o parecer 
·a·presentado pela Commissão: como tambem uma emenda qLie 
está distr~buida por diversos membros desta Casa, quero 
·faz.er algumas ponderações, que me são inspiradas pela lettra 
do Regimento. 

Diz o art. 19 do Regimento. '(J;A.) 
·Diz mais abaixo o art. 20 (lê~ : 

«A.rt ~ 20. A requerin~ento de qualquer Deputado, apoiado 
l)ela terça parte dlos prestmtes, e. independentemente de ·vo
tacão, ficará adiada a votacão :dos ·p·areceres relativos. a elei
eões. contestadas, até que se achem . presentes metade e mais 
um dos membr·os de que se compõe a C amara . 

. "Neste caso se abrirá discussãoo, que será unica . 
. «Da mesma fórma se procederá quando .·qualquer das 

comn1issões concluir o seu paa:-e.c.er annullando ou não rec-p-
nbecendo a validade de qualquer diploma.» · 

~Parece-n1e obvio que unicamente no caso em que ·o pa
recer. conclue pela annullacão. do diploma de .qualquer Depu
~ado, deve ser p-osto em discussão. 
_ ... Agora trata-se de uma questiuncula: si a Commissão ti-

'Vesse apresentado dois par·eceres, o primeiro concluindo pelo 
reeonhecim.ento da. eleicão do iS!'. Barão de Villa Vicosa e o 
segundo concluindo pelo modo por que o fizemos neste do
ep.mento, a que me refiro, nestas·.· condicões, a Gamara natu
ralmente não se preoccuparia com o apparecimento desta 
questiuncula, pelo-facto de estarem destacados no mesmo pa
recer aquellas conclusões em vez de fazerem parte de pare-
ceres distinctos. . . 

Em summa, vê-se que -a questão versa sobre estarem as 
conclusões na mesma ou ~em folhas. ·de rpapel distinctos. 

UM SR. DEPUTADO -·- E' uma· questão de termos. 
~o SR. BARBOSA LIMA - E' unicamente un1a questão de 

termos. · 
· ··Portanto, Sr. Presidente, V. Ex. ·resolverá como en
tender. o que ·eu continuarei a chamar uma questiuncula, uma 

J subtileza metaphysica . 
, O :Sa. J. DE 1SERPA (pela ordem) -- Sr· ·Presjdente, divirjo 

da ·opinião do meu nobre collega que acaba de occupar a 
· a.ttencão da Oasa. ~m primeiro lagar, não comprehendo qué a 
:resp·eito de. uma ·eleicão, que se deve estudar em todas as 
suas partes, se poss·a es·tabele~eer uma .divisão para reco
nhecer u1n De·putado, quando esse reconhecimento póde pre
jl,ldicar o resultado geral, em prejuizo de outro candidato. · 

·.. ú (SR. BARBOSA Lil\fA -/Mas ·não é essa a :h)'lpothese. 
(H a outros apartes.) .. 

!. 
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O SR. J. DE SERPA - Ora, pelo amor de Deus t Deixem 
acabar de 1nanifestar o n1eu pensamento. 

A respeito da eleição do Sr. Barão de Vi lla Viçosa. não 
houve contestação na Commissão, mas houve na ·casa,· pelo 
que a proprja Camrt~·a decidiu que voltassem os papeis á 
Cpmmissão para dar parecer sobre as duas eleições·. 

0 SR. BARBOSA LnvrA dá um <..,parte. 
:o SR. J. DE SERPA - Assim é impossivel fallar; não me 

dr,ixam acabar . o meu argumento. 
· O Sn. BARBOSA LIMA - !E:stá me emprestando uma opi-
nião que não formulei. · , 

O SR. J. DE SÉRPÃ- A Commissão não podia, nem devia, 
não tinha o direito de dar dois :pareceres sobre a n1esma 
eleiç,ão~ havia de estudal-a do modo por que resolveu a Oa
n1ara, a respeito dos dois candidatos. que deviam preencher 
ns dois ultimos loga:L':es da representação da Bahia. Neste 
easo o parecer só devia ser formulado como foi, discutindo as 
duas eleições: e ne.m con1prehendo que se possa separar o 
parecer s-obre a eleição de dois candidatos, quando o reco~ 
nhecin1ento de um delles· p6de influir sobre o do outro. · 

O SR. BAF•BOSA LIMA dá un1 aparte.· 
O SR. J. DE .SERPA - A discussão não pó de ter um campo de 

accão tão delimitado, com-o V. Ex. pretendeu dar-lhe. 
0 SR. BARBOSA LIMA dá outro aparte. 
O SR. J. DE SERPA -· V. Ex. tdá ao Regimento uma· interpre

tação a que não se presta. O que o Re1gimento diz, e não podia 
deixar de djzer, é o seguinte: que não haverá discussão sobre 
eleições não contestadas, sobre diplomas cuja validade não 
póde soffrer contes-tacão, porque a discussão seria então 
inutil. 

0 SR. BARBOSA LIMA dá outro aparte. 
O SR. J. DE SERPA - Fallando assim simultaneamente; é 

jn1possivel ·que eu possa <dizer aquillo que pretendo. . 
l\fas sernpre ~que se estabelecer duvida, e duvida existe 

sobre a eleição -de que trata o parecer, desde que a Gamara 
1nandou que a ~questão voltasse á ·Commissão para consi
deral..:.a. não se póde dizer que só se discutirá a eleição A 
ou B, 'quando da :discussão ·de todas as eieições é que póde 
vk o resultado definitivo a que devemos chegar. . . 

A. decisão da Mesa me parece que só .Póde ser a seguinte: 
que a discussão se estabeleca em toda a am·p1itude que o de
bate co1nportar. sendo apenas suj,eitas á votação em sepa

. r ado as conclusões do parecer. . (Apa1·tes.) 
Portanto, requeiro á .Mesa que, em observancia . da lej, 

estabeleça a .õiscüssão, cmno deterrnina. o Regimento, isto é. 
que sujeite a uma discu~são ampla todo o parecer e proeeda 
á votaÇão por partes. 

O SR. PREsiDEN1'E - -~ Mesa 1nantém a sua decisão, 
porque a consjdera firmada no Regimento. (Apoiados.) 

· Con1o declarei, está em dis-cussão o 'f~:lrcecr. 

O SR. FRóEs DA CRuz (pela ordem,) --- Sr~ Presidente, 
c.:--Pin qne o n10io dr, rcso]ver a quA~t~.n ..• 

VozEs ---- Está Tesolvida. 
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O SR. F:RóEs üA CR.uz - ... é o se.gu inte: ele sele .quo urna 
parte da A.ssemhléa 1nanifesta o lotp;ayel inlent.o li-o escla
recer-se pela audiencia dos interessados, e desde que as pra
ticas parla1nentares são nesse sentido, requeiro a Y. Ex. quo 
os . Srs. Barão de V H la Viçosa, conselheiro Prisco Paraíso c 
capitão Aragão ton1en1 assento neste recinto e sustenten1 seus 
clirei tos. 

Ul\I SR. REPRESENTANTE - Mas os do Sr. Barão do Villa 
Vicosa não são 'Contestados. 

ü SR. PRESIDEN'l'E - O r.econheeiment.o do nobre Dcpu
tad" ten1 o eff·cito do aclian1onto cta sess·ão; ô preciso sub
Inett.ol-o á approvaçãó da Oamara e não h a nu n1e e o. 

O Sn. FnóEs DA CRuz - Então reLiro-o. 
O Sn. . .PHESIDENrrE -.-. Co111inüa a discussão do, parecer. 

O Sr. Barbosa Lima - ':Sr. Presidente, sou infenso á 
ori&ntacão de qualquer discussão, que não se subordine ú 
1'or1nulação nit.ida dos pontos sujeitos a debate. En1 regra, 
nit.o cnstun1o loya.r-n1e pelo estabelecim·cnto de len1n1as·, pelo 
r~tabelocilnento de theorias en1 que se pretenda1n inspirar as 
C{)<nelnsões posteriorrnenle tiradas. l\las, na questão vigcnt·~\ 
chvla a importaneia da solu(:·iin que a Can1ara ha de tmnar. 
das conclusões que o publico bras-ileiro ha de tirar, sobre a~ 
norn1as de n1oralidade publica que o prin1eiro Congresso ha 
de Yir a cstabelcecr :i·eerea da di&eriminaç.ão nitida dos easos 
em que este Congresso está disposto a guiar-s-e. pelas praxe::; 
seguidas pelas ean1aras n1onarch i cus c dos casos on1 que esl :'t 
clispost.o a ahrir 1não de normas, que constitumn jrregulari
dados, ~~ntonclo qun dew1 ah~-·ir un1a except;ãn a cst.a n1inlla 
norma de conclue ta. 

E' :-;nbido que, un1 dos defeitos vergonhosos da teica l)ll.r
larn~nlal', qu~ do1ninon no r9gin1en imperial, un1 dós dofeitqs 
di~so ·que se chmna ;constantmncntc precedentes, quando cn 
s{• posso adruittir qu c se i nvoqne.n1 preccden tos qu o se hasemu 
{~nt regt·as :rixas de n1oralidadc incontestavel. consislia na ce
lnhre l·tJcoria do 3° e~crnt.inio, consistia na vergonhosa norn1n. 

·adoptada por al1g.tunas cam-aras, digo n1al, adoptada pela 
n1aioria dn algnn1as camaras, que se inspiravanl .serviln1ente nn 
'lnot d·onlí·e qne vinha do alto -o proeurava satis'l'aze-r á .rná
vontade do certos gabinetes contra repres·entant.es leg'itin1a
n1ente eleitos, que vinhan1 contrariar as idéas accei.tas pelo 
poder ·então dmninante. Não preciso citar casos -en1 que, nôs 
o sabflmos, dist.inet.os represenlantes da Nação hrazileira 
fnram. indignmnente esbulhados dos diplo·mas, que l1avian1 
legif.ilnamentc conquistado ... 

UMA voz - O Sr .. José Mariano, por exempio . 
. o Sn.. BAnsosA LJMA - . . . en1 n1on1ent.o ali:ís do n1ais 

snbido valor na ·evolucão paLria. Taes casos estão na con
seiencia de todos nós; e si apresento esta -consideração é 
exaet~mente porque eston imhujdo, c creio que nas n1esn1as 
condi~ões sr, acharn 1odos os· 1neus collegas, da alta inlpor
tan~ia que VD;i ,.ter a dR-cisão firn1ada por esta Can1ara a pro
po!'nto da .elmcao quo actualmente se debate. 

A :3n Con11ni:;;são de Inquerito deàicou-sc acuradamente. 
ao .. esl.lHlo n1inncioso, d~t.alha:do ~ cu idaclosan1ente feito,· de 
tndo~ ns doemncnl os, que l h c foram pres·entes, con1 relaç5,o 

I 



I 

' I \ 

- 135 -

:~quell~ ol.ei(:.ã.o. S8l11 que pretendesse rln viela r rla Yrrrladc• :h 
Jntenae.1~~-1a da f~apilnl rla Bnhia. a CrnnJnis~ãn foi ao pon!·,) 
de Y.erlÍl(~::ti'. at~la pm· acta, n ·yld<u·ão qt1r• 1iYI=!r'arn lorlns 11.-; 

e;~ndJdal:os envolvidos 11~. contp~faoüo aqni arH·,•spnf.acla., . .;;nJt 
illrrna ne emenda, pelo ~!·. J" Sc•.crctatio. 

PaJ·allclan1onLe a es-ta con1puLaçãn de vnLos. a ~ia r,om
mis~ão procnron inqnerir ela sc.:·ieclade dos ::Hgum0nl ns apJ'('
srmtados ·por tnn dos eonl.esf.anlcs. con1 relacão a nma:-; qnHill:l-: 
actas, que se dizia não terc1n ~-ido aptirndas, e Yer·jfictJil qtJ,•. 
ria parte desf;e contcsLan te, esLou cor Lo qtl e de hoa J,~. hon ,.t\ 
\'(~rcladeico oqnivoco. flcn~quc n1uitas d<1S arfas. f!llt' Pl':tlrt 

dadas con1o nãn frndo sido c~o1111111Lada.s. i inl1arn dr• l'aef!, .<i·!,, 
apuradas ]H~ia In!Pndencia ela enpH;d da BaJ1ia. 1\I}Ültlf'a t'llfll 

rm Lros non-ws. · 
..-\ll~n1 desf.as netas aprcsenLada.;.; pelo r.nnleqanlP. enn),) 

não l1)ndo sido conJ.PuLada~. algtnnas oniTns :fn1'an1 l'llYiada:-; 
:'t 311 Con1missã.o dn Inqnerúo. con1 n n1csn1n taraef.er. ·v·h 
Govr\rno, visto Lerrrn ehpgado :'i. capjlnl ela Bal1ia drfHli . ..; tlt• 
c·onelukht a apHraeão g0.raJ. }\Ias a qt1esLãn rnaxima. !flli' 
a1-dLon c r.nn(.inúa a. agH.ar loclo.s os r.spiJ'ifns. a l)!'npn~illl da 
r l r. k i'ín ~ rp w o r a s (\ r li.;.; cu t r. é o Y c r p;c1 n h os o i n e i cl r • n I e n e f' n r-
1·ido ecnn as netas d0 1.7 sceçõf':-; elei!.!)J'acs, sãn rasuras ft•il:t,..; 
HI'SS:1;;; aet.n..:::; r. por rnanrinl que rno parece c.onvPnienl f' dt'
l.alhai·. ainrla qtw. rcpih·l. não seja i11t.cnc-ãn 1ninha pr·nlralti!' 
a di :-;eu ssão. Tnas·, si rn e un :i erun en I. c. c\.;.;; e] arf•e.t> r· n cspir i I 1, ;i~· 
I ndns fHJUAllcs a qucn1 não fni c.nnfi;1dn o !H~s:Hli.ssim~• ,. dif
t'ir..il encargo de exan1il1;n· 11111a Jrnnde ii'í.o "'~r·g·(,nlHl...;··t. 

(Jluitns a]Joiados.) 

Nes.sas actas v2rifiea-se o scgninLí~: algun~ nnmr:::. r;1~
parlo.'i c, .sobre as rasuras. I'Seriplns 1111fro:;;. Em algTJn1a;-; a 
vnfaGflo n1nncrieamente forrnula-rla foi 1'0:-:pC'iLada. em p(llJt·:t-:. 

Ul\IA voz - En1 :1.5 collegios. 
O SR. BARBOS:\ LrJYL\ - Pois bem. reeonhecern-sc. rnm1) 

nós rlizen1ns no nosso parecer, pnr baixo rlc alguns · nnm(' . .:; 
qnP snb~Liluiam os raspados, syslcmalira/n('illt', conslnnlt:
mrnle, com u.·ma crdncirlencia J)f??'Nnnz, que nos pôd0 lcY:t1· a 
rneons·lruir o nome cUrninacto. as inieiars r algurnas Jell r-:1~ 
do nnmr rio Sr. Dr. Francisco Pris-c.o rl0 ~unza Paraisn. 

lT:!'.T.\ vnz- Pnr que 11ão restahP1rrrram ns vnLos? 

O SR. BArmnsA LT~L\ - Porque não I inl1amns r.nnlfH'-
f r.nc i a par a isso. ·.r cazemns o fac 1-n ú nan1ara, e eJ1n rom:li':Í. 
a rPsnJnr,:i.n qne enfcnrlrr .. 

lJ::\T R.'ft. DEPUTAD() DA BAHL\ - E~f 8 I' i I'Cll msf f\ ncia dt'YI• 
ser levaria nm muit-a consiclcrat::ão. 

O ~n. BARBnS.:\ LI~rA- l'\r.sfas n1es·mas ar.fns, pnr•'-n!. niln 
nr·mn r:;;f.as as 1nüeas rasuras que sr notavan1. Al~~m rlJ
qlle:llas 0.n1 qun se podia rpconslrnir n nomr• r1n .. r.anrlifl:ttn 
Pr·iscn Para j_;::o. onc.nnt.rava~n1-se nu I rns n nn1C'S su.1 e1 Los. to f a I 
nn parrialmenfe. a rasnra: n a nnn1missã.o nr~ocrupnti:-Sr. 
eorn esfortn. rl<t rn·(•tcnção ·clr yorifiç-.ar· si pnr· h:.uxn eh! 111:\·t, 
nome não l'~·:f:nia o nnnw rlo candidaLn qtlu nrrupa n !Wll1ll'll'fl 
1ogar rle supplnnfP. o Rr. Dr·. f:al'nrirCl da Rrwll[l. 

Pnis hNll. a Cnmn1issfío s6 en1 uma elas :lf·.fns rn(~(lllfT,I1 
\'c s li g i os 11 I' . .::.: I ! ' n r nn r . 
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U:M SR. DEPU'l'Ano - Mas com uma votacão tão insigni ... 
ficante, que não póde alterar o resultado final. 

O SR. BARBosA Lnv!A- Ainda mais, na aeta de uma das 
secções de S. Sebastião da Cabeceira do llassé, descobriu-se 
·a seguinte incongruencia: o numero das cedulas apuradas é 
1UD, o ntunero de votos. com que foi contemplado o candi
dato suffr.agaclo mn prin1eiro I.ogar é outro e superior ~ao nu
n1.ero de cedulas contadas, e o tern1o de encerramento dá un1 
terceiro nun1ero para os eleitores que com1pareeera1n ú 
·e1eição. 

UM SR. DEPUTADO - Que horror! 
O SR. BARBOSA LIMA - A differenca é numerica1nente 

pequena: 216, 217 e 226, nu1n.eros· !'esp~ctivamente distri
buído~ para os tres casos que figurei. 

'Contestação foi apresentada á Con1n1issão, de que en1 
Gerem.oabo não houvera eleicão, e, por conseguinte, a au
thentiea. que nos era apresentada, era ficticia, tinha sido í'cl
hricada · propositadan1ente para o fin1 de fingir que honvera 
eleição, onde tal coisa não se deu. 

Pois bem, a Commissão, ou antes, parte da Commissão, 
pois que ha uma restricção claramente formulada no pa
i·ecer. parte da Con1n1issão entendeu que, :dada uma authen
tica feita com todos os sacramentos do regulamento, con1 
todas as forn1alidades, e dada a contesta;ç.ão que vou detalhar, 
devendo existir os documentos originaes dJ que esta authen
tica foi iirada, ou certidão negativa de que não houve eleição, 
passada por auctoridade competente acima de qu::.üquer sus
pei la, ctunpria-nos pedir aquelles documeT 1 os ou · esta ePr
tidão. (Apartes.) 

Não dire~ tanto; e, si existem auc.toridades cuja affirn1a
ção não mereca fé, ·dias devem ser suhstituidas. ,Mas, se
nhores, felizmente ainda não estan1os em um tempo em 
que não possamos ter anctoridades, que deem inforn1ações 
veridicas·. · 

UM SR· DEPUTADo - Pelas estabelecidas al1i, não pü
demos. 

O SR. BARBOSA LIMA - A Con1missão, pensando assin1, 
entendeu que devia requisitar os documentos originaes rela
tivos á ·ess·a eleicão, porque não tornou em consideracão a 
contes-tacão apresentada. 

UM SR. REPRESENTANTE - Si não houve eleiç.ão, como ha 
de haver documentos ? 

O SR .. BARBOSA T-~IMA - Eu formulei os dois casos: Otl 
os ~ocun1ent_os:_ ou a certidão negativa; porqu} eu considero 
muito a opJniao dos meus üOllegas. mas a Con1miss~ão T:-in 
podia acceitar as allegaoões· verbaes por elles feitas para for
mular o parec,er. 

UM SR. REPRESENTANTE - Acceitam a certidão negativa. 
· ü .SR.:. BARBOSA LIMA - Estou expondo á Camara o que a 

Comm1ssao fez; a e amara, porém, p6de, desde já., decidir o 
que entender. 

Não fazemos qu~stão d~ aJ?or proprio do nosso parecer, 
porq1._1,e estamos multo satisfeitos pelo facto de ficar bem 
claran1ente forrou la.da a nossa opin.Hlo. par~ que se saiba no 
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paiz, ·qual o grão de alta moralidade e da sisudez com que nos 
portamos no ex:an1e desta questão. 

Ha este documento: un1a justificação apresentada pe
rante o juiz municipal supplente em exercicio, justificação em 
que um eleitor prete,ncleu provar que nãü houve eleieão ern 
Geren1oabo. ~ 

Para assistir a esta justificação foram intimados o pro
motor publieo, quP. deelaranco, c,omo se vê do corpo da jus
Uficação~ que, de facto, recebendo essa intiJnação, não com
pareceu á justifica•ç.,8o, o os dem·l:'.is interessados. Declaron. 
!lO fjnal dessa ,justificação. o juiz perante qual ella corren 
que parecou-·lhe provado não ter /havido eleição. 

Eu não pretendo formular j,uizo pessoal, a respeito de 
quen1 quer que ·Seja, uma v~ez que não tenho sufficientes 
dados, mas RP!P·e:llo para todos àquelles que sabem o que é a 
politica nas localidades do interior, para que me digam si 
podmnos garantir en1 conseiencia cyue, en1 vir.tude daqnrll:t 
jnstificacão, podmno~s. affirn1ar que não houve ~eleição. 

Ha mais: 1un attestado assignado pelo vigario da fre
guezja~ outro pelo n1esn1o juiz n1unici·pal supplente, e uma 
rJeclarmç·ão de uns tantos eleitores, que, tendo tPedido nn1 at
tc·sLado ao delegado de policia, este s~e recusara a pas,sal-o. 

Aqui está, ·em rapida synthese, o que nos foi apresen
tado em relação a esta eleição ·e as razões em que nos ba
s~:innos para fo~'mular o pare~er .que subscrevemos. 

Foi isto o qne fiz,emo's. 

O Sr. Arthur Rios - Sr.· PN~sidente. venho cumprjr nn1 
dever: venho defender a causa da justiça e ao m·esmo te-mpn 
o~ brios do \Estado da Bahia. 

O SR. AuGusrro DF. FREITAS - Apoiado . 
O SR. A.RTHUR Rro_s - Venho defender a causa da jus

tiça, .pedindo :{u tCa111ara que haja r.le declarar Deputado aquellr 
que o Estado da Bahia elegeu; venho levantar os brio~ do 
);-:3stado da Bahja e d.efendel-o.s ao mersmo ten11po, pol'·quf·. 
tendo sjclo un1 elos estados mn que a eleição fói mais plej
teada e debatida. foi nelle ·que se engendrou a fraude ruais 
torpe e vergonhosa~ que teria feito enrubeeer e envergonhar 
os hon1ens m::d s frand11lentos elo regimen passado. (Apo1"ados.) 

dun.1prn ainda 1.1111 ·dever, porque, representante. djrP.ctn 
e immediato daquella zona em cu.ias actas se praticou Assa 
torpe fraude, tenho o dever de defender distinctos mnigos 
sobre o~ qu:aes l)oude pc.sa:r, ainda ou~ por um instante, ~us
tD·eita de terem comn1ettJ do sem·elhante·~ torpezas . Não. 
Sr. Prc? .. sidente. essas actas sahiram limpas e puras dos 
res;p.e.c.fjvos eolleg-ios eleitoraes (AJJm~ados) : os vjcios foram 
intr1 duzidos no tra5 "ct.o para. a · Jintendencia apuradora. 
(Apolado8 da. de'{Jutar;ão bah'iana.) 

~~r. PrcskJrnt~. a nlcieão c.orren. em todo o Estado dn 
BahiR. pleiteada nfio só pela chara que mais ou menos a·?~r
ria ao pensamento do governo~ e por outra da oppos1çao. 
eomo tambem por djverso·~ c.a.ndi·datos que não pertencian1 
a nehuma dP.sta~ enmbinacões. 

Raro foi n coUegio. S·enho.res, en1 que uma chapa con
~r,guiu comnJ.etn e exclusivo triumpho; si é necessario maior 
drmonstrnçfi.n dP que o pleito correu com a liberdade p0s-
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sivel 0 r·onltHI.liV('l ern S!"\·nw.lhanlc• nrrn.si iln) PII nilu n rn
nheço e não posso apresenta l-a melhor. 

A' proporç-ão que Yinhanl chegando elo inlc•rior as nn
ticias do resultado da eleição dos different-es 0olleg jos, 8. 
in1prensa da capital, representando todos os rnat izüs 110 li t ien~ 
e a i1nrn'onsa neft.üra, tratava de cla.L' dclle conhcv~imrnlo :1(' 
publico. 

Assim, en1 relação á eleição a que se procedeu nas qn a-
tro secções da cidade da Barra. e lia deu noticia dP q11 e '., 
Sr. cons:e[hei'l'o Francisco ,PrisC.o ·de S()luza Pa1ra,isu lt n. y i :·l 
obtido 6(14 votos; assün o rmblicou o DiaT·'io âa Rah'it~. rm :·H) 
de setembro. c o Bstaclo r\\~t Bnh'ia, na sua C'clieftt) d n I de nn
tubro; an1bas ·estas folhas aqni e·sLão e a Cainar·a pt'Hle C'!~t'·
tificar-se. 

r.rambenl deu noticia do resultado dos collegios tl0, San u~ 
Rita, eill que o Sr. conselheiro l)araiso obteve ern 1nr1a :-;c'i.·~:fí.c, 
200 votos o ern outra '120 votos. Eis os jornaes. 

Do rnosnw n1odo corren a. oleü~ão nas diversas s·Pee("ít~:::. 
rlos antigos J3° c t !1(\ dist.rictos. nn(·le tenho arnign~~ v·;,l t)~ 
qnacs sou ouvido e attendicln, c· em todas ellas o Sr. cr,n~("\
lheiro Paraiso obteYe g.rando votacão: as·sim acnn Ler.0.11. fHll' 
0xen1plo~ nas seecões r.leitoraes da vi1la dt) T)t·uhú. nu. dP 
Santa ~Maria da Victoria~ na do Itio das Eguas~ na ele Onr·i
nlm:rl11a, na .c.le .~.3·a:nl.'Anma dos Brejo~. na cl0. ·Chiqne-{ilt icpii\ (' 11:\ 
elo llmnanso do Pilão Arcado. (J.ll'lt-itos apoiados.) 

Do accordo con1 estas notici-as a ün.prcnlsa ela r.apil.a1 
fazia diarimnente as apuraç:,ões~ e até á ultin1a apurac ãr. J) 11-
blicada por toda a ilnprensa. o Sr. conselheiro Paraiso Ii~·,,_ 
rnva no numero elos 22 deputados ... 

O SR. AtrousTo ng FREI1'AS E nuTn.os - Apoiacio .. 

O SR. A.RTHUR Rros - ... e não houve nrn s6 ,inr·nrd. 
qualquer que fosse a sua côr politica~ en1 que o nnn1P titl 
~r. capitão Salvador Aragão fosse cúnten11placlo nesse n ll
n1ero. 

0 SR. ANTONIO EUZEBIO E. OUTROS - Apoiado. 

O SR. ARTHUR RIOs - Approximando-se o dia crn qn n 
n Intendencia da capital tinha de fazer a apuração r.ln:=; vnl n:-; 
para expedir os diplOTnas aos candidatos el·eiLo.s, ccn11r.(~mr 
a circular o boato do que mniLas acLas .fle collegins rln r.Pnl.rn 
do Estado havian1 sido viciadas· na capital corn o fim tlr'. 
\[)rejndicando a urn candidato rleil.o. ,fla.r ing'resso nesl.a Grtsn 
a ontro~ que não o havia sido: · ~ 

O Sn. ·: SAN'I'OS PEn.Em.\ - F.' vnrr1ad(~. (A)Juiw1ns.) 

O SR. AnTI-HJn Rws - Isso rra o thrma de toda:=:::. as ('.nn
vcrs,-toões; a cnrios1rlafle do pub1icn 0ra irnmPrlsa~ enmn irn
mensa rnanifestava-sc a sua incligna{:fio. 

(Al)OÜt.llos da depu,t ar:ão bahiana.) 

En1 JO ele müub.ro o .fm·nal de ;Vot/cins, :f.nlha nrnlra. 
d:izia: (lê) : 

«Não de.i:x:arerno:=; de protesta1' contra os hoal.ns qnr por 
ahi eirculam~ :porque nutrin1os a cnnviccfio de qnc irfín 22 
deputados eleitos n não non:1eados. 

<~:Seria 11111 m:í.n precrdFml,r• 11:1 Rcpnbli('f.l qnL' nasc•f'. f:1-
zer-se a 'Prinlnjra elei(:ãn ei\·arl:l clr yir.in~. 

i 
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<<Não se deve lrl'af.ar de dep·uLn.rln~ rncnos elrilns on mn..is 
notneados. » 

Assin1 ·SC exprünia, Sr. Pe(~.siderJ.Le. 0s~a folha, inconLe~
lavehnente n1nitn apeecia\[lAl. n)elo criterio e veracidad!e dt~ 
suas noticias~ juslan1enLe na vespera de iniciar-s·e a aptna
l)io geral. 

UJ\r Sn. HEPRBSEN'J'AN'l'E dú u1n aparte. 
O Sn. An.·r:riun. H.Tos - ·Responderei depois an nnbre Drpn

Lado. 
No dia 14, Sr. PN:sidente, do n1esn1o n1ez de onl.nhro, 

isto f~. no\·e .rlii.Ú antes de deseobl'ir-se e eonhe.eer-se a fr~andt>, 
dizia ·o 1nesrno Jm·nal de .Yolir.:.ias (l.(?) : 

«Continuam a enrt·ee hna!os aUcnl.aLorios :í. c.nnscirnria 
do ele i! orado. Não lhes ch:unos cr·edito. repetilnos. » 

O !Estado da Bahia já en1 edioão do dia 11: havia rmhl i
c ado sob o titulo rle Tra'inohts eleitm,aes un1a notieia~ qn n 
ns far·lo~ J'>n.~lel·inr·f~S virra1n ~~onfirnHv··: r-; a srg11inlc (li;): 

«Continuam :t. eons·crvar-sc no n1yst.Rrio actas e1eiLorn,r•s 
r.njo resultado ·dr hn muito estaria con heciclo, si não esLi
vc-ssem c lias gll arcladas· propositaln1entc para sr~ren1 lrnn:-;
fnrma·das ú nllin1a hora ~~. 

Eis anui a ;3:l denuncia do .lor·nal de Noticias rn1hlic.arln 
no rlia Js.· Esla t~ n1ais expUciLa, (-; mais elat·a~ nclla nfín :->íl 
gt1ardan1 n1ais resorv·as (lê) : 

<<Nada acle·anta por ora ao que já pHhlicárno~ a avnrar;ão 
a que se está procedendo no Conselho l\Iunici·pal. 

«Corre qne o non1e do conselheiro Prisco será &nbsl i
tuido pelo rle nn1 candidato da ·chapa governista, que não fni 
snffragado com voLos bastant~s para .entrar na lista. 

«Ha opposição a esta resolução qne i1n;porta na nornraGi'ítl 
~ não el•eiçã·o d0 nJn D~putl[ldo. 

«Compet.e ao Conselho escrupulizar e estudar as aelns 
que foram enviadas.>> 

O puhlieo. vendo desenhar-se tão :despejadamente rs~a 
tOI'Pcza, ·COn1 ju sLiça e propriedade classificada iPelo rl ig11n 1' 

iHu~trac1o intendente da capital (]e «reqninLo f:l'a drsc·ara(:iln>'> 
(illnitns apoiados), · perguntava inrl ig-nndo si rra d0~farl 0 
qne se ini·ri:Jxa a nbra rla rr.g-rnrraçno rla Palria ... 

O Sn. ·M~IR:\RR E B.'\P.ROS -E' Jll'Rriso ptnli!' os anr·lnrc .. s 
rln. :frande. 

O 8R. ArtTHUR Rtos- Sr. Prcsidrnte. no dia .~2. qnn.nrlt-, 
a Inl·rnrlenr.ia pr'osr;guia na apuraoão. veiu a verifiear o se
g·n inl.e~ qrw r•st:í. deseripl o co1n verrlado pt•lo Estado da Ra/l'it7 
ern sua rrlicã.n rl0 .?3 (lf~): 

<<Não honvr. quen1 se não revoltasse con1 o q110 viu~ desct~: 
n Sr. Dr. in Lr.n rlenJe o n1.ai s n1en1bros· dt1 Co.rtselho at.f:' os 
rspAcLadnrrs. q11 r :foeam nwtitos. vois que~ :í mrdirla qnr a 
not.ir.ia ·rln faeln sr• r'•spalhavn. peln eidadA. r.hf:'gnv:H11 r1n·inso;-; 
qnc querian1 trslemnnhal-o presencialm.ente. 

AIJcnda-sf' nn qu o pas::;amos a expor: 
Ao c.mnrr,ar' a apur'aç.ão das actns dn 1.V disLrict.o. vcri

c.nu-se q11r a~ da ta 0 ~n sPrr,õPR rl0 Campn Lanin. a de R:=m'!.t~ 
Antnnio cln.s Varzrn~, a rln Ang·ir-al. a dt• C:uipart-;, aç; da I'' 



- :1~0-

~ 2a sOOções de Santa Rita do Rio Preto, a: da Formosa, as da: 
'1 \ 2a, 3a e 4a s•eeções da cidade da barra do Rio Grande e 
n1ais a de S. Sebastião de Passé apresentavam vícios gros
seiros, manifesto,s, cynicos, que mesmo não procuraram dis
fa,rçar, antes ~orno qne tiveran1 o fim deliberado da osten
tação. 

Em todas essas actals: encontraram-se nomes raspados 
c substituídos por outros, que quasi sempre podiam ler-se; 
assim como ·estavam substituídas as votacões; vendo-se muito 
bem :as anteriores. A tinta da substituição é muito mais ne
gra do que a das actas primitivas, .a lettra inteiramente di
versa. 

Para que bem avalien1 aquilio os que iá não estiveran1, 
apresentaremos alguns· specimens. 

O nome do dez.embargador Thomaz Garcez Paranhos 
·Montenegro estava por tal proc;esso •alterado em c'iuas actas 
para Thomaz Gouvêa Paulino on Pau,latino Monte Alegre. 

Na acta do collegio de S. Sebastião das Cabeceiras de 
Passé, que está toda •emendada, sem .resalva alguma do se
cretario que a escreveu, veem-se candidatos bem votados por 
algarismos, em seguida a candidatos menos votados, com a 
votaç,ão ·por extenso, chegando-se a ver r3.spada a palavra 
seis, e ·escripto por cima deli a o n. 131. 

Em uma acta estava, e p6de ler-se con1o votado, este 
no1ne: Ca-pitão prin1eiro cirurgião Dr. Arthnr Cesar Ri os; 
com a tos·ca emenda ficou assin1: Capitão primeiro c.i'rnraiãn~ 
Dr. .Toaquim Arthur Pedreira Franco. 

Note-se que o Dr. Joaquim Arthur Pedreira Franco ~ 
engenheiro civil, 1nas~ pela força da rima. ficou sendo capitão 
e pr·im,eiro cirtt'rgião e com o primeiro nome em abrevia
tura,. 

Deist'arte avolumaran1-se a n1ais pa:-a · o dito candidato 
·1 . 952 votos o rpara o Dr. Cosme l\foreira de Almeida, 1. 778. 

Sr. Presidente, não preciso entrar em maiores deta1h€s 
sobre essa vergonh.eira, que. se estivesse em minhas n1ãos, 
não transrpoda os• umbraes ·da Intendencia da Bahia sem ~ 
punicão dos bandidos que a praticaram. (Apoiados ge'raes.} 

. Mas precjso voltar á questã.o dessas actas viciadas, e 
nesta occasião peço á illustre Commissão que, sempre que 
1ne desviar da verdade. ha.ia de contradizer-me. 

Na acta do A.ngical. p6de a C'ommissão re·conhecer que o 
candidato Francisco Prisco de Souza Paraíso teve 212 votos. 
Não me contesta. 

Na de Bom .Tesus da La;pa a Commiss~o reconhe·reu qne 
candidato Prisco Parais·o, apezar da rasura nel1a feita, Unbn. 
131 votos. 

Na acta de Cariparé, 70 votos. 
Nas actas do Campo Largo. no 1 o districto. verrficou 5/e: 

votos; e no 2° districto, 158 votos: na acta de Santa Rita, la 
secção, verificou 2;0~0 Yotos e na da 2n scccão. 120: na acta da 
Form-osa, 162 votos : na aeta da Varzea verificou 160 votos: 
na acta da 1 a s.eccão da Barra verjficou 1.40: na acta da 2!l 
secc.ão, 1. 719' votos; na 3a -seccão. 20'5 vot)os e na de Icatl'L 1.!~:0. 

Rom'madas restas· addicões~ conhece-se que o candidato 
Dr. Francisco Pris:co Paraiso foi r0ubado, naqueUas rasuras, 
em 1. 931 votos. 

Si a Commissão, •pTocedendo ao exame destas· actas. co
nheceu perfeitamente que e~ta votacão podia ser restituida 
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ao c,andidato prejudicado; si a Commissão verificou que 
nestas mes:z:nas. actas, d'entro os eandidatos que poderrian1 pl·e
tender o v1ges1mo segundo Jogar na representação da Bahia 
s? o nom·e do S.r. conselheiro Carneiro da Rocha pareceu-lh~ 
flgu;rar con1 70 volos na acta de _.9aripar:é, o. que não o faria 
sub1r de 2° supplenLe; a conclusao a tn·ar era não mand?,·· 
hus·car os 1 ivros para verificar aquillo que já estava veri fi
cado. mas uddieionar á votação dos candidatos Prisco Paraíso 
e Carneiro da Rocha ·os votos sublrahidos. (Apoiados:) 

Sr. Presidente, ·peoo á illu:Stre Commissão que não ton:1e 
as rninhas· palavras em sentido offensivo. 

Sou o primeiro a reconhecer nos dois illustres repres?r.
tantes pelo Geará e no de Minas Geraes a maior lealdade. a 
rnaior serit?àaàe no exercício àa rnissãü que a Carnaí·a lhes 
confiou. (Apoiados.) Não poss-o attribuir o modo por que 
ooncl·uire·m o pare•cer, senão ao escrnpulo excessivo que sem
pre revelaram; desse escrupulo tenho de a·ppellar para a 
justiça da C amara. 

Eis porrque. Sr. Presidente, em re1aeão ao pare·cer, quA 
se discute, o·:ffere.ço, em SUib!StituiC~P ao apresentado :P·ela 
Co.mmissão, o considérandum que p:,tsso a ler. (L~.) 

Parece-n1e que está perfeitamente justificado. 01uUos 
apoiados. ) 

A estas não se Iimi taram as actas falsificadas, que foram 
presentes á Comn1issão; existem outras cujas falsifioacões 
foram feitas de modo tal, g:ue apezar da Commiss·ão ju1ga i' 
ter descoberto a votacão dada ao candidato Prisco Paraiso e 
outro~, todavia me ·par.ece que essa votação não está bem 
clara.. 

·Pec;o a V. Ex. as actas da 5n secção de Sant'Anna da 
Oa·pH.al, das duas de S. Sebastião das Cabeceiras de Passe'. 
e ô as de Geremoabo, assim como os documentos apresen
tado~ pelo Dr. Cesar Zama, contra a validade destas ultimas. 

Em relação ás actas de Sant' Anna e S. Sebastião não se 
póde chegar ao conhecimento pleno da verdade; porque os 
nomes dos concidadãos ficaram intactos, :mas as votações 
foram raspadas. 

UM SR. REPRESENTANTE - E' caso d·e V. Ex. recorrer arJ 
seu jornal. 

O ·SR. A.RTHUR RIOs - As alterações foram feitas·. como 
já disse, na votação. e não no nome, de modo qve as rasura-=, 
sendo feitas en1 espacos pequenos, for~m ma1s comp_leta~ · 

Si nas actas as votações foram escr1ptas em al_garismos. 
depois das rasuras fo~an;-t escri.ptas por extenso e viCe-vers·a, 
de tal modo é impossivel restabelecer a verdade. 

Não recorrerei ao j~ornal, como quer o nobre Depu ta do ... 
0 :MESMO SR. REPRESENTANTE - V. Ex. OS invocou ha 

pouco. 
O SR. ARTHUR RIOS - . . . por que os coH~gios de Sãn 

Rcbastião das Cabeceiras- de Pas·sé, ficando prox1mos , da ca
pital, as actas fioram natur~lt~nent:e ralte~adas pelo crnesm~ 
jndivjduo que :forneceu a rqot1c1a par~ a 1mpr~nsa. d~ . mod ' 
que o que os jornaes publicaram, :fOI a votacao falsifiCada· 

QurPRO SR. HEPRESENTANTE - V. Ex.~ •COffi publicações de 
j ornaes, não póde provar estas falsificações. . 
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{) Sn. AIVI'HUR Ilros - Não preciso provar que as actas 
estiín falsificadas. nc1n os org·ãos da ünpronsa por n1irn ci
tados ·constituem · ·elCincnLo de prova unico; con1 elles não í'iz 
mais do que dar á Camara sciencia de ·que esta fraude col
lossal havia sido annu:ne;i['.da com ante-cedencia c cie que á~ 
Yotaet)es descolJertas nas ,:-asu r as pela i llu s L1·~~ Co1nndssãu. 
crani jusl.a1nen le as que a ilnprensa havia puhlieacio. (~~l'lâtos 
apoiados.) 

P.ernlitta V. Ex.. Sr. Presidente, que entre no exanw 
destas cinco actas. Vou tratar em prin1eü~o log·ar da eleição 
ua 5n secr~ão de Sant'Anna. O Diario da Bahia. orgão .official, 
L' o Estarlo de 17 de sete.mbro publica1'a1n o scg·uinl0 resultado 
da eleieãn (Zê) : 

Con1pareceran1 nesta secção 1'56 eleitores. 
t~i\1 Sn.. JlEJ.:>n.EsEN'l'.:\'1'\TE - Enlretanto, V. Ex. pede quu 

se annulle este resultado. 
O Sn. ARTHUH Rros -V. \Ex. não torne o reeado na por La. 

da rua. (Riso.) 

lJl\t Sn. REPHEsEN'l'ANTE.- Co1npare este resultado con1 
o outro. 

O Srt. AR'.L'HOH Rros - Entretanto, o que diz· a acta,? .E' 
que o ea.pitão Salvador Pires de Carvalho e Aragão teve 15G 
o não 78, a unanimidade dos' eleitores que cmnparecermn c 
vol.aran1! 

Este fê~elo de obter o capitão .Salvador unanilnidade de 
yuLos cn1 urna seeção eleitoral ela capital é para achnirar:
po rq u o consti1.1.1 c 1.1111a exeepção uni c a. 

Shu~ Sr. Pr·csiuenLe, na capital da Bahia nenlnun outro 
eanclidato olJLen~ smnelhante honra. (Apoiados.) 

O i l1u::;t1·e l'l'·pro.scntante da Bahia Sr. Amphilophio, ca
:l'aelcr e~Lilnado e respeitado e juiz hnn1aculado, que foi u 
p rirneiro Yutado e1n multas sec~,ões, en1 ncnhun1a approxi
uwu-sc {]a Ll:nanilnhlade. 

O Sn. AUGUSTO DE Ftmrrl'AS - Nmn o Sr. Za1na. 
O Sn. A.nrrHcn. lhos - O Sr. Zarna não poud.c cnn:se.g\ui r:· 

::;enwlhante vicLor1a; foi o prin1eiro en1 diversas parochias· da 
t\apit.al~ 1nas 11ll1lCU teve una.1d n.tidaclc. Estava, porém, resnr
Yada cs::;a gloria ao capitão Salva,dor, ·eln favor de qucn1 
operou-se o milagre .por 1neio de uma raspage~m. (A1Ja1·tes.) 

Eu pe~:o aos meus nobres colleg·as que não n1e d-ecin1 apar
lí':"i desncccssarios, afin1 de não a,longar demasiadamente o de
bale. 

Agora, Sr~ Presidente, cha1no a attenção do nobre Depn-
1 atlo pcln Ceará. Si .o que cu acabo -de expor á considera(:.ão 
da Ca.n1at·a não bastasse para fazer nascer a duvi ela sobl'c a 
J~l;itilnidaclc dPsta elei~-ão. existem outros argu'menlos quo 
não podem soffrer a mini ma .contestação. 

sc:n~weC's, o 1:egulamen~o eleitoral determina que, uma vr·z 
as r.leu.;o.f~S · tern11nadas, fe1ta a apuração. :faGa-sc af'fixar· na 
.]10J.'i.a do uclificio urr~ edital dando- o resulta.dcl, c que nos lo- . 
gares ·onde hou·vee 1n1prensa, seja cllc publicado. Desafio a 
que rnr. -a.prr.senten1 publicado o edital da 5:\ ·secção d~ 
Sant'Anna da Bahia. . 

Sr. Presidente, ainda um segundo argum·cnto. (Apm·tes.1 
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O Sn. ~PrtESIDr·::\TE -- Pe~.:o a1 • nu!Jt'l~ !Deputado que conli
lltLD uo ~nu discurso c não cnLreteulJ:::t o dialogo. 

O SH. AH'l'l-CUrt Hros - E' justamcnLe o que estou fazendo. 
Sr. Presidenie. cld,e~r·nüna o regulan1ento eleil:m·al que·. 

llllHt vez Ler·1uinada u elei<:ão, laYrada a acLQ, o livro seja 
hnmedia!amcn11• l'l'ltlellillo para a Intendrnda. Entr·etanto, 
tal liYl'O nuneu foi <i Tntondencia. 

Quen1 serú capaz de contes Lm· esse facto'? (Pau~ a.) 
Ninguen1. 

O Estu.do da Baflia. de 20 de outubro. ainda a proposit J 
da 5'l seceão de Sant'Anna, diz o seguinte· (lê) : 

«0 que ,-Urá, porém, o Sr. C'·<tPi trto SalYFulor, da falsifica(dãíJ 
ela autllent.ica da ria secção da freguezia de Sant'Anna desta 
capital. ~l't1.:ãu essa p1·csklida 1wlu lllUj!ll'. huulCill. e tenente
coroneL l10je, Sr. Julio Gon1Ps ela SilYa. tc•nclo cur110 mesal'ios 
outros 1nilitares ? 

<<Kussa au then lica figura o Sr. capitfto Salvador con1o 
n prinwiro yotaclo. l\Olll '15{) ·votos. nunw.r·n ~total das cedula.s 
recebidas, quando· em todos os· jornaes que deram a noticia 
do rPsultado dPssa elei~;ão, o pd ll1C1il·r, Yotado. co.n1 106 votos~ 
foi o Dr. FreiLa~. Lendo o Sr. capitão Salvador 78 votos. 

«Para (:lJpg·al·-::;;c rt esse arranjo, foi }Jreeiso raspare1n os 
os votos dn <'·CH1SI'lheil·o CarnAiro ela Rocha. do Dr. Manoel Vi
~·lu:·inn (' 1ln D1·. llayilllincln lHarbns c acerPscen!al-o.s ao ea.pitã.o 
:-;a1vadnl'. r.·n.fo rott((:iio (1156 yolos'~ se acha csc1·ipta com. tinta c 
leltra rlij'j'eJ·cnt~·s c solJN~ o lor;ai· ra~pado. 

« E e:;;! n. S1·. eapiJi'ío Sal varlor, ó cn1 não d1~ casa? 
<<Conv1í.rn qtlf' n publico saiba qne (\~sa auUtcntica falsi

Jihulu d;:t ;)" ~~·c(:ií~' cln SanL'.Anna só {o1: rcmcttida â lntenrlr:u""' 
ciu. 'J/fJs ullimo,s dias. n(io sendo acornpanhuda do lirrn cm 
'flW dr··1'r~ e si w· lul'í't((1rt a acta m·iq inal.» . 

:E~Lc· al'!i~n. lHÜilieaclo no ·dia 2·9 de outubro~ nfít• foi alJ
~i"l]utn.men!(~ C.i)lllr\:-dado. 

O r·a. ~i <l j 11 u ~I 1'1~ \Cnrn m is:;ãn ni'ío pou dt~, ap e:-;a r d11 r i g-n
J'ilSn l'xarn~~ a qLH~ l•I·neecleu. resfahe.leet>l' a ver·d:.ul1•int. Yotaei'i11 
nld i da. pel I'S (·anel i duJo~ n e.;.;.La s re~i'í.o, eom o qu r~;· Yeri fka l-a 
('.illll a pr·P~t~rH.: a de um 1 hTu~ que não foi recolhido em Lcn1pn 
an c:nn~l'llln ·~lunkipal. !~ que. ou nunca sel-o-á, ou, sendo~ 
11ão 11orlcr·;'í, in . ...;pirar confianç;.a ? . 

Nfío, a Can1ara não pôde deixar dL' annullal-u. (Apuiwlos_: 
UIUitn bem .... , 

A fli'íljWia clas:-:r~ 1niliLar. sentindo-se offendida cn1 sctl=-> 
]H·ios, con-1 ti:;; br·lt:lLO=-> que cir;.culavarn e por.· aquclle cdiLorjní 
dn J•.}slrulo. J'I~Jwl!iu nnbremcntn toda -coparhci·pa(~ão no r>s
CHilrla1u JWl' rncin da seguinte ·publieaoão (lê): 

«.\n:-; ll!l~:-;o::-; C'OiWidaclãos ~Os off.itiac•,s 1ln J()•>. ne.Ltwl
Jllf'·l11 !' <'Jll ilC'I.i\'il sr'n·ieo Tli) baCalhfí.o. não Si' cnvn1 YC.lll ern 
pol itit'il. TH'nt fiz1'hllll l)'arlL'· da n1esa élcilora1 prcshlida rwl11 
('lllllrnandarJI(~ da ptllir·ia: c quandn tiYesscn1 dn ,ç;r, pre::;ü.tr n. 
tornar par!P ne.;;;:iH' tt·nhalhn. júmais sn :pre . .;;tal'ian1 a favnr·re1~r· 
J.li)J' nwi() da fr·aud•' qualquer c.andiclato. ainda mr:-:mo que' 
1':--;~e f~,~~c lH's:-;na rlc qucn1 dependessen1. 

PI·r·zail.W:-' Inuiln a nossa dignida-de dP t~idarli'íos r• a hilDl'a 
dn snlcladns. pa n1 n1)S prosLarn1ns a tão vil c rcpngnanfc papf'l. 

Su gg·1'riu-n n:~ n. presente cleclara~,ãn o artigo ~o Estad() 
da. Bn.hia sohl't' a0! as falsificadas. Varrcn1os, po1s, a nossa 
tesl.ada. -· Os off'ici.acs do l6'' balalhãr;. 
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Sr. Presidente, ainda outro argumento.. A paro chia de 
Sa.nL'Anna é das da capital aquella em que a opposição é 
rnais arr.egimentada e numeros·a, e que é dirigida por um 
distincto cidadão de prestigio e de servicos, o Sr. Dr. Al-
lneida Couto. (ilpoiados.) -

ü SR. M·oRAES E B_tUtRos - Deixou rnuito bom nome em 
S. Paulo. 

O SR. AR'rHUR Rros - Pois bem. Foi justamente ahi 
que se deu o facto unico de ter sido um candidato do governo 
votado por unanimidade, accrescendo ainda, Sr. Presidente, 
que nas üutras sete se-cções da parochia toda a votação dada 
ao Sr. Salvador foi de 96 -votos, ao passo ,que outros tiverai.n 
800 ·e 1nais votos. (Apo'iados.) 

]~.sclarecida como está a Gamara sobre esta escandalosa 
fraude, será pos·siveil que a approve'? Haverá quem queira 
apadrinhar essa injuria atirada aos brios da capital da 
Bahia? Não .o creio. (Mu'itos apoiados.) · 

Tenho entre mãos a acta da 1a secção da parochia de São 
Sebastião do Passé. 

Pe~c)'o á Gamara qu-e por si a examine e v.pja com que 
desplante e .arroj.o foi e lia viciada. Que·m a ·examina, pensa 
que as rasuras e emendas, que apresenta., são antes o re-
sultado de um divertimento de creança, do que obra para 
illudir. 

Na lista dos votados veem-se diversos nomes com 224 
Yotos, es.criptos en1 algarisrnos; ilnn1ediatan1ente depois ven1 o 
nome do Dr. Prisco Paraíso intacto e perfeito com seis votos 
escriptos por extenso e sobre uma rasura, vindo immedia
tamentel depois outro candidato com 164 votos sem vicio. 

Outra belleza: o penultimo votado da lista é o des·em
bargador Montenegro com 50 votes (o nom·e e a votação não 
i' oram raspados ou viciados), e o ultim-o é o Sr. Dr. Joaquirn 
Arthur Pereira Franco com 22·4, escri,ptos sobre uma rasura 
em algarismos e lettras garrafa;es. 

Haverá quem possa 3.\pprovar .semelhante acta? 
O SR. BARBOSA LIMA - E' a mesma coisa. 
O Sn . .AJ.=tT~UR Rros - Não é a n1esma coisa . 
O SR. BARBOSA LIMA - A mesma coisa non potest sirnul 

esse et non esse. 
O SR. ARTHUR Rios - Sr. Presidente, concluo pedindo 

a nullidade dessa acta, e concluo oom .solido argumento, por
que aqui o que se raspou não foi o nome, que poude ser resta
belecido, foi a votaç.ão, que, co·m evidencia, não o pó de ser. 
(Apoiados.) · . · 

Sr. ·Presidente, sobre a 2a secção des~sa mesma pa-
rochia... · 

O SR. BARBOSA LIMA - Dá-me licença para um aparte ? 
O SR. ARTHUR Rlios -. Sim, senhor. 
O sn~ BARBosA LIMA - O nobre Deputado não reco

nheceu emno nós, que assim como tinhan1os competencia 
para restabelecer o no1ne do Sr. Dr. Prisco Paraíso, tinha
mos tambem competencia .para restabelecer a votação que elle 
teve ahi de 180 e tantos votos? 

O SR. ARTHUR Rios -. Não; V. Ex. me dis.se que se podia 
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reconstituir a votação de cento e tantos votos, n1as confeS"3') 
que, apezar dos meus bons desejos, não a pude verifica c. 
Proponho que se restabeleça a votação nas primeiras actas. 
porque é um facto que ·qu al·qner, faciln1cnte. ·verificará. 

Mas. Sr. Presidl31nte, quet· seja approvada, ~quer não seja 
approvada esta eleição, ella não altera o resultado final: 
produz a sua nulHdade, por qne a meu vêr. con1o já disse: 
não se póde con1 segurança r·estabel ecer a votação que alguns 
~andidatos ahi obtiveram, e tainbem con1o uma puniçã·o aos 
criminosos e indignos falsji'icadores. (!12Joia.dos.) 

O Sr. Presidente, eis a acta da 2:l secção de S. Sebastião. 
'(J.llostra urn docwmento.) No livro de assignatura dos eleito
res, qtH~ con1.parece.:·am á eleicão, figuram rluzentos e dezeseis 
nom·es; no termo ele encerramento, lavrado pela Mesa, logo 
após a ultin1a assignatura. declara-se teren1 con1parecido 
duzentos e vinte t.res; não ficam ahi estas contradições. Na 
acta da a,ptu·açãn declai~a-sa que con1pareceram 2·17 eleitores. 
e este numero está escrinto sobre uma rasura com lettra 
menor e muito apertada. Eis aqui a acta, e eu passo-a a Ca
·mara para que. por si, verifi:qne estas irregularidades en1 
1ninha opinião insanaveis. (Apoiados.) ' 

Tenho agora. Sr. Presidente, de me occupar das actas da 
13 e 2a secções de Geremoabo. lEm GBremoabo não houve 
eleição, como noticiou a imprensa da capital da Bahia. Apello 
-para o testemunho da deputação da Bahia. 
· VozEs - Declaramos que não houve. 

O Sn. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado queira 
restringir as suas conside::-'ações~ porqlJO a hora está adeanta:d:a. 

O SR. ARTHUR Rros - Obedecendo á advertencia de 
V. Ex., vou resumir o que tenho a ·dizer. Não h ou YC elciç-.ãn 
en1 Geremoabo, disse-o a imprensa. A·presentou-se uma 
eleieão desse eollegio 'l)ara ser publicada no Diario da Bahia. 
e a· red3:cção de.sse orgã.o, aliás official, composta de candi
datos que havia1n sido conten1plados con1 a n1elhOt' votação 
nessa supposta eleição, reconhecendo que ella era o resulf.adn 
·de uma Jraude e não :1 expressão elas urnas. que não f.inhtlllt 
funccionado en1 Geren1oabo, recusou fazer a publicação. 

Estão presentes redactores daquelle .iornal. 
Appello para o Sr. Dr. Antonio Eu.sebio o para u 

Sr . Dr. Freitas, ambos redactores do Dia'rio . 

0 Sn. AUGUS'l'O DE FREITAS - E' verdade,· c. O affirnH J 

sob 1ninha palavra de honra .. 
O Srt. AN1~n·~ro EUSEBIO - Hr'.cusou-;;;;e, pnrquc•l se de

. clarou que em Geremoabo não tinha havido eleição. 
VozEs - E' notorio . 
O Srt. AwrFHJn lhos - Essa repulsa .U.a pubUca!)ãc! df~ 

scn1elhante eleição, por ser considerada fals~ e apocrip_ha. 
deu-se de 21 a 21: de set-embro. isto é, quando amda na capd:.al 
não .se conhecia absolutan1entc o resultado fjnal da elc,içãn. 
Portanto não foi interesse pessoal, on alg:nm inter-esse incm~
fessavel que presidiu a -essa repulsa. Não. Essa repulsa s!
gnificava, como significa ainda, urn culto ú yerdade c aos th
reitos dos cidadãos. 

O Sn.. A'N'l'ONIO EusEBiíO - Os redactores do Diariu c o 
Sr. Arthur Rios eram bem votados nessa eleição. 

10 
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O Sa. An.'l'H un l-tios - Sr. Presidente, contra esta eleiç~ão 
u nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Zama, apresentou á Com
ulissão os s·eguintes docun1e1üos: justificação de grande uu
nlero de eleitores declarando não haver comparecido á eleiyão 
e que esta não tinha sido feita, porque á hora. designada pela 
lei os edificio::; en1 que devia ter logar tinlla1n sido fechados; 
untretanto. senhore~. o u01ne -destes ele i tores figura c.on1o 
tendo comparecido á eleição. (Ap~rtes.). . ... 

Diz-:me o nol.n·L~ Deputado: E u que prova ~sLa JUStlfl
eação ? Peço ao ~ohre Deputado~ adv~g·ado di:stincto e i~tel
ligente, que me diga de que outro mew poderia lançar mao o 
dei torado. mn circums tancias identicas1 para pr.ovar .que não 
tinha con1parecido ? Mas, senhores1 quero dar: d:e. bara~o que 
este docun1ento não tenha valor c01npleto e positivo somente 
por si; .ahi estão, po:rérD, o attestado -do suppl-ente do juiz 
n1unicipal en1 exercicio e o atte.S.tc}do. do vigario da parochia, 
affirn1ando sob jura1nento que tal ele1ção não teve logar. 

Si isto não bastar para levar a convicção ao espírito da 
Can1ara, h a ainda o docun1ento firn1aào pelo delegado, official 
clu corpo de policia~ que recusou-se a:bsolutamenbe a attestar 
si houve ou não eleição em Ger·en1nabo. Esse official, si não 
quiz affirmar a v·erdade, ta1nbem, obedecendo ao:s dictames 
de sua consciencia~ não a cont~r:ariou. (A;!JOiados.) 

Mas ha algun1a cousa sobre nós. que véla .pela justiça; c 
a imn1orali·dacle, •que parecia ainda defensavel ap·esar de tudo, 
esta in1n1oralidade vem se revelar núa aos olhos de todos. 

S1~. Presidente, ·ei·s aqui as actas das duas secções de 
Gereinoabo. 

Chan1o a atenção da Can1ara: ellas são escript31s pelo 
nw~mo punho, com tinta egual, crn papel e;gual, e, entretanto. 
no firn de cada uma dellas os secl~etarios declara1n haver cada 
tLlll es:el'ipto a de sua respectiva Mesa. 

u~r SH.. HEPHESEN'l'~\NTE - De facto, é Ul11 g·rande BSCan
dalo. 

O Sn. AH1'HU1t Ttios - Sr. Presidente, vej o-n1e- dcanio 
de urn facto que não ·sei explicar. As a·ctas que tive a honra 
Lle cxanlinar ... 

L~r Sit. H.EPHESirN'l'AN'l'E - Dá licença para uin aparte '! 
. O S~t .. AH.THUR RI_?s - Antes ;~~ pernüttir o aparte, pre

~·lSO corr1grr a expPessao de que .user; nas actas que tive o des
gosto de~ exanlinar, d1zia-se: Eu, fulano, a escrevi e eon
eerLei, ao ·pa.sso ~que nestas diz-se: subscrevi. 

1)~l SR. HEPRESEN'rAN'l'E - Essas actas são as que nos 
fora1n l'Clnettidas pelo Governador. 

O SR. An;rnun Rros - Então ·está e:x:plicado o facto, l:i. 
o que narro a Ca.1n.a.::'a, nas .que lho foran1 enviadas directa
lnentc. Acho que a Can1ara já ~ten1 ·elen1entos sufficient-es 
par~a .formar seu juizo sobro esta eleição, ·C·omo sobre as dc
lUais. 

Or:a., Sr. Presidente, si nas 115 oleiçõe·s de que prüneiro me 
occupe1, a verdade p.odendo ·ser restabelecida com inteira .se
g~n·~nça~ na opinião d!a Con11nissão, portque razão c corn· ~que; 
drrerto ha de ... a Can1ara consentir que fique ainda n1utilada 
a reprcsentaçao do Estado d'a Bahia e tolhido o seu legitimo 
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l'Gf!t'C~enlaule lh~ c•xl·rect· tt Jttuudalu }>flT' eau:-:;u da d-cil'üu _._{,_ 
meuLc de eineu sel't:ÕI)~. nr.ia fal:-:iuad1• l'ieou lãu clat,.anwlllt~ 
tlcnlOn~Lrada ·? (Apo.i'wlus: Jnuilu Ú(;111~) 

Ü que pudcr{L l'SClUl'CCel' a pl'CSC!l<;a du:; liYt'US UC~SaS 
.;inco eleiçõe~ ·? 

E1n unm u livl'o não fui r·eculhidu er11 lc•mpu á Inl.en
deucia. de 1nodo que nunca vir{t aqui, ou~ se. vi e r, não vodet·ú 
inspirar a 1nenor ~onfian<; a. (A.poüu~''s. ;, 

Os uutJ·o·"'~ ~0111 eerLeza. não virão, porque nãu eunvirú 
aos raspadores d-e actas trazei-as a esta Camara. (Apoiados c 
apa1·tes.) 

Eis por que proponho a nullidacle ·dP.stas cinco secr~ões. 
o estou conyiclo de que esta proposta sc~r{t acceita. (A.po{ado,~ 
c apm·tes.). . 

S.r·. P l'esi dente. pan.•ce-tnP q llf', dt~po i:.; do qu c aeabu de 
cx:pender á Camara, nenhun1a duvida pód1~ restar no espirito 
della sobre a legitinüdacle da eleição do Sr. Dr. l)riseo Pa
raíso. (Apoiados e a1Ja-rtes. ) 

S1·. Preside,nte~ algurnas vozes r·ontestam que u tir. J>ri-;.co 
Paraiso :seja o Deputado legitin1amento el-eito. . . :Mas ehanw 
a attee.ção de V. Ex. e de toda a Gamara pat·a tuna circum
st.anc'i:'t, que me pareee irresponciivcl, decisiva e de conclu
d'oncia esn1agadora . 

rroda a ilnprensa da Bahia considerou eleito, mn virtuuc 
de apuraf)ÕCS a qu-e procedeu, o Sr. Prisco Para is o; {).e.pois tb 
·~onhecülo o restütado da elei9ão~ f'ora1n retidas cn1 mãos par
l~culn.r·cs. aclas., que 1nuito antes doviatn estar· mn illUder da 
Jn I endenci a apuradora. (Bstado da Bahia de .i ele outubro); 
afinal são ellas cnt.re~;-t.1cs. e a Intendencia aptJradol'a ·veri
ficou, ~unw verificou aqui a Con1missão de Podere:-;, qu(• o 
no1ne d.u Sr. Prisco Parais o ha-via sido raspado c ~uLstit.uido 
pul' outro. 

E o S1· . .Pá:5eu Paraíso nfw é u -eleito, tlizmn ! 

O Sn. AuGUS'l'O DE FnErl'AS - A isso uão se re::;rJutu.fe. 
(Apoiados e apartes.). 

Apvello ainda para ü testCIUULlhO i nsu:speiLo ua~ <.lt-pll-
1 a~.:ões do Norte, para que -d igarn nesLa Cwm o l1 ue ou v i_raw. 
uu.and(' vassanun pela e.apital da Ballia. Si não é ver·dadu 
(iue ou virarn gcrahnentc dizer-se, que o Dr. Pri~cu Pal'ill~O 
era o Deputauu, c não o capitão Salvador. 

VozBs- E' verdade. 

Ul\t ~H.. ltu;PHESEN'l'ANrrE - E' quesLão de lJoalus. 

o SH. An'rnun. Hws - Sr. Presilh.mtc, Ses. UeptrUnl'-'"'· 
nós. a quen1 a PaLr·i.a eonfiou a 1nais hom·u~a de tuda:-:; a~ 
mi:Ú;õe::;, a du reeunstruil-a sol)l'e as base~ _alc\:Ul.lLªuas e pL~ra-; 
t:la deruoeraeia, não cou1ecen1os o nos::;o tn·ueJnto aeuru<~uam~u 
a fraude eleitoral. que tudo aJnestiHinha ... dcsvirtu~a e anui
quiUa. . . Não, sejamos justos e incxoravei~, e qne a Bahia, a 
nohr<', altiva e patriotica Bahia, vej~ proelamado seu repre
sentant-e o eleito de suas urnas. 

'fcnltu eoncl..lido. (:..lluito be'ln; utu'itv úcrn. O m·ado'l' é 
vi'vantcnte j'clicitado e abraçado po1· g·ra1ule nu·me1·o de .seus. 
collegas.). 



! •• 

148-

Vem á Mesa e é .lida a seguinte 

EMElNiDA 

Substituam-s-e os considerandos e conclusões do parece:r· 
pelo seguinte: 

Considerando : 
Que as authenticas das secções eleitorae.s do Angic~l, Bon1 

Jesus da Lapa, Cariparé, 1 R e 2a de Campo Largo, 1 a e 2a de 
Santa Rita, Formosa, Varzeas, 1 a, 2a oe 3& da cidade da Barra 
.s Icatú, apesar de apresentaren1 ras_uras c. emendas, deixam 
ver as lettras do nome do Dr. FranC·lSCo Pr1sco de . Souza Pa
raíso, primitivamente rescripto e substituído pelos nomes de 
Joaquim Arthur Pereira Franco em umas e em outras pelo do 
Dr. Cosme Moreira de Almeida, permittindo, como reconh~ce 
a Commissão, restabelecer ao referido candidato os votos em 
numero de 1. 931, que lhe foram dados naquellas secções elei
:toraes; 

Que, apresentando a authenth!a da 5a seeção de Santa 
~na da capital rasuras sobre o numero de votos dos candi
datos Prisco Paraíso e Salvador de Aragão, não deixa verifiear 
os votos obtidos pelos referidos .. candidatos; 

Que na auhentica da 1 a secção de S. Sebastião das Ca
beceiras de Passé, V·erifica-se, além da existencia d~ ra5uras, 
alterações na ordem numerica das votações obtidas pelo~ 
candidatos, coincidindo essas alterações com as rasuras, o 
nome do candidato Prisco Paraíso, por exen1plo, figura, com 
seis -votos escriptos com tinta e caracter de letra differentes, 
entre um candidato que obteve 217 votos- e outro que teve 156, 
sendo aquella votação escripta sobre uma rasura; 

Que na authentica da 2& secção desta parochia, aléin da::~ 
incongruencias :notadas no parecer da Commissão~ observa-se 
que o numero de eleitores mencionado na acta da apuração 
está escripto sobre uma rasura não resalvada; 
. -Que, além dos documentos comprobatorios da falsidade 

da eleição das duas secções de Geremoabo, aos quaes se re
fere a Commissão, verifica-se terem sido ambas estas authen
.ticas escriptas pelo mes.mo punho, declarando, entretanto, 05 
secretarios haver cada um escripto a de sua respectiva Mesa; 
. Que, por esses vicios, são nullas as eleicões da 511 rSecção 
de Sant'Anna, 1 a e 2a secções de S. Seba.stião das Cabec·eiras 
:de Passé -e 111 e 2:1. de Geremoabo; 

Que, deduzidos · dos quatro .candidatos immediatos en1 
votos aos que já foram proclamados deputados, os votos da 
:5a se-cção de Sant'Anna, 1 a e 2n de S. Sebastião da:s Cabe
ceiras de Pas.sé e i :J, e 211 de Geremoabo e restituídos ao can
d~dato Prisco Parais o os 1 . 9~1- mencionados no primeiro con
S1:derando, o resultado da ele1çao .é o seguinte: 

'Barão de Villa Viçosa ........ ... ·'· ............ . 
Dr. Francisco Prisco de Souza Paraíso ......... . 
Capitão Sa~vador P~res de Carvalho -e Aragão ... . 
Dr. Antonio Carneiro da Rocha ................ . 

30.962 
30.399 
30.204 
28.857 

4

Sejam reconhecidos 'deputados pelo Estado da Bahia os 

i. 
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Srs Barão de Villa Viçosa e Dr. Francisco Pris·co de Souza 
Paraíso. 

S. R.- Sala das sessões, 18 de dezembro de 1890.
Arthur Rios. - Marcolino Moura.- Antonio Eusebio. - Au
gusto de Freitas. - Santos· Pereira. - Sebastião L. Medrado. 
- Francisco Sodré. - A. Milton. - Dr. F. F. Seabra. -
Cesar Zama. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Garcia Pires.: 
O SR. GARCIA PIRES - O Sr. Dr. Miguel Castro, como 

:·cl ato1· ela Con1missão, pediu-me para fallar em 1 o logar; enl 
c-edo, para fali ar depois de S. Ex. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Miguel Castro. 

O Sr. Miguel Castro - Sr. Presidente e senhores do Con
gresso. Esto brevü et placebis. Procurarei cumprir á risca 
a sabedoria deste axioma e tanto mais quanto nos achamos 
(\111 situação gravissima, em que o tempo é ouro (Apoiados) : 
quero dizer que farei por extendcr-n1e o menoLS que me fôr 
possivel em sustentação do parec.er, que como membro da 
Gon1missão. subscrevi. 

A inconveniencia do local designado para as nossas re
uniõe·s, inconveniencias, creio, geralmente sentida por todos os 
membros elo Congresso (Apoiados), me inhibiu de a'qui me 
achar ás 10' horas marcadas por V. Ex. para discussão desta 
questão tão grave, não só para os illustres representantes da 
Bahia. para os me;mbros da Commissão~ como para todo o' 
paiz ~ porque é sempre grave a questão qu~ cogita de garantir 
ou de tirar direitos. 

Esforcei-me para me achár aqui a -essa hora, mas não 
nude, ~' portanto, perdi muita sabedoria dos oradores que me 
pre·c.ederam, -e que poderia dar-me muita l-uz, além daquella 
que en e os demais membros da Commissão procurámos co
lher da deputação da Bahia. 

Porque, Sr. Presidente, devo antes de tudo dizer: a 
3a Commissão de Verificação de Poderes deu-se a um trabalho 
insruno. rporque. 11ão confiando sómente nos SPJ_ts recursos. · 
ouviu a todos os Srs. representantes da Bahia. que pudessem 
(\sclarecel-a. porque ella não tem outro intuito senão descobrir 
n. ver•~ade. para pronunciar-se por ella. ( .. 4poiac~o.) 

Procurando seguir o axioma que estabeleci, direi qu-e 
~obre a -1 r- conclusã.o do parecer da Gommissão, me parece, não 
resta á m-enor duvida. 

O SR. PRESIDENTE - O parecer não está em discussão. 
O SR.· MIGUEL CASTHo - Não está em discussão o parecer 

da Commissão ? 
O SR. PRESIDENTE - N.ão: o nobre Deputado Ievant..oll 

nn1a quPsf.ã.o rln ordPm. r. a 'Mesa decidil1 do seguinte modo: 
que o parecer da Commissão teria. discussão sóment-e na part.P 
relativa ao Sr. Conselheiro Prisco Paraiso~ mas não na part.e 
que concluia pelo reconhecimento do Sr. Barão de Villa ·vi
ço.sa, en1 que h a ap€nas votaç.ão .· 

O Sn. MIGUEL CASTRO - Por ser' procedente a conclusão 
da Commissão ? 

O SR. PRESIDENTE - Sim, senhor. 
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O SR. lVIIGUEL CASTRO - Bon1, passo adcante. 
Já disse a V. Ex. que não n1e achava presente no co1neço 

da sessão, e folgo de ver que a resolução da iCan1ara apoia a 
1 a conclusão do parecer da COll1111issão. . . . 

Ninguem mais do que eu applaude esta JUSbss1n1a de
eisão da Gamara. Ten1os a 2n conclusão. que pede, que ex'ig·p 
os livros dessas eleições, cujas auihenticas são ar·gnidas fio 
:falsificadas. · 

Pf~rgunto a V. Ex. si iarnbern sobr:3 este ponlo a Ca
nlara resolveu algtuna cousa? 

0 SR. PRESIDENTE - Nfto, senhor. 
ü SR. ~liGUEI.J CASTRo - Não trato da eleição do Sr. Prisro 

Paraiso; não di~cuto esta clciç:.fio por ora. 
O SR. PRESIDENTE - A discussão é sóment~ sobre a 

2a parte do parecer da Conunissão, relativa ás anthcnl ieas 
que dizem res-peito á eleiçã.o do Sr. Pri,sco Parais o. 

0 SR. MIGUEL CASTRO - En pedi C0l11 ll1CUS illustres col
lrgas de Cmnmissão a cxhibieão dos livros de.ssas eleições. 

O SR. PRESIDENTE _-. - A segund·a conclusão refere-se a 
esses livros, bem como aos das eleiçõe.s da 5a secção do col
leg·io de Sant'Anna e S. S-ebastião de Passé e 1 a e 2a secções do 
collegio de Geremoabo. · 

,. O SR. MIGUEL CASTRO - Bem dizia eu á V. Ex. qne 
neste ponto a Commissão (~ unanin1e . 

. A.s authent.i.cas são cüpias do original; si essas são ar
guidas de falsificadas, a presença do original é indisponsavel 
para o conhe.cimento da verdade; foi por isso. que pr.dimos n 

. prr.sença. delles. ·. 

Quem é un1 pouco. pratico en1 · n1ater!a de eloeiç.ões. sahr 
r.omo essas cousas se passa1n. Nc·st.a Gamara 1nesmo !.ivr :iú. 
or.ea::;i5o de as.sistir á fliscnssão do questão idenl.ica. o a so
lução foi a me:sma a que soccorreu-se a 3a Con1mis.sã.o, isto. •\ 
a cxhibição dos livros. · 

O Sn. ANTONIO AZEREDO- Nel~ta Can1nra, nfln senhor; na 
ou Lra. 

O SR. MIGUEr. CASTRO - Eu fallo sen1prc na Gmnara elos 
· ~rs. Deputados, onde nos achamos, o fac-o v o Los 11ara qn c a 
Can1ara da ~l-epuhli~a .não i~n1ür. a Camara dos Srs. Depnt.ado~ 
r!a 'l\lonaT~ehla. (Mutto bem .. ! 

Em lodo _o caso. 1\ na Cárnara elos Rrs. Deputados onde nos 
achan1os, repito; faço votos para que es!.a não qncira irnHnl~ 
os defeitos~ as injustiças da ·Gamara do In1pf'.rin. 

UMA voz - Ncrn aqnello apart.e Lmn akanee algun1. 
0 SR. MIGUEL CASTRO - Bem. 

· Dizia eu, Sr. Pr·esiflente, que a Comn1issã.o entendeu e. 
r.rpito ainda, Cl}te~cl.ru, de accôrdo con1 os principios da jus-

. tlça, con1 o:;; prmc1p10s da razão, ·e certa ele que nisto acharia 
o aecôrdo da íCan1ara dos Srs. Deputados (e reio qnc o r.oll~g·a 
quR. (~ru-me. o aparte, nã.o ~P. dará .por offenclido cm charnar 
eu ISr.O aqu1 - Gamara .elo-s Srs. Depu.t.adns) ... 
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O Sn. AN'PONTo AzERTmo - Esta' é a Pl'irnazia do regimrn 
republicano. 

O Sn. MIGUEL CASTRo - ... que devia ir á fonte, IC·hamar 
os orig-inaes, para que em vi&ta destes, todos nós, melhor es
clarecidos, possamos dizer: «Estas eleições são nullas, estas 
actas -estão falsificada~s. estes livros estão, estes não estão. 
por consequencia, .apuro-se aqui o que está nos li\TOS, e all i 
o que está nas actas.» 

Parece-n1e, portanto, que a Con1n1issãc· não linha outra 
soluç:.ão senão IDI'dir a exhibição desses livros, :islo f~, ns ori
g·inar~. E' da n1ais sin111lPLS intui cão en1 Direito ... 

u~'[A \'OZ - Concluiu fi1U Ho bc.Il1. (Apoiado.r.:.) 

O Srt. MIGUEL CAsTno - ... não sómente os juristas, mas 
qnalqnre rabula de aldeia ~sabe que quando un1 traslado ~~ ar
g·ujdo de falsificado. procura-se Yrr o original, para Yf'rifirar 
si es~te está de accôt·do -c.om o mesn1o traslado. 

Por consequencia, Sr. Presidente, parcce-n1e que lenho 
tambmTl. justifkado o Yoto ela CommissãÍ) rm 1·rla~ãn :i SP
gnnda eonclusão, isto 1\ a exhjbição dos livros dessas eleições. 

Passarei á terceira conclusão, qnc é l'rlafiva {t;;; elricüe:; 
dA Gnrernoaho ·e S. Sehastião de Pa.ssé. 

O SH. C.\N'l'.:\o - Desde rrtu~ r,sL;:tn altrrarlas, as auLhcn
tieas não csLãn rle .accôrdo, sr. nãn havia J1cces5idadt~ rle 
alteração. 

O SR. lVIIGUEL CASTRo - Respondo ao argun1ento de 
V. Ex. Si as authenticas estão no sentido da falsificação. não 
ha necessidade de alterar uma con1 exclu.são de outra; n1as, ::;i 
entre ellas, algnn1as desLoan1 de ont.ras, nec-essarian1ente est.fiu 
al teraclas e falsificada~s . 

. Ul\f Sn.. RBPRESE~~TANTE - Sô pelo: exame dos livros se 
p6rle ehegar a perfeito conh-ecilnento de causa. 

O SR. MIGUEL CAS'TRO - Na verificação de poderrs rlr 
nm men1bro desta Camara. quem quer que essú seja, devr. 
pred01ninar o sentimento de justiça~ não- cleYemos. ·porque :1 
prova é rliffic.il de obter, precipitar o ,iulgmnento. 

ÜR illust.res, rcprescnLani'Ps da B'ahia alleg·ar:un: r~.sr~ 
livros não chegarão tão -cedo, nunea virão. 

Mas. senhores. nôs~ que son1os juizes. porque 11 n1a JH'OYa 
é di:ffieil, den1orada, havc,mos ele prceipitar uma decisão solwe 
qualquer questão ? 

Nã.o. Deven1os ~sperar a prova~ porque é me,lhor fazer 
,justiça, embora tardiarnente, do que sacrifir.ar o direito, por 
consideracõcs dessa. orclen1. (Apoiados.). 

Mas. ·dizia eu : den1ore-se a decisão: aguard'8mos o exan1r 
dos factos. as pro...-as, que pnclern1os colher, porque este Con
gresso, repito o que dis.sc o dig·no orador· que 111-e precedeu. 
não r!eYo dar aqui ingTessn senão úquello qnr realrnente rr
teheu o suffrag·in de seus concidadãos. 

Não queiran1os 1nanchar o primeiro Congresso da Repu
blica com uma decisão inJusta, eom o reconhecimento ·de qncm 
não ésUver legitin1an1ente '8leito. 

Van1os banir ·de.sta. Camara n lerceiro escrntinio. 
Por consPqltrneia. creio que ~obre a ::;a t:OlV'.ln~fio. isf.o 1'., 

a rxh illi ç-fi o dn~ li YJ'n:;:.. P~l n mn:-- rle accô r~ do. 



Resta-me fallar sobre as eleições de Geremoabo . e S. . Se
bastião da Cabeceira de Passé, úcerca das quaes preciso dl'l:er, 
não estou de ·accôrdo corn os meus dignos amig·os e collegas 
da Commissão. 

SS. Exs. entencleran1 pedir a vjnda dos livros dessas 
eleições, e sobre este ponto, discutin1os diversos dias, mas, 
afinal, porque nunca tive a pretenção ~e. convencer a qt~ein 
quer que seja, sobretudo a collegas disbnctos, ~~os n1o tlvos 
que tinha 1Jara dar o n1eu voto, chegamo~ a este resnllndo: 
nenç;;;em VV. Exs. deste n1odo, eu penso diversamente. 
- Sobre a -e-leição de Geremoabo, devo dizer-vos que o Con-
selheiro Prisco Paraiso não .arguiu facto a~gum. 

Entretanto Goren1oabo fica a pequena distancia da Ca
pital da Bahia,' e, por isso, sumprehendi-n1e, cahi_ ~as nuvens, 
quando vi uma arguição posthu1na sobre esta ele1çao. 

· Mas, o que se diz contra a eleição de Geremoabo ? . · . 
Exist-e contra esta eleição: 1°, um .attestado do v1garw 

dizendo que não tinha havido eleição; 2°, uma just ii'if'.n~,~:i.o 
de ·diversos eleitores no n1esmo sentido; 3°, um atl PSI ado do 
supplente de juiz municipal de Gere1no~bo. _ 

'Todos esses doctlmentos são grac.Iosos. nao 11orlmn 
destruir· o valor probatorio das actas que ·estão revestidas de 
tortas ~s forn~.alida-des legà-es. (Ha um aparte.) 

O SR. MIGUJ~L CASTRO - Póde-se me-sn1o dizer que PsLa 
assignatura não é do vigario~ porque -nen1 o tabellião a re
nonhec.eu. (Apartes.) 

Senhores, veiu se dizer aqui que nem o delegado de po
licia teve a preci.sa coragem de declarar ·se tinha havido on 
não eleição.· Mas o delegado disse isto ? Nós não temos a de
claração escripta do delegado. Temos requerimento de un1 
individuo declarando que itinha requerido ao delegado para 
attestar se houvera ou não eleicão. Temos mais a affirn1n.
tiva de tres outros indivíduos. n"o n1esmo sentido, 1nas n~n a 
declaração .do delegado de -policia. (Apartes.) 

ü meu nobr-e -collega que me honra com :os seus apartes 
.üí.- vai fazendo confissões por partes, c isso me satisfaz. 
S. Ex. já ,confessou que a justificação pouco valor tem; j(t 
cot1f-essou que essa declaracão indirecta do .ctele.g·ado .tambenl 
pouco valor contém. · ,_ 

O S;t.=t. ARTHUR Rios- Mas todos estes docun1enLos, juntos, 
tt•n1 grande valor. · 

O SR. MIGUEL CASTRO - Senhores, foi tambem apres-en
tado perante a commissão esse argumento herculeo pelo nosso 
decano nesta Gamara. o n1eu illu~tre e sympathico amigo 
Dr .. Zama. S .. Ex. ,apresenton r;;;::;~~ documentos, dizendo que, 
á vista da ass1gnatura, concluía qne a eleição ·era falsa. (Ha 
um, aparte.) Bem, desde qut~ R .. Ex. abandona esse argu
mento, não insistirei nelle. 

O c~llega sabe que Ger'f'moabo nas -duas secções é a 
mesma Cidade, de 1nodo que, si Geremoabo tivesse sete ,secçõ-es, 
~egundo m,eu modo d~ pens~r~ essas cópiatS, auc têm de ser 
~a~d:;tdas a Intendenc1a, podiam ser todas tiradas pelo mesn1o 
Individuo:.. ,porque a lei nã.o .diz que !Se mandem in1mediata
mente, ~ao. J!larca ,11razo; j sto posto~ que muito é que 11m 
1nesmo Individuo tlrasso duas cópias. quando podia ter ti-
rado quinze ou vinte? · · 
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Meu nobre collega, Sr. Dr. Arthur H i os, ainda quiz soc
corre1'-se ao fi;nal, en1 que diz o secreLario: Subsc1·evi e con
(eJ·i~· _n1as, con1o :ua Cornmissão se tinha verificado que não 
era procedente -essa allegac;ão, o collega sentiu-se profunda
J 1wnt e mnbaraç.ado c recuou ... 

O SR. ARTHUH Hws - Nenhun1 embaraço soffri .. 
O Sn. MrcnEr.. CAsrrRo - ... e abandonou esse argumento. 
0 SR. ARTHUR Rros - Não abandon-ei. 

O. Sn. MIGUEL CASTRO - ... por isso não preciso volta r 
a clle. 

O Sn. AllTHUR H.ros - Qual é o resultado da eleicão ele 
G eren1oabo ? · 

O SR. MIGUEL CASTRO - Não quero saber e nen1 vem ao 
ra . .so qual é ess-e resultado; o que digo é que não são falsas 
nqnellas actas e essas eleições deven1 ser approvadas. 

O Sn. SERPA dá un1 aparte. 

. O SR. MIGUEL CASTRO - Meu collega ·e ·patrício sabe que 
não ando ús oceultas; não me pergunte cousas que não posso 
responder. Não sei si a.s actas arguidas de falsifieação são 
favoraveis ao Sr. Prisco ou a outro candidato~ e por isso peço 
que fique isso para decidir-.se pela votação, quando vieren1 
os livros pedidos. ,. 

O Sn. PRESIDENTE - Peço ao nobr-e Deputado que pTo
enre resun1ir suas observações. 

O SR. MrGUEL CASTRO - Sou ,sempre submisso e, si o 
c:; ou a todos. qnanto ma i.s a V. Ex., com quem Lsyn1pnJh is o 
f.anto. 

Falta-me tratar sómente de uma eleição, a de S. Se
basti~o do Passé. na qual, c.omo djz o pa.teeer da Commi,ç;:::;fio; 
h a incongruencia.s. 

Nós todos ::;aben1os~ Sr. Presidente. qne cada um dos rlei
tnres que V(~ln dar seu voto. Ascrrve o nomp, en1 un1 livro qne 
para este fin1 se acha na me.sa: sabemos mais que depois da 
charnada e, quando não resta mais quem vote. faz-se un1 
termo de encerramento mencionando -o nun1ero dos e.leitore:S 
que compareceram: sabemos tambem que no corpo .da a;cta 
s-e diz: «Recolheram-se tantas cedulas »: pois bem, a eleiç~o 
de S. Rebastião do Passé tem de facto· incongruencias: o 
termo de encerramento diz que compareceram 217 eleitores. 
o nuinero de assignatnras é de ·216 P,leitores, e a acta diz que 
sô com.pareceran1 223. 

E'. incontestavelmente, a assignatura dos eleitores a prova 
mais segura da verdade do compare,c-imento; sendo facil o 
engano que se nota no termo do encerramento. como no corpo 
da acta. em tal caso, rle accôr·do con1 os precedentes desta Ga
mara. o n1r.io lrg·al (~ deduzir do r..andidato mais votado os 
votos· que excederem a 216. oe não annullar-se e.s,sa eleição. en1 
cujo processo obsel'varam-sr. as formalidades legaes. 

Isso está de accôrdo. !(~.orno digo. com os precedentes da 
Camara dos D-eputados do Imperio. precedentes que~ por sere.m 
do te·1npo do In1~p.efi.o. nã.o dev0mos re:geitar. 

Nes~P. sentido rliverg·i da Cnmrnissno. ru:in par.ecer as-
signei co1n restricções. · 
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Não 1ne quero afastar do principio c1ue estabeleci, non1 
·esquecer .a advertencia que V. Ex., Sr . .Presidente, bon~o~a
mente, 111e fez. Penso ter justificado o pa,r<?eer da Comrrnssao, 
sobre a eleicão da Ballia. 

Podia a·inda. con1 edificação para a Can1ara, ler a con .. 
testação puhlica·da pelo Sr. Prisccr ·Paraíso. 

UMA voz- Já foi distribuída. 
O SR. MIGUEL CASTRo - Mas, não leio. Observarei s'ón1ente 

-que, na sua contestação, o Sr. Dr. Prisc0 diz.ia-s.c Dcput~(~o 
cladas cun1nlativanwnte duas hypothescs: IH'In1e1ro, nulllfl
rando-se essas ·17 actas. arguidas de falsidade: segundo, n,pn
ranclo-se essas 30 actas, que já estavan1 apuradas. O proprio 
co:ntcs!ante iPecliu a nullifieaç:.ão dessas actas; a Cormni~~Süo 
não acceitou, e depois verificou que rellas .e.stavan1 apura-das. 
Estou -certo de que foi engano dos jornaes que servirarn clr~ 
hasc no Dr. Prisco para eollcecionar s.u.as not·as. Faço justit;;a 
ao Sr. Priseo, que é' n1eu an1igo. c incapa~~ de assig·nar eom n 
seu pr.nprio punho proposições de quo não Clste.ia ~~9nvcnc·ido. 
Esta hy.pothese desappareceu, por que tacs actas Ja esLavarrt 
aptn'adas P'ela Intendencia. 

UMA voz - Elle mesn1o o confessa. 
O Sa. MIGUEL CASTRO - Annulladas estas actas, seria 

.-eleito, disse ·elle, no vig·esin1o segundo tlogar, o Sr. Carneiro 
da Rocha. (Lê.) 

Sr. Presidente, antes de terminar quero .que fique con
signada e bem patente esta .minha declaração: voto contra 
todas as en1endas apresentadas, por não estaren1 de accôrdo 
com o parecer da terceira Con1n1issão. 

Peço de.sculpa aos meus coUegas por . ter abusado pm~ 
tanto -tempo de sua benev.olencia e agradeço-lhes a a.ttenção 
cmn que n1e ouviram. (llfu.üo bem.) . 

O "SR. GARCIA Pr:RtES - Entro nes:ta discussão con1 pro
fundo constrangin1ento, porque desejava que o Estado da 
Bahia ainda uma vez désse exen1plo de nDbre civisn1o, evi
tando que houvesse qualquer ·macula na ~leicão a que .se pro
cedia ,para inauguração da Republi1ca. tnfelizmente essa 
eleiçã.o veiu provar que as 1ndecentes triea~~: que inficionararn 
a Monarchia, tên1 tão fortes raizes naquelle E·stado.. flll'P. 
apesar d:as n1odificações p1or que pa.ss(unos. não se pndcrarn 
de todo destruir. · · 

Dito isto, passa o orador a .occupar-se con1 a contestação 
apresentada pelo Sr. Prisco Paraíso á 3n Commissão de Veri
ficação de Poderes. no intuito de obter o cliplmna de Depu
tado en1 su~b~tituição ao que fôra expedido ao Deputado Al(Útn, 
o Sr. capüao Salvador. Trata de mostrar a improcedenc.ia 
dos argumentos do n1·esn1o Sr. ·Pris1co Para is o e a insufficienc.ia 
dos docum·entos apresentados no intuito de sustentar sun. 
pretenção. 

. Na opinião -do orador, o unico resultado que se póde c.on
Slderar _leg·al é o da ~a:uuração feita .pela Intenàencia Municipal 
da Bah1a e que não favorece o Sr. Prisco Parai.so. 

Referindo-s-e ás rasu ra1s de qll.lle se t.en1 fallado e qu A se 
enc.ontran1 em -certas actas, deelara que ern nenhuma dessa~ 
figura o nome do Sr. capitão Salvador. 

O orador é inr.apaz rlr .sanr.c.i o na!' nrna frandr, c por jsso 
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censura as feaurles ]1rat.i1c·adas~ qn·0e nas clc.iç·õ0s do cenlro. 
quer nas 'Cia capital da Bahia. 

!\tas rH~rgnnla: Si ·as ~leü:õr.s viciada.;; pelas rasuras nas 
30 ·parochias do ~entro podem srr restabelecidas, validadas. 
por que razão, conhecida a vol aç-.ão exacta do.s candidatos, 
cujos nomes apresent.an1 vicio, 11ão se püde tan1ben1 reeo
nhecer válida a elcicão da ·5;~ .secr,ão ele Sant'Anna? 

E' porque o 1nelo que ó bon1, para favor.ecer a inelnsão 
-do Sr. Conselheiro Prisco, é n1áo ·para a sua exclusão. 

O orador chama a aLLenç.ão para o facto de pretender o 
Sr. Conselheiro Pri.seo que lhe sejan1 con1putados votos {],~ 
sPeç.ões. cujas ael ns fnrarn al.iús apuradas pela In lcndcncia 
da capital. 

Depois ,c]c historiar o CIL1C se passou cn1 relação ús elei~.ões 
de alg·urnas localidades~ ü·ata da elei~.ão de Geremoabo, cnja 
neta, apesar de revesLicla de lodos (}S nlon1cntos de 10gal irl:ul0. 
pretende-se ann.uHar n1eclianto nrna jnsLifi~caçofío, cujo valor 
o orador contesta. 

O orador Lrrn1ina rh'jclarando qtw vola pelo parecer Pn1 
~0pnrarlo dn Ri·. ·?vllg'1Wl ·Castro~ o eom(, r·nnsPqnPnr·ia ciP~I.P 
yo1o rnvia :'1. 1\:fpsa n. sogninl c 

EMEiN(J)A 

Que, approvadas as cl·eiçõcs dos disLrietos de S. Sc
basLl.ão das Cabeceiras de Passé e de Geren1oabo~ seja reco
nhecjdn Deputado pelo Estado rla Bahia o eapit5o Salvador 
Pires de Carvalho e Aragão .Junior. 

S. R. Sala :das sessões, 1.8 de clezfnnhro de '1890. ___,.,. 
Gca~ia Pú'cs. 

O SR. .T os1~ AVEL~Kio (]Jela. nrrlem.)- Hoq11eiro o r~nrrl'
ran1nnto ela discussão. 

Consu H ada, a Can1ara approva r0ste requerimento, 

O SR. Aura;srro FREITAS (pela onlen1.')-- Eu pe.di a pa
lavra., c parcer .qne o meu proeArlin1ento ~~ tantn mais jn:-;t.i
Jieado. q1H1n!n o nohrr. Dnp11 Lnrlo nraha rle rnanrlar nrna 
••nwnda an par~err. 

O Sn. PRESIDENTE -- Vou pôr a votos o requerinwnlo 
do nobre Deputado pelo f:rarü.~ para que seja cnr,orracla a 
disctls,são. 

O Sn. PRERIDE:'\'TE - O parecer cuja diseussã.o ac~ba rlr 
ser -enc~rrada, 1en1 fluas partes: a prilnoira é relabva ao 
Sr. Barão ele Vi lia Vi~~osa, · c não foi subn1elLida ü. discussü.o: 
a segunda cnnrlusão refere-se á _cl_eição cont.t':Lada~ sobre a 
qual ver.son o rl0haL~; portan! o~ .rhYHln a Yotaçao nessas duas 
p:lJ.'tes .l 

Depois clP pôr a Yolos a conr1tlsão rio parf:er'r roconhr
erndn D0pnl.ado p0,ln E si ado da na h i a n Sr. Barão clf'. Vi 11 a 
Vi cosa. o Sr. Presi·rlenho. diz: Foi approvacla; 0. proehuna 
D0.pn!.ndo 1wln E:-~1 acln da Bal1ia I) 81'. Harãn dr Villa Vicos:l. 

O Sn . .Tns1~ ~\ YELlNn - Prço a pa1a\Ta prh ordern. 

O Sn. Pnr·:SIDE::\rn~- N;"itl .:::r inlt'J'J'OnlJH' a ynfa(.::Í.t). 
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ro SR. Josl~ AVELINO v. Ex. perdôe-me; a decisão da 
'1"esa não póde ser outra .senã.o a da immediata entrada do 
Rr. Barão de Villa Viçosa. (Apoiados ·e r~ão apoiados.) 

TJl\rA voz -E' .Deputado, póde votar. 
O SR. JosÉ AvELINO - V. Ex. o proclamou Deputado, 

e, portanto, não póde deixar de dar-lhe immediatamente 
~tssento. 

O SR. PRESIDENTE - Pelo Regimento. não posso inter
::-omper a votação. 

0 Sn. BARBOSA LIMA - A votação foi destacada. 
O SR. PRESIDENTE - 1\tiantenho minha decisão. (Jtluitos 

apoiados). 
Em seguida é submettida a votos a 2:1 parte da emenda 

substitutiva do Sr. Art.hur Rios e outros senhores, a qual é 
approvada, ~ficando prejudicada a conclusão do parecer da 
Comn1i ssão . 

O SR. PRESIDENTE - Foi approvada a 2:1 parte da -emenda 
reconheeendo Deputado pelo Estado da Bahia o Sr. Conse
lheiro Francisco Prisco de Souza Paraiso. Em vista desta re
solução, proclamo Deputado pelo E'stado da Bahia o Sr. Fran
cisco Prisco de Souza Paraiso. (VozeTia; ;·v.:m.uUo; o Sr. P-re
sid!ente toca a campainha e pede a attenção dos Senhores 
Deputados) . 

VozEs -· Contestamos que seja este o resultado da vo
tação. 

OUTRAS vozEs - A Mesa o declarou e não temos o di
reito de duvidar deli a. 

O SR. BERNARDINO ·nB CA:MPÓs - Não podemos fa] Lar co1n 
a r,onfiança á :M.esa. · 

(Continúa o tumulto e o Sr. Presidente de novo pede a 
n.ttcnção da Carna'l'a). · 

ü SR. LAMOUNIEn GonOFREDO (pela ordem) - Trata-se 
de uma que·stão muito séria. (Apoiado.) 

Não tenho interesse em que ~eja reconhecido e~te on 
aquelle Deputado,· quero a .iustiça (Muitos apoiados.) De
claro que muitos deputados aqui votaram sem ·conhecimento 
do que se tratava, porque as palavras do Sr. Presidente não 
'foram ouvidas. 

VozE.s - Apoiadissimo'; n1uito ben1. 
OuTRAS vozEs - O Sr. Presidente fali ou bem alto. 
(Sus su.rros; ap·arte s .) 

O SR. LAMoUNnia GonOFREnn - R-equeiro que em un1 
nssumpto de ta!l .importancia se proceda por vot.aç~o nominal. 
(.~fuitos apoiados.) · l 

.O SR. PnEsm·ENTE - E·' a Mesa quem verifica a votação. 
(N?.tm.erosos apoiados.) Fi.cou n1anifesto pelo resultado da 
votação verificnda qnP votaram pela emenda 73 Srs. Depl.l
tados, e contra, 4;2. Mantenho a 1ninha de-cisão. (Nnrn:e?'nsns 
apoiados e apartes.) 

Estando ·exgottada a or·dem do di a: levanto a RBssão. 

J_Jevanf.a-se a sessãQ. ás 2 horas e 1.0 minutos da tarde. 
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CONGRESSO NACIONAL 

HISTORICO DAS SESSÕES DE 15 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 
DE 1890 

No dia 15 de noven1bro, no edificio destinado ao Con
gress_o ~acional, occu~3:,dos. os l'espactivos logares pela I~'lesa 
pr()Vl.SOria, sob a presioenCia do Sr. Fel i cio dos Santos Se
nador ·pelo Estado de Minas Geraes, o 1nesmo Sr. Presi·dente 
convidou os n1embros do Congresso a contrahir o formal com
promisso de bem cumprir os s·eus deveres pelo modo por que 
elle passa a fazel;..o . 

«Prometto guard~r a Consütuição Federal que fôr ado
ptada, desempenhar f1el e legalmente o cargo que me foi con
fiado .pela Nação e sustentar a união, a integridade e a in
dependencia da R-epublica.» 

E1n seguida declara installados os trabalhos do Con
gresso, abre a sessão e manda proceder á chamada. 

A' proporção que iam sendo chamados, ·cada um dos se
guintes repres-entantes proferia a formula regimental - As
sinl pron1etto: Matta Machado, Elyseü Martins, Alvaro Bo
telho, Theodureto Souto, Leovigildo Coelho, J{}aquim Sar
n1ento, Jo:ão Pedro, Cunha Junior, José Secundino, Monteiro 
de Baena, Albuqu-erque Junior, José Bernardo, Olive.ira Gaivão, 
.amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, J oãp Neiva, Gomes da Sil. 
veira, José I-lygino, Júsé Sin1eão. Serrano, Floria:no Pe-ixoto. 
Rosa Junior, ·Coelho e Can1pos, Dan1asio, Goulart, Monteiro de 
Barros, Laper, Braz Carneiro, Campos Salles, Santos Andrade, 
.tlaulino Horn, Luiz Delfino. Ramiro BaDcellos, Pinheiro Ma· 
chado, Falcão da Frota, Cesarjo Alvin1, An1erico Lobo, Eduardo 
~wandenkolk, João S-everiano, Saldanha Marinho, Silva Canedo, 
Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Pinheiro Guedes, Belfort 
Vieira, TJ chôa Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Inno
cencio .Serzedello, Vieira Ribeiro, Cantão, Matta Bacellar, 
Costa Rodrigues, Casimiro Junior, Ennes de Souza, Anfrisio 
Fialho-, Nog·ueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Martinho 

1Rodrjgues. Barbosa Lima, BezerriL .João Lopes, Justiniano do 
Serpa. Fr'ederico Borg.es, José Av-elino, José Bevilacqua, Gon-
çalo de Lagos, Nascimento, Almino Affonso, 1Migu~el de Castro, 
An1orirn Garcia, Epltacio Pessoa, Pedro Amer1co, Cartaxo, 
Retumba Tolcntino de Carvalho, João Barbalbo, Almeida 
Pernamb~co. ~Tuvencio d-e Aguiar, André Cavalcanti, Annibal 
Falcão. João de Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, Es
.pirito Santo, Belarmino Carneiro, Theophilo dos Santos, Leite 
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Uilivica, Pü·c·s üu Ft·a1wu Olivejt·a Valladuo. Leanllt·u l\1aeie1. 
Fel ishello :Freü·e. Augu"st~ de FrP i Las, P au.lo .Argo llo, To~ ta~ 
Seabra. Euzebio ·de .AÍmeida. Arthur !tios, Cia1·cia Pin~::~, Mal·
colino ·]\'loura Santos Pcreü:a. Custodio- de Mello, Paula Gui
Inarães l\1iltdn. Diony,sio Cerqueira, Amorüu Filgueü·as~ Bm·ão 
de S. JVIarcos, Medrado, .Athayde JUnior, Fons·eca e Silva, Fon
seca Her1nes Urbano Marcondes, Manllães Barreto, Alberto 
Brandão Oli\~eira Pinto Viriato de Medeiros, <Joaquim Breves, 
Virgilio 'P-essoa, Franc~t~ Carvalho, Al-cindo Guanabara, ]l~eico 
Coelho, I.opes Trovão,· J·avques Ourique, Aristides Lobo, \Ver
neck de .&lmeida. Donüngos J·esuino, Vinhaes, r_rhon1az Dei
fino, Conde de :b.:.,igueiredo, Antonio Olyntho, Francisco Ba
daró João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Jacob da Paixão, 
Alen~andr-e Stockler, Francisco da Veiga, Lan1ounier Godo
fredo, Gonçalves Chaves, -Am·erico Luz. Felic.iano -Penna, Po
lycarpo Viotti, D~utra Nicacj·o, Fe,ITcira Ra:bello, Bueno ele 
Paiva. Ferreira Pires, João Luiz de Can1pos, Martinho Prado 
Junioi·, Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, l\'loraes 
Ba1Tos, Lopes Chaves, Don1ingos de Moraes, Aclolpho G-ordo, 
Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho de Miranda, Pau
lino Carlos, Costa Junior, Rodrigues AlYes. Alfredo Ellis: 
Carlos Garcia, Rubião Junior, Fleury Cur·ado, Leopoldo de 
Bulhões, Guin1arães Nata.l, Caetano de Albuquerque, Belarn1ü1o 
de Mendonça, :Marciano de· Mag·alhães, Eduardo Gon<;alvcs, 
Fernando Silna.s e Laurü Müller. · 

Recla1nando o Sr. Manoel Filg·ueira eontra a não iudusão, 
na lista da chan1ada, :do s-eu non1e e do de alguns ·c.ullegas da 
deputação do :E~staclo de J\hnas Ge-raes, qu·e se achan1 p1·escutcs, 
o Sr. 1 o Secretario atLende ú Teclan1a.ção do nobre l'ClH''esen
tante c proeede novan1-entc á clla1nada dos deputados pelo Es
tado de Mina.s. 

R·espondem e fazCJu a pt·ornossa reg· i menLal os Srs. Galn· i el 
de J\iagalhães, J\íanoel Fulgcncio, Astolpho Pio, Aristitl·es 
Maia., Costa Machado, Palleta, Gonçalves Ran1os, .Jusliniano 
das Chag·as, Domingos da Hocha, Domingos Porto e João Je 
Avellar. · 

O Sr. Presidente -declara que s·e il!Cha en1 u1na das ante
salas o Sr. Secretario• do ·Chefe do Governo Provisorio, por
tador da Mensagem dirigida no Congresso Nacional pelo 1ncsn1o 
Sr. Chefe do Governo Provisorio, Manocl Deodoro da Fon
seca, o convida os Srs. 3° e 4° secretarios e inlr-Dcluzil-o no re
cinto, conduzindo-o até á Mes:a. 

Apr(!S·entada e recebida .a Mensagem o Sr. Presidente 
convida o ·Sr. 1 o Secretario a I el-a. ' 

Procede-se á leitura da seguinte Mensagerr1, que ú, por· 
orden1 da Mes·a, iínmediatamente distribuída eu1 avulso aos 
1nen1bros do Congresso: 

Mensagem dirigi1dla ao Congresso Nacional pelo ge11eralissilno 
Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo Provisorio 

da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em 1.5. de no
vembro d'e 1890. 

Srs. n1embros do Cong-resso Nacronal - A' Providenc.ia, 
que regulou por leis eternas e iln1nutavcis tudo quanto o 
universo enc-erra, aprouve que cu fosse clov-ado á mag;istraturu 
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suprcn1a de IW:-;~a PttLl'hl na llu1'a hislurit·a de~ 15 de llCJVl~lllbro 
do anno vassact.~J, e eon.sernu·-tlll~ a l'Xi:-:il.t...'.neia, rnuitu amPa
t;ada, entã!o, pal'a, att~avéz .Ju um JJC~l'khlu que ~w Jll't~ aJiguJ·~,·:J, 
longo de n1ms, pelas LL'en1enclas responsalJilidaclt~s (IU·e assumi, 
sau4ar-vos ·~10 anniversat~io daquelle glol'ioso dia, entregando
vos os destinos da Nacão. 

Gh::unado comu bra~ileiro, o posto quu nw era ui:.;tl'ibuido 
vinha com mais il11posições de honra c de deYet· do que os 
que desempenhei outr'ora como soldado uos can1pos de ba
talha. 

Lá, no meu ultimo alenLo ele viua, á son1hra do nosso glo
rios-o pavilhão, fôr·a-me· dado anteYer o t~nnobl'ecimcn to de 
i11inha m·ernoria abençoada por quantos 1ne soubessem cahido 
na defesa dos nossos direitos e brios tjon1rrmns. A.quL co
-Ineçou para n1in-t o tempo elos grandes perigos, na hora eu.t 
que, por entre accla1nações populares. os nossos canhões. que 
não tiveran.1, f·elizmente. de Yomitar à IYlOrte. sauclaran1 a in-
tegralizaçã-o den1ocraticá da America. · 

Esses perigos, que consistian1, principalmente, no máo 
uso que eu pudesse fazer da grande son11na de poder de que 
os acontecin1entos me investiram e da qual não cogitei, digo
vos á fé de soldado honrado, quando á frente dos n1·eus cama
radas heroicos n1archei para o can1po da revolta civica, tenho
os con1o de todo ponto conjurados ao restituir á Nação, na 
pessoa dos seus eleitos, o thesouro dos seus destinos, de qu;J 
1ne constitui depositario, ficando-n1e a eonsciencia serü som
bra.s de remorsos e o coração sen1 as magoas que g·erarn os de
veres não cun1pridos. 

Para Yós, qtie acon1panhastes a celeridade e precisão das 
ewJluções republicanas nos ultin1os annos do Irnperio, que 
fc1stes tau1Len1 obreiros ünpulsionadorf'.s do !lll)'·:imentu que 
desde os tempos coloniaes teve percursor-es e rnartyre:::, nfl,o 
passou de certo indifferente a injustiça con1 que foi julg·ada 
a obra n1eritoria c reden1ptol'a de 15 de novembro, na quasi 
Lolaliclaüe du Velho Mundo. 

Lá, onde só conhecian1 do nosso paiz os representantes 
supr·e1no.s das instituições derrocadas, n1uito rcspeitaveis pelas 
suas virtudes privadas, 1nas 1néras excrescencias superpostas 
sobre uma sociedade anrericana de cujo seio não e1nergiran1 
o que nunea puderan1 ser assirniladas~ não foi clifficil á obra 
da calumnia, do de·speito. e da especulação baixar os grand-es 
c patrioticos acontecin1entos que unifiearan1 a .Amer ica cn1 
um só pensamento, graças á revolução hel'oica e patriotica do 
nosso -exeL•cito c armada, a uma sin1ples rebellião de quarteis 
qu.e se ilnpoz ú C'Jvardia ele Uin paiz habitado por qL:atorzc 
n1ilhões de allnas, vasto quasi -como a Eur-opa, esquecida de 
que, si fora isso verdade. estavan1 julgadas as instituições sob 
cujo in:fluxo gel'ou-se tã.o universal apodrecin1ento de con
scioncias. 

IIoje. que as Yista~ elo Inundo se YOlven1 p~ra nôs, que a 
sua retina .perscrutadora não terá uni ponto unrco de conver
gencia, cujo desapparecim-ento, c.on1o aconteceu, pare\·.a _o pl'C
nuncio de grandes desn1orona1nentos, cun1pre--:-nos levar a con1-
pleta evider~cia, ainda para os mais ref_ractar~os, que a gT~ndo 
obra que vind-es legalizar foi a deducçao logwa das premissas 
que o passadu la1wou, tão suave e naturaln1ente dellc decül~
ridas que nenhnma gotta de sangue, nenhun1 ataque a patn-
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tnonios de quem quer seja empanararn o brilho á grande Vi
ctoria saudada pela Nação inteira, qu-e se associou ao Governo 
nos seus actos de respeitosa correcção ante o ~x-In1perador, 
que agazalhariamos com o mais entranhado affectp nesta 
IP'atria, tambem sua, si fôra possivel termal-o como nosso 
simpl-es concidadão. 

No mais sombrio da nossa existencia colonial, a aspiração 
da liberdade penetrou no intimo de todas as consciencias e 
gerou as erupções terríveis da soberania da razão contra as 
violencias ou fraudes da sob-erania da convenção. 
· Tinham os nossos maiores um tal culto pela democJ~acia. 
que un1 só élo do de~spotismo antigo não .era quebrado sen1 
que não respondessemos com a aJdhesão armada, celebr!lndo 
as paschoas da liberdade com o sangue· sagrado de patriotas 
~abnegados, sublin1es de coragem e resignação na hora do mar
tyrio. 

A Inconfidencia Mineira, todos os motinS' e revoltas poli
ticas. que minavam o sólo da Patria, até a sangrenta revoluçã0 
de 1817, nunca accentuaram, sirriplesn1ente, idéa de enlanci
T,~acão colonial. 

·E para os que quizeren1 ver na independencia alcançada 
em i822 a palavra suprema dos .JlOSsos anhelos, apontaremos 
o 7 de abril de 1831, ·em .que banimos .o prin1eiro ImperadoT, ~ 
só o ainda quasi berço de um orphão, ·que elle confiou á nossa 
guarda. e oarinhos, poude ·conter a pronun~iadta aspiração re~ 
:publicana de então. . 

Na Anierica a ,'Mo-rtarchia eslava ao desamparo das tra
diçõe.s de heroismo de seus fundadores; uma obra sem raizes 
na His-toria não podia fallar á imaginação e gratidão dos povos 
pelos feitos que os tornassem livres -e poderosos. 
· Atirada .por uma lufada revolucionaria da Europa, onde~ 
com o sangue francez, se escreveu a reforma, ,para o mundo, 
do direito politico antigo, foram-lhe refugio as nossas plaga~ 
que receberam, ao m.esmo ten1po, a 'Semente da revolta, do 
desdobre dos seus ·mantos, purpuras ·e arminhos. 

Da nossa preoccupação constante de influir directa e im
Jnediatan1en.te no gove-rno de nossa Patria, da tenacidade com 
·que ·C·O!.'nbaUamo.s os obstaculos que ·encontravamos, existem 
traços indeleveis nas paginas da historia contemporanea. 

· E de tal modo sabíamos impôr a nossa vontade sobe
rana, que ás r.evoluções ·S·eguiam sen1pre as reformas em vez 
das p-erseguições . ' 

Neste ultimo quarto de secul:o as idéas liberaes tomaram 
grande desenvolvimento, e não havia con1o conter a ·~ua força 
de expansão. A victoria da ·de·mocracia era tanto mais de es
p_erar-~e, quanto e:a certo que todos os antigos centros de re
.Sistencia monarchr.ca estavam de ha muito em ad-eantado es
.tado de dissolução. 

Con1o ~orça ilu1pulsora de toda a 1nachina >politica, havia 
a vo.ntade Irresponsavel do ex-Imperador, que. tendo deante 
de SI,. an.n~llados,. todos _OS Or~ãO.S do governo consagradOS pela 
Cons_tlttuçao, devia sentir muitas vezes o .te.dio que a -omnipo
tenCia sem con.tras~e acarreta, principalmente quando no 
.fundo das oonsciencias dos que a .ex-erce-m ha a convicção de 
~ua esterilidade para o bem. , 

Deste ~estado de cousas, àppar.entemente tranquillo e se
~ur.9 para a Monarchi.a, que sentia, entretanto, as vib;raçõe~ 
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das g;randcs c jndcfinida.s COlTenLes que trabalhavam cottHl 

que subten·anemnentc a alrna na~ional, nasceu a idéa de u li L 

terceiro reina-do~ que. a astucia. 'C a auclacÜL 1 servidas por :._uu
biçõcs sen1 l im i [c~. de v i mn pI a1Jla r uo sédo da Patria. ainda 
.em vida do segundo. · 

I:'dizn1cut'~ lJ:trr·a u. cau'::a •.J,'muct·aLit.:ü, lwvia de:;apparocidu 
con1pl-etan1ente a nefanda instituição do trabalho serviL que 
trazia o scnll(n· L.l o eseravu ac~orrcnLados no mesn1o grilhão. 
ao qual se prendian1, por rnil de.pendencias diversas, todas as 
1nanifestacões da vida econon1ica nacional. 

Quan_do ~1 Monarchiu, prelibando a sua renovavão en1 re
bento mais vigoroso, suppunha, apezar das grandes resistencia.c::. 
republicanas que enfrentaYan1 nas urnas os mil n1eios de 
corrupção en1pregados pel-os s-eus agentes, ter, no exerci to e 
arn1ada nacionaes an1eacados. un1 ultilno reducto a vence1· 
para submetter a alma 1iacional~ que queria o direito de agir 
livrernente qual í'ôra reconhecido ao escra-vo. encontrou os 
soldados cidadãos firrncs e 1·e.solutos para an1párarem tan1berr1 
a causa da libel'da.de civil. · 

Desde então pronunciou-se a crise que deu logar· ao s-eu 
desapparecin1ento subito, instanLaneo, con1o violentos e in
sano~ foran1 os rneios en1pregadns para o seu fortal-ecünento 
o salvação . 

Alcançada assiln a victoria, banido para sempre do seio 
da America um regímen antagonico com a sua hegemonia, 
com a sua aspiração de liberdade, com as tendencias das civi
lizações que se forn1avan1. e desenvolviam após a grande re-

. volução que definiu os dogmas dos direitos do homem, 
cumpre-nos voltar vistas solicitas -e patriotic3;s para a con
quista realizada, para a obra que, en1bora finda, ha de ir re
cebendo con1 o ten1.po, com a observação dos factos, eon1 o co
nhocirnento exacto das circumstancias e das necessidades r-eae~ 
do paiz~ con1 o aperfeiçoamento da educação popular e -politica 
das classes e dos partidos, co1n as expansões que for'8m tendo 
as nossas riquezas, as nossas industrjas, os retoques e re
forn1as indispcnsaveis á sua consolidação. 

Até hontern, a nossa Inissão era fundar a Republica; h o .i l~ 
~J nosso supremo dever perante a Patrla. c o rnundo 6 conser·
val-a e eng,randecel-a. Não se n1udam instituições para per
sistJr e1n defeitos inveterados, ou para causar silnples deslo
eaçõcs de l1on1-ens. Nas revo1uções e_m' que prepon~er?-m os 
·prindpios sobre que repousa a teologia sagrada elo cla·e1to. da 
.ittS'Lif)a c da 1iberdac1c, os_poyo~ visan1 ~ntes qe.tu~o n1elhora~· 
de éondicão, fortalecer o llnperw das lms -e re1vindwar o p ape1 
que lhes~ cabe no governo da sociedade. 

'J~aes e tão elevados intuitos não se ·consegu'8n1 sem que, 
govm·nantes c governados, se con1binen1 para dar á autoridaclr. 
o á. lihcJ·darJc~ a f~xlensão que l118s é pl'Olll'ia c ele que dependi.! 
essencialmente a orden1 civil c politica. . _ 

lVfas a aut01·iclade nunca ser·ú JorLe scnão eom a condu.:a,,~ 
cl12 que os orgüc1s rlo poc1or puhlic(J funeeionen1 dcntro d~_1et 
L~on1 o n1ais p-Drfeito espírito do solidariedade c de uniao. 
E. indispens~ivel a hanrnonia na concepção e e~ecução. da.;.; 
1ncclidas tendentes a tornar inviolaveis as garantias ~0!?1aes; 
ven1 dahi a no.ssa for0a no int-erior, c o nosso I?restlg1o no 
exterior. Não 'ha paiz que resista á desharn1onia dos seus 

11 
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n rg-i:ios p ensanLes e dir-igcntus; a anarcll ia 'o convulsiona, e rJ 
c·xLr·angei.ro o invade. . 

l)p nada ser·\·irú a sulidal'icdade dos guYer·nos. Sl u:::; es
lados clt~· que se eom11 tiZC' ,. a U 11 i ãu_ n ~o fol'em ~stabe le()enclo 
·;•nlt·t• :-:~i ·-~~ n1ni~ 1'u1·k:-: la(:n~· dt• :::()IJd~ll'H•dadc~ tmcwna!. . . 
· .. :\. autonomia do g:oyen1u locaL i ãu tenazmente. ple:~.~a~t~. 
ll<'IU uniYt'I':-'alidalll· dll~ Ln·a:-;ilr~iL·us. no Jlt~ssatltl r·c·g·lnlt'Ll_: l1<~,, 
deve importa, .. JW rt'g.·i ll1t'll. I't•pulll H'<ll~(l. a dt~~aggr~~ga1;ao ua 
Patrja. Essa tudãu ll~lU t:~ ::;t·, ,.s..,PIWlal au JunccwumD~nLu 
ncn·nwl das nossas in~Li Lujt_:õe:-; JlOliticas: L~lla é o r)oallachum 
da nossa inLegrida·Lle I errilol'ial. . 

U p1·iuH•iru Jmpt'i'!(l SliCL'lllllbi~l ú ill'IPUlJllhll'Jdad~· d0 u.m 
dl)sn1embraruento do telTitorio nacwnal; o segundo v1veu sob 
constantes mneaças di' inYasões e. abs?t'tpçõ~s, a , que a sua 
r a tal poliUca :iáma is ~uubc ilnpô1· s1lencw. Nao sera por cerLo 
a Republica que transi,ia nesse ponl o~ que , a:fí'ecta to~os os 
1nel indres dL' nus:::o ea.t·ac ler. u nos at·J·asta.t·,a~ sein duv1 da~ a 
[ odas as revoltas do nosso direi Lo. 

Yil•n1os tl·e tml passatl•.l de oppress·iyas desegualdades 
soei ar~s e ck rm1 1·eg·imen onde o imperio da. lei se achava 
eonlpl~:~l.an1ente .falseado. ~ada apressou n1ais a .quéda da 
:~v.rona~rchia do que o eoncu1·so da auctoridacle :e do pov·o para 
violaren1 a lei. A autoridade fazia run1o para o absolutismc) 
c a tyrann ia; e o povu~ vendo ,.i ola·da. un1a prcscri.pção, acre
ti i Lava ter sido abolida urna re:;tricção ti sua liberdade. Para 
a.ssegurar a prosperidade e o prestigio elas novas instituiçõe::-, 
o principal deYer da· autoridade t_\ executai' a lei sem vaml-
1 HÇII)Os~ e o do eidadão n de obedecer-lhe smn condições. Sern 
isso tornarernos ao clcnni11io da anarchia e elas facções, Q'll::! 
J'eli:zuwnte abolüDos e que conduziran1 a Patria ás n1aio1'r:•s 
degradaç;.ões ·e as classes aos n1ajs tyran nieos tralli.s. 

Gravo é tmnbem o peJ·igu elas innoYaçõ,~s. A ohra legis-
1 n q V<l. p :.na Sl'l' .perfeita. dcYe represenLar a expl'e::;:::;ãu vi Y:t, 
flalpil nnLc\ da e'x:perieneia c elas necessidade~ de cada povo. 

O lcrnpo huliea a npportunidaclc das 1eis~ o tempo as re
J'orrna. ou as clcl'oga,. Cada povo tern nus seus monuJnOIÜI JS 
lugislaLi vos uma tradição~ um 1principio~ un1 con1pendio de 
.jd1Sa:-; ftindanH~nlar•s. qtH' atrave~sam as t"•daclcs, resguarclancit.) 
ela versatilidade dos parLido.s e da inconstancia das situac~ões, 
garantias e direitos. quo forn1an1 a essencia. a substancia. a 
bas·e da sociedade civil e politica. · -

E' in1possiyel, cÕn1 os ele1nentos ele civilizaçãü e ele pro
g~·esso~ com CI\Le ho,i_e conü1rn quasi todas as naÇões do globo, 
VIVClr sobre o 1m peno ele le1s anaehronicas; n1a:-:; tan1ben1 nada 
mais funesto elo qtw. a cada phantasia que surge, destruil· 
n1onumentos qu·e. r_esistiram ás revoluções. que atraves.sáram 
os tempos c def1n1ran1 o caracter e as jnstituirôes de uma 
nação. ~ 

. )Niesta ord_ern ~~~ jnstituições os partidos políticos con
-~tlLuom a n1ars oíflcaz das garantias de estabilidade e de 
pt·ogr~ssD; ellos dilata111 os dmninios da liberdade e defenden1 
a S~)cwdas1o enn.tra _a l·.yrannia. e as usurpaçõ:es. Convén•. 
p~rnl}l. nao. cc~n:lundu· os partidos corn as facções. nen1 sub
:-;Lltun· a_ m1ssao que lhes é propria. humana e pr.atlca. pela .. .;; 
:::bs~raeçoc~ que ac~so possam eoncluzir-nos á: revolu~ão ou 
~- d1"'ss~I uçao. D.en1~1s .. sob o r~gimen que adoptámos, os par
tido:::; fwan1 sen1 ob.1ectlvo no d1a em. que pro:feren1 a sua sen
tença nas urnas. Desempenhado o seu papel de soberania. 

' 

~
. 
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~?do~ .. são. üHlis li nel.amenLu UJH~t·at·io~ du progressn -c ·da eivi
]Izal~uu. vr.slo -Llt.H~ a. a . ...:pintt.:üo d·.• < itl\·t·r·no nãu :Jcpcntie Jllats 
llC!tl r ~aS ,nnpal'lt'llCICl~. lll'lll da.-.; t'Ull:-ipil'(li.;ÕC'S. 

I ai e. ~1·s. 1111~n1hro:-; do Con gr·f~~so~ o n1odu por que en
t~~lldu dovcrL'IIt :-:t• r· . encaradas a:-; novas e i r·curnstanei as poli
t1ca~ da uns·~a .Pulr·w. 

~o .P~'l'iod.o T·evulucionarit, f' a1wr·nmll que alraves:-;anws, 
procurei Il11lll'Illtll' no:-; acLos pulilieus do Goverllo Provisori·l 
a expressão mais lnnnana c lllais suaxe . 

. ::Me~idas til'. er~r.la gravidade foram tomadas para im.pedit· 
reiVlncllcla~: t ,u t' \~ltar· JJI:'rl urba<;.õc~l sempre la1nentaveis, da 
orden1 puhllca; t~ lao elevado foi o ponto de vista err1 que nos 
colloeúntos quo. Jt~iLas as indis.pensaYois allet·ações. a 1naior 
parte das lei:-; uu antigo regi~nlc'n. enrn os seus corpos de rna-· 
gistr~Jura~ eon1 o 1\nl9cionalisn1o ·de todas as classes, for·t:un 
1nantidos ·e prestaran1 a causa da ordctH e da reconstrucção da 
Paf.ria ns lll<ti:-' u:-:;sig-na-dalo:-: SPrvil.:ns. As revolu~:ões. QIIP 
cxigenl reac<;õe:-;. n domoU ç.Õ'es vrofu nelas pat'a se in1porern s~o 
d c cphemcru exiLo e custam cruentos sacrifícios o A nossa !'o i 
a consagTação do pensan1e11t:o 11acional. e á sombra da paz 
effectuou-se a transição ele un1 regin1cn para outro, com 
1nenos abalo nos interesses, menos panico nos espíritos, n1cnos 
violencias aos adversarias. do qnc as antigas n1udanças de 
partido no Go\~e1·no soll o llnperio. 

O que caracterizou, sobretudo, a firmeza da Roe.publica 
e a confornddade da ~ação eo1n ella, foi a conf'ianç.a g·eral, 
que se manifc~Lou .desde os prh11eiros dias da nossa organi-· 
zaçãu. 'rrauquillizado.s todos os interesses c acceitas as rc
spun~abil ida·de~ da Na~·.ão Braziloira. qualquer· que f.ossc a 
JaLalidade da pulitica que vigorou nos sons actos, vilnos no 
i nLorior abri r·-~e urna. p:hasc ele expansão e de actividad.c 
l al. en1 I odus i JS rarnos da i ndnsl.ria, do tralJalho, que ba~
taria l~utli.Clllph .. u· o imn1enso espectaculo da nossa recoll
~LL'IIe~:ão ee(lllfllll iea para eonveuccrmo-nos de que só ·no:-; fal
tava a pknilude das J'ibe.nlacles an1erieauas pal'a se.rmo::: unm 
nar·.ãn !.!ra ud1•. ~~- pro~LH~ra o 

.. ~u.__ L'XIPJ'i(IJ', u mudn por que se llltUlifestou a enn .. 
fi atwa na sol idt•z da obl'a de J~ de nnYombro leve tt'lna cx
Pl't's.~ão r1 11 pla. qual a do ma is elevado aleaJJC.f' vol i I iet) . 

. .:\-o reeunlu~eiLlli!Jl[.o definitivo da ll!cpublica dos Estados l~nido:-: 
elo Brazil pot· pa:1·Lc de, varios ·esbaüos atnerh~.anos, CJ·ne. pl'inH'·i
ru~. af'fit'll1tHilJn pt~J·antc o mundo a :-_;ua pcl'fcifa solidarit•dad;~ 
de \:arias poll.'lH'lHS OllJ'O[H~aS, e as que nfu) O fizeran1 aU> agora. 
aguardanl ec.'I'Lamente actos 1nais .positivos da vont.aclo na-
cional. . _ 

O J'c·gitlwn Llecwhido rnprescntava uma longa tradl(~W' 
rnonarehic-n. LlU<~ deferia para a Euro.JHt gTando son1ma rlc lll
flncnc1a na politiea americana. O novo reg·imcn. cop1 aspirm.· 
:'i. mainr fl'ai.Pl'nidaciC' e an1izaclc corn indns as nae0f's do glnl)n. 
jánmi~ dt•ixarú dP al'fir·n1ar.· a indl'pPnrkneia da .Paüia Hra
zikdl'a ·e a 111i~':-;ãn quo lhe i'ncumlw dest'.mpe~nlnu· corno nl,)
t.eneia do .Xnv,, }lundo. 

() llllfr·o 11111d0 pnr que foi COll:-iÍdr•r·ada a snlidcz da fie
pulJJ iea <~stú 11a eont'ianç~ geral. qn·e se manifn~totJ. cm todas as 
n1cdi.das cconolniras c finaneeiras que f.r•mo:;; rPalizado, ~ qt~e. 
quebrando o longo !lH'r>.don1inio dn nnut politica d·r ccntrallzaç_ao 
e de absorpção da iniciativa individual, trouxe para o ·credito 
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lln Brazil iJ 1nais extenso pres! jgjo c a 1nais illimitada fé :nos 
sou·s ine.sgottaveis reou rs-os. De nn1 a uno a esta parte. a nr~
J nigração de capitaes· ·e:xLrangei r·os 9 u e J?rocurarn collocaça.? 
nas nossas industr las. que se assocw.n1 as nossas en1p~eza~, 
que tên1 trazido alentos cxtl'aordinari·::;s ao tr?-b .... alho nac1ona!, 
ó verdadeiramente phenouwnal dadas as ccnldi~;ocs sJ-c un1 re
gin1en noYo, eomo u no~:::;o: e que inlla CSlJ.C r a os uH1n1os '~to
ques dos re·present.8ul.es elo pqyo para salur da phase proviso-
ria, que lhe era propria. . . . . 

· Este periodo. sen1 precedentes na nossa h1stor1a poht_1ca 
~,financeira, permittiu ao governo effectuar reformas d~ In
·contestavel alcance tanto roais dignas do apreço ~acional, 
quanto todas ellas 'tendiam a din1inuir as responsabilidades r;; 
os encargos do Thesouro e a ·fazer e~trar para. os can.aes da 
circulação e gyro das transacções capitaes 1~act1vos e lmpro
ductivos, que un1a politica de ilnprevidenc1a. ·e ~e processos 
empvricos havia convertido en1 recursos ord1nar10S do The
souruo sob a fórma de e.mprestimos. Alérn disso, o governo 
procurou dar n1ais autonomia ás classes industriaes, modifi
cando no sentido n1ais liberal .possível as antigas leis que re
gulavam as instituições do anonyn1ato~. o regin1en das terras. 
o regimen bancar i o; e este passo abriu vastíssimo campo á 
iniciativa individual. 

Só então .pudemos avaliar quanto é oextensa a confiança 
depositada rio governo republicano, quão estreito era o ter
reno cedido pelos governos passados á actividade, ao trabalho 
e aos capitaes particulares. · 

De .. par coro as grandes medidas que formam, reunida5, 
run1 systema e um plano financeiro, .que está em vias de se 
completar, o governo attendeu a reformas de não inferior 
alc.ance no que concerne ao .regímen tributaria: e os resul
tados beneficos nã'O se têm :Deito esperar, fixando entre nós 
a moeda metallica e pondo, por assim dizer, r'Ogras, para não 
dizer um paradeiro, a essas abruptas oscilla~ões e baixas de 
cambio, que acarretavam annualm.ente os. maiores saldes 
contra o Brazil. 

Cuidámos com a· n1ajor solicitude do assumpto relativo á 
viaç~o f~rrea da Re.publica, fazendo-a obedecer a um plann 
<ie ·hgaçoes de todos os e~stados confederados, muitos dos 
qu~es, entregues aos seus unicos e minguados recursos, sf5 
conheeian1 do centro a on1nipotencia, que se fazia sentir viva. 
ilnperiosá e intransigente nos períodos eleitoraes de cujas 
urnas obtinha sen1pre approvação inconsciente dos seus actos. 
.. Cumpre que, alén1 dos fortes, jndissoluvejs laços rooraes 
que ~1os . .pr!3nde·rn e· que pudera1n resistjr a tantos e tão graves 
erros, J~n.1~n1.o-nos, egua1mente. por eternas e bem tempe
radas cintas de aço sobre que manobre a locornotiva em cam
pos· de fraternidade economica, lançando dos seus pulmões 
esbrazea.do~, para o Norte ~ para o Sul, par E'ste e para Oést.e 
da Republica o n1es.n~o. s1lvo de vida, de união e de poder. 
. . P.~r . egua.L co,g1tamos do ~ome.ntoso proble1na d~ in
st~ucçao_ puhllca~ a qual tmn s1do dada nova e mui diversa 
orrentacao. · .. 
. :· .D~vendo .a ~epubUca levar . a todos os pontos dos seus 
d9~~11nro_s te.rriton'les os elementos de progresso material que 
aFm·~m as po,pulacoes para a lucta pela vj.da e pela Patria in-
4+~P.ensavel ~ . esclarecer-:lh~s, de par, o entendimento, que 
_çleve ter honzontes amphssJmJJs e claros. 
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Quando ~ confiança g~ral: interna e externa, pareceu iri....; 
aba~nxel. o Govcrn() Proviosr1o~ representante da vontade ct~l 
Naçao,. ente~deu de usar mais amplan1~nte do deposito que. 
lhe foi confiado, decretando a Constituição Politica que tem 
do reger a Herultlicn elos· Estados "Unidos do Brazil. 

Es?e nc~o~ pr,lft n1ncln por qur foi praticado
1 

não impor
t~ndo 1nvasao ou pret~ri.ção da vontade soberana da Nação, 
tlnl)a _corno consequr~ne1a de elevado alcance social e politic•-, 
o n1erlto de apressar o regim-en da legalidade, e de dar desde 
logo o t.ypo grral para as reformas que se fazia de mist~::· 
adeantar. cn1 confornlidade eon1 o systen1a de Federação que 
adopUtn1n::; e que 0111 sua maxin1a parte funcciona desde o dia 
15 de noven1bro. · 

Com effeito, fazia-se necessario dar á justiça federal sua 
fórn1a peculiar, o definir. por uma lei organica, liberal e con
sentanea com o caracte-r nacional, o modo por que a justiça 
e os tribunaes t.(~m de exercer de ·erra em cleante seu elevado 
papel. 

Adquirida a autonomia 1 tão ardentemente anhelada pelas 
antigns províncias, a eentralizaçã.o do Governo Geral Bstav""ü 
natura.lmentf~ sem objectivo. C:un1pria. pois. adoptado o· tYPt) 
da unidade de legislação civil e criminal. ~como mais conforme 
ás norn1as fundamontaes do dirBlto e á constltuicão das so
ciedades politicas, CftJe un1a. lei fosse decretada, traçando a 
linha de den1arcação entre a j-ustiça federal con1 o corpo d~ 
magistrados e tribunaes qu0 lhe são proprios, e a justiça 
local. visto que esta~ quanto ao .pessoal e erxtensão de attri
buições, ten1 de adstringir-se ao que fôr estabeleci-do pe! a 
Constituição particular de cada Estado. 

Aos grandes lineamentos do organisn1o judiciaria segu1-
ran1-se reformas e melhoramentos na nossa legislacão cri
minal. e un1 codigo foi decretado, tendo em vista as mais lJ
beraes c as mais hun1anas doutrinas a nar das mais solidas 
;garantias á liberdade, á vida~ á propriedade e ao direito que 
lhe são consectarios. 

!Quanto ao Codigo CiviL ~ obra aue n1ais contribuirá pell1-
uniformidade de seu imperio en1 toda a Republica, para con
solidar a União Fcrl.eral do Brazll em u111a só Patria, o Go
verno. convencido ele que essa necessidade vital é inadiavel, 
já contractou o .uroj ecto que tem de servir de base á vossa 
deliberacão, e tudo induz a crer que teremos uma obra na al
tura da civilisacão do nosso temp-o. respeitadas. quanto pos
sível. as tradiç.õ~es que predorninan1 n.a nossa historia, n::t 
nossa raca e. R()hretu do. no s·cnUmento c hristão do povo bra-
zileiro. ·' · . - · . 

Cumprj a tamhmn elevar o nivel das duas classes. que sob 
o longo dominio do e:xtincto In1perjo. mais soffreram sem se 
rebellar. nlais esprraran1 sem se ·anniq;uiJ ar. n1ais sangue der
ramaram peJa Ubercladp e pela ·inlPg-rirJade ela Patria. sem q~t:>: 
os seus sa r ri fi r, i os 0 n s.Pu heroisn1o tivessen1 nntra expressan 
q·ue não foss·n a da suhmissã.n do automatn, ohedccendo á: forç.a 
dirigente. 'Si h a gl orüts no nosso passad n. si ha uma 1ustor: R 
que honra a hra,~ura r :-t coragnn1 Jnnnanas .. estas pertencer,·, 
ao Excrr·.j !.o c ;í. A.rm a ela hrazil0ir·0s . 

.A n1l10s snff'rer·a1n. an1bos Jndaram. ambos l)Ossuem nomes 
leg·rmdarios. en!lln n dos nw.is cele·bradn:-; r.anitãcs. e, con1tudn. 
ambos járr)ai:' dC~SPnl.rlfmhrlran1 na Slla .'Pat.ria papel CO~pa~ 
tiv(~l CIH1l ~~-- Sl'll" !..!T:tnd(•;o:,; dl':·d.inos P na ;1lt.1.n·a. d·ns servlCO" 
]mpa~·avris prcsfados ;'t. c.:.ms::t da ordcrn e da l1herdade. 
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Fiel ás leis da disciplina. tendo os prine1p10s da subor
dinação como dog·mas sacraLissimos, a que o soldado não pód3 
negar ohedieneia sen1 trahir a honl'a e a Patria, o Exercilo -o 
n. Arn1ada brazileiros pcnaran1 longos annos. não t.ragand'J at'
fronba,s, n1as apurando no crisol do dever o ,s1ecL patr:i oU.srno. 

Na hora historiea en1 que foi preciso salvar a liberda-de 
o a Patria, Balvanclo ao n1esn1o teinp··J a propria honra, o Exer
cito e a Arn1ada affrontaran1 ilnpavidos os perigos o as in
certezas da jornada einprehendicla eontra tnna tradição de Lrrs 
soculos o un1a institui<,:ão espuria na A1nerica; e, con~o ~ Pro
videncia e a justiça estão sempre do lado dos op,pnn11-dos, a 
victoria elos valentes soldados r marinheiros dn Brazil im
poz-se, irresistivBl e fatal con1o o destino . 

. cabo ao Exer.cito e á Ar'n1acla a gloria de ter effectuado a 
revolução ele 15 de noven1bro, data esta tque serú de ora en1 
rleante a hegyra da llepuhlica Braz.ileira; e esta conquista 
representa uma son1n1a tão grande ·~e sa·crifi.cio.s heroicos e 
de resignados soffrim·entos_. que, ainda quando tuna nova or
ganização não devesse ser effe.etuada após a revolução. cn1 
J'rconhceirnento a serviços rlc qu t_"l a Patria guardará~ smnpre 
agradecida. a lc1nbranea. não ser i a possível clemo·~'ar a decre
tação de re-forn1as qnc ··collocassen1 as :forr,,as arn1aclas do Brazil 
rm conrUções de responder pela integridade do sólo brazi
lciro~ pela inqucbrantada Inanut.enção da ordmn geral. 

Para attingir desideratwm do tanto alcance era indü;
pensavel con1·ecar pela elevação do nivel rnoral do soldado 
brazileiro, dar-lhe a instrucção necessaria. aperfeiçoar-lhe o 
conhecin1m1to e Jnanejo das annas~ formar-lhe o caracter c 
a disciplina n1ilitares, e tirar aos &eus servioos a exprcssã·J 
de in1posto de sangue, para qualificai-os con1o a n1ais ele
vnda e a ·n1ais nobre funcção publica que o c i daclã.o ~~ eha
mado a desmnpcnhar. Cu1npria elevar Larnbe1n o nivPl elos 
estudos superioPes, adoptal-os aos progressos, progr:unrnas 
e adeantan1entos da civilização moderna nas ·nspceialiflarles 
qno a um n1ilitar devcrn set· fan1i1iares~ c prcparm>, assin1. o::; 
mais altos destinos para essa n1ocidade, que acódc fervoro~a 
de todos os angül os da Republica, pedindo logares nas filei r as 
do nosso Exercito. T,acs re:forn1as estão feHas, e só o Lernpo 
poderá dizer si os prog·ran1mas adoptados pr~·cisanl recebei' 
alterações consent.aneas ás necessidades verificndns e :'1. ex
pcrifmcia conhecida. 

Isto, que levo dilo 1quanLo ao ·Exercito. applica-sn tarnhent 
:í. Arnla(la, onde as reformas realizadas ajustan1-se pnrfPiLn
m~nt~ ao~ 1nethodos n1oclernos n1ais apcr:feil;oados; o que Pra . 

. t~n1ben1 .)llsto apreç,o ás voeações qne se con:;;agran1 :.í. rnd~ 
vida do mar. 

Não esta~n;1n, entr~tanto, ~eitas todas as rerarações a qnc 
as cl~.sses m1h~ares t!nhan1 ~ncontestavel direito. A preoc
~upaçao .do anhgq reg1men fo1 a sen1.pre traz-el-as jungidas á 
lgnoranCia, reduZll-as a i.n.strum·entos passivos, opprimil-as 
pelo systen1a ·barbaro do terror. sub1nettendo o .soldado revel 
ao drv~r, a un1 svslmYla nenal f.yrannieo: eun1pria ao doverno 
republicano providenciar para que o Codigo Militar fosse or
g~nizado, tendo cn1~ vista, principahncnt.e.~ a jnst.iça. que nfio 
pode ser para o soldado a tortura ou a rlegradação social. 

. Co~ o canc-ellatnento de. todos os processos· gastos do an-
l.lgo rPgnnrn, r~tou convrnelflo ele que ao i n nuxo do rspirilo 
morkrno ml1 P n" -eonrPp(:-õrs n0vns rio drver lr,ilit.ar~ o Sf)lrlado 
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hraziJeirn sah~r;'t d0 ()1~:1 0fl1 tlc•anlt• r·c•rnnl!t'CI'l' f[IW :1 :'11:1 rlll'(·fl 
Pstú no rP.spel1n rir· ~l .Jru~:-:.tlW I' 1111 ~r·nl.inwnlll ele· :'tta di'· 11 ·[_ 
tlade: qno g,) ia o]ll'llieul·itt ú ]Pi ·1· :111:-; :c·IJI'!'t•:-; o r·le\·a P n c:nJ~dttz 
ú gloria; cpu~ a ,,;.;~m ant,mnmia r· 1\. :-;.'~" p1:estigio~ conw ela~s~'. 
clC'pPnrieJn esst•nemlnwnl·r• c~n fla:-:~1\'tdacll• intelhgente o JW11-
sani·P~ a qui~ elle cleyc rec~nzn·-se na paz~~ na guerra. 

Srs. :Men111l'DS do Cnngr·rs~tl- rraYeis cl.e peconlH'C'I'I', 
lH~lo es.tudo qu_e fiz~Tr~es da mal'rl1a dn~ publico~ ncgncios, qttt' 
n lliOYtmcnto In1prtn11cln rn1 Lnclos r1.~ oulr·os Tarnos da aclrni-
·nislnll_:ãn fni. 11fin :-;1') ndi\'·'.1. ('()1\)(1 Jll'l,l\·id,l. Pa1·a di·Slt'ttiL' a:-; 
incongntenciils elo passado C' Jli\1' •{'Jil llat·nhlnia ,,:-; urgãu;-; d11 
pncler- ·publie,o co1n as lWecssicladPs ·d11 Jll.'l'sr•nLr e as instiLuü·õ,• . .:; 
novas da poliLica J·epuldirana. l'l'~un íl1• misl ,,.,. 1'r•l'nrn1as .. qtll' 
saLisfiZt'SSCin (j(':-;dl' Jng,, n lucia:-: rr:--· Pxi;..;PtH·i~1~ dc·:-:!.1~ l'Pg;inH'll. 

l\h1il:n resta ainda (l fn.zr1o, c rntt i Ln I'XigP ,, 1':-:p(·L·a i X:u·;t,, 
do vosso patriotismo. .. 

Ha un1 anno apenas qur inic·iú.nH!S a llt•mnli('.fín ~~~~ lt'r':-; 
s0enlos. Es~a clr:muli1,·ãn nãll trm ~idtl J1'('ll1 sr'l'~'t .i:'i.mai:-; n di.'
,·nsl a(~fio dn ('IH1Cf1lj:;Ú.adnr>, l)Onpw a Pai I' ia l'r·a nnssa .. 

Vamos todos f'P.rninhn cU.eeiln 11,, htltn·n. ()ttanlt! Illll.i:-; 
soh1·ins f' firnws nn;-; rnnsl'n·arrrtílS ctnn" Yf'ltrf·doJ.'l':-:, mai;:.; tHb 

approximarornns elo ideal a (!llP aSflÍI'<llll ns rHl\·ns !Jlll' l11·1SC':lll1 
na lih·C'r·rlado o domin1n :ela .. ittsli(:a n dt1 dirr'iln. 

Snjan1 PsLes ns rnmns da Paf.ria nnva. tlnicos qnr. !H)::: 
poden1 concl11zir ú altur·a elos (j('slinos q11e nns ''sli'in J'r;:.;,,r,·ndn.;; 
na ..:\nH:.>rica. 

:\L\XOEL nn:DOFiO ]l.\ Fn.'\SEC.\, 

En1 scgu i da~ reqncren vf'rbal n1·Pn.l C' n ~1'. Srahra. a n n
Hlt'aç:ãn ,k uma Cornmissã,, cnmpnsta 1h' :-;,•nfl.í11lri'S 1' dl'il\1-
l.acln~ prna. Pnl nc;n1P da :\"aç:ii.n Hr·a:..:ilr'ir·n. C'lill11ll'ÍilH'nl:tt· 11 

rhrf'(~ rln .nnvrr·nn Prnvism·in. 
Acceita a incHcação. pnr acc1amaç·ãn dn CnngTc•s:=:ti. 1' 

~1·. PtY_•.::::Ji'CIC'niC' 1w.nnria va.ra a r0f.rri:rln Cnmmis!sün n . ..; Sr·s. ~('tl:t
rlm.'~S: .An1arn Cavalrant.L Elysru lVIarlin.~. Alm0irln BarrP!tl e 
Hamiro Barer]] os. ·(' DC])ll tadns Sna·1->ra . .Tnrqtl0S On ri CJll 0~ rnwn
.philn dns Santo:=:. Tnnneenr.io Srrzeclrlln c· Gt1SIIldi11 rlP :\Ielln. 

Na .sessão rlf' J R r:cqtH'l'C'11 o Sr. ·ln SI'Cl'PLal'itl qttr>, dt' ae
r,,'n,rln r.nn1 n Hcginwnln. n ·~:!'. Pr,•:;;idl'lllr· !'1t1Illt'i'' a (:1ll1ll1li:':-;iill 
qne r.levr ·inlrodnzil~ no r0cintn ns St· . .:.:. J'I'•Pl'I'SI'nlanh•s qth' SI' 

achan1 na anl.r-sala r qnr ainda não t i\·r·rnJTl tH'ea;:;iil() dr.· t'I\Il

tr·nh i r o cnmprnrn i ssn regimrnt al. 
O ~r. 1Pi·rsicleniP nnnwin Píll'<l ;1 l'l'!'t•t·idn t:1111l11li~sil11 n..: 

Srs.: An1aro Cantlcanl.i. .Tniln Pedro. ~\nH'rirn Lnl1n~ Franci::.:cn 
Amaral e Pedro An1erico. · 

CO:::VIPHOl\'11 SSO H EGI~TEXT.\T. 

C:onJra1H'll1 ]Wran I" a ?v[psa n C't!m p rnm i ;:;;:;n rrg·i 111 011! <11 n:=: 
Srs. Mayrink. An1philnphin. l'h:l~klinn ~\mn1·al.- Prdrn .P<t11-
lino. Nilo PPeanha. Hnsa C' Silva. R:=:l·('vP::; .Tun]l)r. Hoch:J.~.nH':;,: 
Fernandes. Hrnriqur• ele Caryallw. Tnyar,,;:.; ·Hasln~. Franci~.~' 1 \ 
l\:fachaclo, 'Pereira LyrrL Qnh1linn lh)('::tYtlY<1. T .. .r'nYegil~1n Fli
P:noir~:s. :\'ngnc•it·a Pat·rma.!.!ti:Í. Tlt('(lil()!'ll J>al'llt'('ll. t:a~~IH!ltl t1· 1 

Na~wim·enln. nnming·ns ViePnfP. Znma. St.l ~\tl·it':ldr•. lht~· !1:11'
lHI~a~ C:nrr,"'a H:llll'lln. S:li'aivn ,, C::1J'Y::lllla1. 



Em seguida, o Sr. Amaro Cavalcanti, na qualidade ele 
'orador da Commissão e·nearr1egada do saudar o chefe do Go
verno Provisorio, declara que usou da palavra nos seguinte.s 
termos: 

« Generalissin1o - Na n1inha vida de homem publico nãn 
diviso um mon1cntc mais feliz do que este, em· quo a Naçfi.n 
Brasileira. reunida ·on1 seu primeiro Gongresso da HoiPJUb 11ca. 
manda-n1e o. aos illustres cOJnpanheiros ele Córnmissão sardar· 
ao Brazileiro djstincto. que. já benon1erito da Patria por sem~ 
longos c importantissin1os · ,serviços militar-es -presta~os rn '.'l 
denodo á causa publica. cm defesa da hoJ?-ra,. da g·lor1_a o cll
o·nidade nacional não é n1enos, como O primmro e n1a10r CO 1-
Iàborador da ob~a ,patriotica da nossa reconstrucção politica, 
·.encetada pela grandiosa ~revolução de 15 ~de novembro. 
- « Notabilissima é. sem duvida, a pos1ç·ão de chefe de Es-
tado, c sobremaneira tão recon1mendavel, que um dos grandrs 
generaes da antiguidade ousou affirmar que, para obtel-a. 
seria licito violar o .proprio direito. 

«Mas, Generalissimo, se·melhant·e posição sómente se eleva 
~:e .se engrandece realmente aos olhos do reconhecimento pu
lblico e da just1ça, si aqu-elle que a occupa faz como vós. que, 
1sahindo ela revolução, a-rmado de toda a força e poder illimi-
tados de dictador, sómente delles usára para a obra do bem. 
para manter a .arden1 e a .paz- publica, .para .manter a digni-.. 
dade nacional , e~ em toda a sua integridade, o sagrado só1o 
ela Patria. 

« Poden1os assegurar-vos, que o Congre.sso Nacional nutre 
reste tão elevado ;conceito a respeito de vossa -conducta, como 
r,hefe do Governo Provisorio. r é por 1sso que vos enviando a 
sua saudação, espera que eontinuei.s a cooperar con1 vosso 

. :Prestigio e esforços· de provado civismo na consolídação de
:f'initjva da obra patri0tica que tão sabian1ente se acha en-
cetada. . . 

. «E acceitae nestas curtas phrases a -consubstanciação do~ 
sentimentos de que se acha possuído o Congresso, para tudo 
quanto fôr d-e bem. de razão e de direito, em pról do engran-
decin1ento da Patria Brasileira».. · 

Respondendo á saudação do Congresso, o Sr. Generalís
simo disse: 

~<Durante _o te.rnpo de um anno~ em que exerci as funceões 
d~ d1ctador, n~o tive outro pensamento nem outro intuito que 
nao fosse servir ao meu paiz na nova ordem d-e cousas, creacla 
pela revolução de 15 de novembro. 

:· «Sopitando, ás vezes, a impetuosid.lde de sentimentos 
p-ess?aes, _·procurei fundar uma dictadura de ·paz e de har
.m~nm, nao ~6 para melhor corresponder á confiança geral do 
pa1z,_ mas arnda egt~almente nara. evitar m.otivos d(-} appre
):lensoes desfavor a': eiS no ~x~:rangeiro~. o. qual nem sempre 
_mo:Strara-se bem disposto a .Julgar com Intmra justiça os actos 
·do governo revolucionaria. 

<~Pos~s·o ter ~rrado; é possivel que o men Governo tenha 
commethdo m~1s :de um . desacerto administrativo; tenho. 
por~m. a eonsmenc1a. tranquilla~ porque nunca me deixei guiar 
a no:O ser prlas suggcstões do bem .commum. qne me estava 
confmdo.. · 

(- -- ·- --
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« Quanto ao Congresso, direi: Educado na arithmetica 
positiva do Conde ele Lippc~ quer como soldado, quer corno 
l10nH~n1 do c:clVCJ'llo. j{unais clcsc:nnlleei a necessidade ele .res
po i La t' a lei, o direito o a .i t1Stil,;a, f'. qualquer que seja de ora 
em deante a n1inha posição, hei ele manter e cun1prir a Con

:-; I. i l.u iQão Jo:-; Estados TJnidos do Brazil. 
« AproYeiln tambcn1 o ensejo para declarar ao Congi·esstl 

e c1izct· á imprensa c ao povo que nunca tive nem terei p-e.i11 
d(~- emendar ou reparar qualqum· e no comn1etti.do nos mistérc-;.; 
da publica adn1inistral)ãO, desde qne n1e fôr indicado ou rr.
el arnaclo pelos n1eios ·r~onvenient-e.s. 

«Tenho, eles ta sorte. respondido, e agTecleGo sinceramcnl I' 
as fdicii.:::t(\Õcs que n1c dirig-iu o Congresso Nac~ional. >> 

;\.pt·c~st·tlLa depois o n1csuw Sl'. Senador a St~f.:,Ttin!.e: 

« Con1o rnanifc.stação consciente da snherania· nacional. 
representada neste Congresso, como meio de assegurar sem 
interrupção, mas con1 legalidade, a marcha dos negocias pu
blicas, e •como alta prova de merecida confiança~ indico qtw 
o Gcncra:lissin1o l\1annel Deodoro da Fons-eca. chefe do Go
verno Provisorio, continue a exercer pro ternpore todas a.s at
tribuiçõcs concernentes i publica administrac.;ão do paiz, at1~ 
a approval~,ão da Constituição Fecl-eral c n, cloir;ão do prin1cirn 
Presidenfc da Depnhlica elos :EsLados· T.;nidos elo Hrazl1. 
A.rnw'o Cavalcanti. » 

Susc-it.anrlo-sc 1m1a qnestão 110 ordem, yon1 Ct l\Tns:l :1 ."1·-
gninte 

MOÇIO 

«0 Ct!ng:rr:::~.n :.\arionaL installndo p3.ra dc•erct.ar .a Con
stÜ1lic:ín tÚlS "Fslado:::; fTnirlos rln Brasil c t~h·!:!:('l' c, Presüienlr· e Vil(;·c·-Pt:e:-:irl-cnÚ' rla Rc·11ublie~1, approya D .. d<'lt~g·açiio f(•iin 
ao no-.·c-rnu Pt'oO\"ÍSill'lO. l.~lll 110111t~ c ('·nm a;,;~C~!);-;(_1 da ~aC::Íil. C' 

reC'mllwc.e-Si' de:-;r!{• .iú o nnit:n conlpP!<r·nh~ J.Hl.l''il ('XC·J·r·t•t' 11 

poder legislaUvo. - AmeT·ico Lobo.» 
l1Cf10lS :h.~ algurn cle]Ja!e~ YCll1 á ::\[usa ll1;ti:-:; e:-;t.a 

~lOÇÃO 

«0 Cong-rc~::-·o ~acional. constil.uido T1C.lo pnYo brazilt•it·.-l. 
en1 non110 rla soberania rlaciol1!al, que lhe fni. ont.orgacla, th'
creta: 

«Art. I." ·E· confirnmcla para o Governo elo Brazil a 
fórn1a rcpnbl if·.ana fcderat.iYa drcretacla prl') Governo :Prn
visorio a 15 ele novembro de 1889. constitúicla com o nom-e rlc· 
Hepnhl il'·:t. !ln~ Estndos Uni dos dcJ Brazil. 

« Art. :?. o O Gcneralissimn .N.fanoel Drodot·o da Fonseca. 
aclual ehef'c do Governo Provisorio, é investi do elas fu t1t·•:~-~~· 

" ' 
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de chef·e do Poder Executiyo da Hcpnblica, no caracter de 
Presidente da H.rpuhl ica dos E~! aclns Uni rins du B raz.il e a r·go 
que exercerá pelos seus actuaes ministros on p~r ~n1l ros dl' 
sua in1n1ediata confiança, até que o Congpesso .i\ a_e tonal. 01~a 
Teunido. decrete a Consl itnir:ão ela Hepubhca r. P 1 C',ia n .Prc•s t
clente da n1esn1a, na í'órn1à das disposições que decretar; 
~alvo ao Congresso o direito .cte exame sobre us nelns do no
Ycrno Provisorio. - O'it'icica. » 

O Sn. UBALDI:No no AJ\L-\RAL offm'ccc, 0111 s·en nnn1e, o no 
ele ontros collega.c;, mais esta 

M0!}\0 

«O Cong·rcsso hácional, á vista da n1cnsagl'n1 crn qnr o 
·Chefe do Governo Provisorio lhe rentrcga os dcsf.inos rla Na~fío. 
e considerando que ô do urgente. necessidade dar consagr::u,:fío 
leg-al ao Poder ExrenliYo. r·rsol\·:· apprllnr.· pnr·a o n~~,·.-·r·nn 
actnal. afim de que lYT seu patriotisn1o se 1nantenh a na di
receão· elos negocios p ublicos~ aguardando a Constituição CJlH' 
dev'e ser votada e a org·anizaçãCI do goycrno definitivo. - U. 
do .t.1.11UlPal. -Fernando Si'mas. -Santos .And1·ade. - Br.llm'
ntino de Mendcmça. - Nilo Peçanha. - Alberto Btandão. -
Cy1•illo de Lernos. - Fonseca e Silva. - Alcindo Guanaba·ta. 
- Jc-·aquün Breves. -. Edumylo GonçaLves. -.Julio Próta. -
Ra1niro Barcellos. - Hornero Baptista. - Pinheiro 'Nlachaclc•. 
- .Jul.io de Castilhos. - Martinho Prado .Junior. - Cass1:ano 
do Nascirnento. - ~fenna Bm·reto. - Thompsc'n Flores. -
Pe1·ei'ra da Costa. - Bo1•ges de .~fedeiros. - Alcides Li1na. -
Rocha Osorio. - Demetrio Ribeü·o. - Antão Goncalves dP• 
Faria. - Laurc.' Sodré. - A. Indio do BJ'asil. - Paes de Car
'oalho. - Costa Rodrigues. - Serzedello Correfa. - .4nton/o 
Baena. - Matta Bacellar. - Pen·eira Cantão. - Nina Ribeiro. 
- Annibal Falcão. - Aristides Lobo. - Pedr·o Chermont. -
lrlanc'el Barata. - Lopes Trovão. -Aristides Maia. - Nelson. 
de Vasconcellos Alrncida.- Fu.rqnim 1Vernelc. - .Tosr~ Au
onsto Vinha,es. - Cunha .Tunior. - José H?J(Jino. » 

Requerendo o Sr. Serzcdello que a votação desta rnoç·.ão 
seja non1inal, e sendo approvado este rcqn~rimento Vf'l~hal~ (~ 
approvada a moção. · 

Vrrn :í .. Mesa a seguinte 

Declaração rle voto 

« Doclararnos .que ~ nossa approyaçã.o :i n1oção apresen
tada pelos Srs. Ubald1no do An1aral e outros não impor La 
outra delegação que não .seja das funcr.ões do Podrr Exccmtivo 
e Adn1inistração da Republica. - A:n1phUophio B. Frr>i1·c de 
Ca1'1Jalho. -. Custodio José de 11! clln. - Santos Pereh·a. » 

E' cg·twlrnrn.Lc llrla nrnn dnrlarat.~ão rlf' Ytdt} fln Sr. ;\lrnino 
Affonso. 
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J•: 11/J: 1/.t/ tlS (/U }J J'(J .i e f'lu i/(' n !'{/i l//.t'tlf () 

Stt:·wilandtJ-:-i<• ttnH1 qttl':-ili'"tn ti·· •11·d··nt. \'('J" ·,'t ~r . t '' ·'' r~:t O SC-
g'IU 11 l' 

nerr/1. c i'i.nt en l (j 

. <(jlh•qnrr~rno~ qui' a di:_c·ttssiíll tltJ pt'tl,jl'f'ln tl11 HPp.irnrnl1) 
srJ:t poy ·cap1tulos r. a yofa~~ao por arl ign:-;. - Thomn::. Drl{inn. 
-- A lr·uulo Gu rtnal) ora.>> 

Consnllnclo o Congrc::;sn, l'C':-:olYt' rttl'(~ .:.:r:.ia a lli . .;;t·t1ssão por 
r. a pi lulns r a yol.a~ão pnr ar! ign~. 

J )nsl n n Yu Lns, {• app L'OY:Hin. 

R' t.an1ben1 lido o seguinte 

nt?(Jll f>i' irít(' n l () 

« R~:qur.iJ'O CillC ~cjarn irnpres:-;a.;.; :1;;; í'.nwnda:;; P di;.;;lrilmidas 
'f':ll'ft ser<'nl di.seuLirlas rorn n n.•gitlll'11lt1 .. qttt' :-;r·rú adiadt\ pat·a. 
clr•po is. - AJ·islidcs Lobo.» 

Poslo a yoLns~ é ap.pt·oyado. 
Yt•n1 :'t :Mcs::t n1ais este 

RerJll e ;·'i ttl e 11 to 

<.< TI.nqnr.it·o que se pnnhan1 rm di;.;;cus;.;;:to l1n.i1' ~~s rapilnlo:;; 
tn P .'2" dn ]{p.g-iirll'nLo, ·t~. -ap)l:t·oyndtl:'. pt··tll't'd:l-:-i•' ;'L 1'\t•Ít_'i"ttl da 
Mr~a.- ;-;;, n.- .loiío r/1· s;,1ueiru.» 

Julgado prnjudicado. 
E' lida a seguinte 

« Fat}O restricção ás prin1eiras .pal:t.\T::ts <la inrl ira~ii~~~ YO
tandn .por clla rh~::;do as palavras- euno,;idc·Ntndl~' fJIIf' 1; tf,• Ut'

acntc n.ecessidade - entcnrl<'ndo-sr qtl•' a indica~.·~.() 1't•l't•t·t•-. .;;r, 
ap·PTHlS an Pndct· Ex cu I i YO. - A 7111 i 11 u _\j'[onso. >> 

Ka sossfío i:l~ .10 vicrarn :i ~[c~n as ;-;,·~ttin!c·s 

DN·la;·açi'h•s de ?'Olu 

«Tendo deixado de ~r~r insrrida na ar( a da srs~iín dú 
hontcn1 a commtJnicaç:ão qne fiz. tlt~ nãn 1WY''''. r~rnpat·t•ei~~~ 
por ::whar-tn(~ rnf,~rmo. l.'I'Clarnn cnnl t•a ·e~sa llllltssao. -- \1. 
r:tm'ino Mr.nf~"Ú'O. » 

« Declarmnos qu r. prcsPnt<' .. ;; ú ~~·:-;:-;ão d ,. 11 nn lrrn. ,·o! :í n1ns 
pela n1n<:fio aprrs'f'n I ada P~' lo St·. l'hal di n n do ~\_ma r·al. I rndo 
hnvido nmis:-;ãn rins nossos. nnnlt':" na :11'1:1 dt• ]H).Ir. - .llnnnd 
Pulue11r•irJ. - Ft'l'l'f'Írn Ba/Jf'!ln. - An/()niu fJl!J!IIhu. -- Lo-



·moun'ier Godofredo. -João Pinheiro-.- Astolpho Pio. -João 
Luiz. - Domingos Porto. - Pacij'ico lYiascarenhas. - Palleta . 

. - Jor2o A.vella?'.- Duh·a N'icaC'io. - Chagas Lobato. - Carlos 
Chagas. - Domingos Rocha. - Gonçalves Ramos. - Gabriel 
J.11agalhães -Ferreira BTandão. -Francisco Veiga.» 

« Heclarno contra a omissão do meu :noine na votação da 
rnoção a~presentada pelo Sr. Senador Ubaldino do Àmaral. -
E·1·ico Coelhc:.» 

«Declaramos que estava1nos.. presentes e votámos a favor 
da moçã.o apresentada hontem pelo Sr. Ubaldino do An1aral. 
- Coe lhe.~ e Carnpo_s. - A .. Milton. - __J. A 'velino. » 

H a ainda outras r-eclan1ações verbaes. 

COMPROMISSO REGIMENTAL 

Contrahido perante a Mesa, pelo Sr. Dr. Leonel Filho~ 
Deputado r'Elconhecido pelo Estaào de Minas Gerae.s. 

Na orden1 do dia entra em discussão o capitulo 1 o do pro
Jecto de Hegin1ento para o Congresso Nacional Constituinte 
e que trata da Reunião do Congresso. 

São approvados successivamente os arts. 1, 2 c 3 do ca
pitu~o 1 o e uma 

Emenda 

Do Sr. Moraes Barro:s ao art. 3°, eoncebida nestes termos: 
« Suppriman1-se as palavras - que terá logar na sels~o 

inm1ediata á Q.a installação. » 
.- Entra · em discussão o capitulo 2° >e uma emenda d0 
Sr . .José Hygino e outros~ ,concebida nestes termos, ao ar L 5°: 

« Supprimam~se a;s palavras - por escrutinio secreto -
e accrescente-se ao final do ,artigo - -e devendo as cedulas 
ser assjgnadas pelos respectivos votantes.>> 

T~ravada a discussão, vên1 á Mesa as seguintes 

Emendas ao art. 9° 

Depois da phrase - deixe a presidencia - accrescentem
so r:ts palavras - emquanto se tratar do objecto que se "Qro
ponha a discutir. 

Sala das se:ssõ-es, 19 de noven1bro de 1890. - Alrninr.; 
Alfonso. 
_ Supprimam-se as palavras - e votar. - A. Euzebio. -
Arthur Rios. 

-São approvados os arts. 4° a 16. e as emendas apresen
tadas ao art. 5o pelos Srs . .Jos·é Hygino e outros, e ao go~ pelo 
Sr. AI miro Affonso. · 

Não são approvadas as em'Bndas offerecidas ao art. 5° 
pelo Sr. José Hygino e outros: e ao art. go pelos Srs. Antonjo 
·Euzebio e Arthur H i os. -

Entra en1 diseus·são o capitnl·0 III - Dos Rep1·escntantes. 

I 
"""w!4Ai!4!~. 
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Entram conjnnctamento· 'Cin discussão as emendas, já int
prcssas e offerecidas: 

_·\o al'L . .::n. peJo Sr. PiniH~h·c, ({ucr1c8: ao :82, § zo, p<·.l" 
Sr. lVIuniz Frt~il·c; ao art. 24, pelos Srs. José Hygino e outro:
e E rico Coelho; ao art. 25, pelo Sr. .José Hygino e outros; 
duas ao art. 27, sendo UIDa an1pliando-o, pelo Sr. J o só Hygino 
r• n: 11 ~·IS, e ,_,ui rn supprin:.inclo-.o, poto Sr. Chagas Lobato 
e -outros. 

Vêm a Mesa, sflo lidas e eutram en1 discussão as se·
guintes 

Emendas 

Proponho a suppressão da parte do art. 17 aue se refen~ 
á pro1nessa ou compromisso do art. iS, que, por~ esta fórma: 
ficará prejudicado. - Sá Andrade. 

Substitua-se a affirmação alli contida: pela seguinte -
Prorn etLn guardar a Constituição que fôr adoptada, desen1-
penhar fiel e .}egalmente o cargo que 1ne foi confiado, e sus
tentar a união, a integridade e a independencia da Nação. -
Epitacio Pessôa. 

São lidas mais as seguintes 

Emendas 

Seja substituida a formula da affil'n1ação do art. 17 pelo 
seguinte - Prometto cumprir fieln1ente, e de accôrdo con1 a 
n1inlia consciencia, os devere;s do n1andato d:e que n1e acho 
investido. - F'rederico Guilherme. - Souza Sen~ano. - Me-ira 
de Vasconcellos. - Bellarmino Carneiro. - João Barbalho. 

Ao art. 20 - Supprimam-se as palavras - entendendo-se 
que foi approvaao~ até - presentes. - EpitaC'io Pessôa. 

Ao art. 22: § 1°, en1 logar ele um dos secreta~ios, diga-se 
-· o to Secretario. - F'rancisco Vei(fa. - Feliciano Penna .. 
- Francisco Anun·o]. - Dut'ro Nú~a.cio. 

Ao mesmo artigo, § 2°- Dará precedencia ao mais velho 
ou: na egualda-de de edade, :designará á sorte. Supprimam-sc 
a~ on tras palavras. - Al1nú1.o Aftonso. 

Ao final do art. 24, - Djga-se: - referencias individuacs 
offensivas. - Alm·ino. Af{O'P.SO. . 

.Ao art. 27 - Não poderá. ser dado para ordem do dia, 
nen1 constituir objecto de discussão assumpto que não seja 
il11n1.ediatan1ente ligado ao fim do Congresso, como consti
tuinte, salvo requeril!1eJ.?-to~ devidan1ente approvado, err.. se:.;
são anterior, pela 1na 10r1a. elos membros p1·escntes. - A. Ca
valcant'i. 

Art. 27 - Proponho que o art, 27 seja substituído pelo 
se~·ujnh~ --- DiYidir-sC'-{t cm {luas parLes a nrdcm elo dia, a. 
Ja ~consagrada á matcria constituciolial, e a za ao exercicio d) 
Poder Lc.~isl::d,iy.o ordinario. - Arncrico Lobo. 
- _'\n a;~.t. ;28 ---- .\.cerrsr~entc-sc: peranLi'~ a :vre~a que ser-

viu nas scssõe~ prepar~torias. - Generoso .1.lfarques. 
H.equerido o encerramento da discussão ~elo Sr. Aristides 

Maia., não é approvado. 
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ITrava .. se un1a ·cru'cstãQ de ordem e vEún iá :Mesa a ·seguinte 

E:MENDA AO :\H'l'. 2:2, § 1° 

«Na orden1 ern {JUC tiver sido inscripLo. - ll1atta J!Ia
chaclo.» 

Procede-se á votacão successi va dos art.s. 1'7 a 28. 
E' approvado o art. 17. sendo rejeitadas todas as emen

das offereJcidas ao mes1no · artigo . 
.. ~ão eguahneutc appnlYados os al'ls. !~ e ·J 0. 
E' tamben1 approvado o art. 2.0 e reJeltaclas a:s en1endas 

offerecidas ao mesn1o artigo. 
E' a})provado o art. 21. 
E' approvacla uma en1enda suppressiva. do art. 22, o fi' c-

reei da pelo Sr. Zama. . 
E' approvado o § 1 o do n1esn1o ar ligo, salva a. en1encla do 

Sr. 1\'Iatt.a Ma-chado: a qual é tmnben1 approvada, ücanclo pre
judicada a e1nenda offerecida a este n1esn1o paragrapho pelos 
Srs. Fra11cisco Veiga, Feliciano Penna e outros. · 

E' en1 seguida approvado o § 2.ú do n1esrno artigo, sendo 
rej citada a en1enda que ao 1nesn1o paragrapho offereceu o Sr. 
Alrnino Affonso. 

E' approvado o art. 23. 
E' approvado o art. 2-í, sendo retirada a mnenda que ao 

n1esn1o artigo o.ffereceran1 o Sr. José Hygino c outros, a re
qucrin1eilto elo Sr . ..:\lcinclo G1.1anabara. 

E' approvacla a en1enda substitutiva do art. 25~ offerecida 
pelo SI'. Jos•~ Hyg·ino c outros. 

E' appro-vado o art. 216. 
E' posto a votos o art. 27. 
O Sr. Frl~derico Borges requer que a vota(:.ão llei:iLc ar .. 

iig·u '27~ qw~ c.~ elo i.côr scg·u inte: 
E' approvado n re.querjn1ento. 
E' retirada u.ma emenda do- Sr. Souto. 

O Sn., i\LL\'1"l'A MACHADO 1ê o seguinte subsLHuLivo ao ar
tigo 27, que é do teür seguinte: 

«Art. 27. Não poderá ser daLlo para ordem do dia, nc1n 
constituir objecto de discussão. assun1pto quP. não seja ünmc
cliatan1cnte ligado ao fin1 do Congresso Constituinte. salvo rc
querirncnlo devidamente approvado, cm sessão anterior. pela 
m.aioria dos n1en1bros presentes. - A. Cavalcanti.» · 

•,Vem á :Mesa o seguinte : 

REQUERIMENTO 

<<Requeiro que se adie a discussão do arL. 1: 0
• até que 

seja eleita a Mesa definitiva.- A1·istidcs :J}Jaio.. -· .Vanlu1.r:s 
Barreto . - .Gonçalves Ra·mos. - Fe·rrei?·a Pires. - Pacifico 
M ascm·enhas .» 

Posto a volo~~ é este requerimcnl.o rc.ieitado. 
E' approvada a en1enda substitutiva do art. 27. üfferc

cida -pelo Sr. A.n1aro Cavalcanti, ficando prejudicada a que 
ao n1csmo artig·o of'fereceu o Sr. A1nerico Lobo. 

E' approv3.do o art. 28, com a emenda ampliativa, of
ferecida pelo Sr. Generoso Mai'q.ues. 

Entra em discuss~ão o capjtulo· 1." - Das actas. 
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Vem ü ':\f(·~a ~'' ~~ lida a ~el-!tlittte cm1•ncla: 
Ao al'l. ~LI :ltCI'I-'~ccnlc-:-;,•: -----· "''YI'tlt!P 11s Lrahallttt:-:í dr.·;.; 

SPssGcs ~PI' pu bl i c~ud os cm resumo. - Fcrrch·a B?·andlio. -
Clwuus Lo/)(r/o .. - f.J~OJ/.el Filho. - .8loclrler. - Alvm·o Bo
tcl h o. 

Ningucn1 pediildo a palavr·a. ,; encerrada a cliseussão. 
São approYados os arts. :!n~ ~iO e 3·-t ~ srnclo approYal.la a 

r•nwnda of:fel'ecida ao art. 30. pc•.lo 81·. José Hygino e ou
tros~ sendo rejeitadas as offerecidas ao art. 31: pelos Srs. Fer
rril·a Bt'HlHlão ~.~ nttlt·o~ e .\mal'o t:ayakard i. 

O Sr. Elyscu l\larÜns dú csclan•l'irncn[n:' sobre a emenda 
apresentada an arl-. 31 . 

. Procedendo-se ú verificar~fio ela volacfio·. é upprovacla a 
emenda. - " 

Entra e1n cliscussão o ar L. 5° - Da n1·rlc 111 dus tr·aúol/ws. 
São- lidas as seguintes 

.Ao ru·t. :3-1 - Quanc]o no rnein ela sessão, retirando-se 
algun1 dos n1on1bros do Congresso. reconhecer-se que não l1a 
nun1cro legal. continuará a discussão elas n1aterias dadas para 
ordm11 do dia. :ficando a votação adiada para o dia scg:uinlc·. 
- S. R. - De. Cant.ãc. 

Ao arl· .. 35 - Xo final, diga-se: - at(~ c·on1pleLnr qttal r'-' 
horas de effertivo trabalho. -·· ~4. Cavalcanti. 

Ao art. :i5 - Depois das palavras - nccAssnrio para 
eontplctar - aceroscente-se - Quatro horas de e:f:fectivt) tr·a
halho - su p prim idas as palavras que :forman1 o r os lo elo 
artigo. - Cas·im-i1'o .Tunim·. 

Proponho .que á em.enda apre.sentada ao art. 37 accres
('.entc-sn: e qllalquct.' rcquf'rimcnto relatiYn ao assumptu de 
onlc1n ou intr•l_'r~s;-;e pubUco. - Scrzcdcllo . 

.An ~ Jo do art. 42: Em vez do - eoucluida a se~sã1' 
~~·er·PLi. ;li~·a-:-'r': - antrs ·:le enccrrar-:.;e a sPs:;;;ãn sec1·ela. 
A.1·thu,· Rios. · 

São successi vamenl.o postos cn1 votac,ão e approvaclos os 
at·ts. 32 ~~ 33. 

esn farnlll'lll approvaclos os demais artigos eom as erncn
das que Ilws forarn of:fereciclas, sendo preJudicado o art. 31, 
~~m eonscqrr t•ncia ela approvução ela emenda do Sr. Cantão. 

Enll'a l'tn discussão n capitnlo Go - Da 'Votw·ao. 
Subrne11 idos snccessivan1ente á votação, são approvadn:-:; 

todos os arl i~Yos c rejeitadas as emendas supprcssivas dos Srs. 
~flheodureto Souto e Barbosa Lin1a. 

Entra t'nl disenssão o c:J_piLulo 7u da Consi:Hui(;ão; Stla di.:1· 
cussão c approvação. 

Vc•n1 ú \{csa o sngttinto 

REQU Enil\'lENTO 

« R:'cpwil·n Sf'Hl snbmrLI.ido ê-Í. votw:i'ín n llt~ginwnl,,, 1'1!'

globo e a con1 ai' do art. 56 ern deante, salvas as e.mendas im
pressas. - S. H. -- José A.vclíno.>> 

Hetiraclo~ a lH.'cliclo elo seu autor. 
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Ven1 á Mesa ·e é Uda a seguinte 

EMENDA 

<~Suppriman1-Se os §~ 2" e 3" do art. 57. S. R. - R-~ 
Ba1·cellos .1 -. L. MüUer.'> 

~Vêm mais! á Mesa as seguintes 

EMENDAS 

«Indico qt1c se supprirna o § 6° do art. 57 do Regimento. 
A.rnerico Lobo.>> . 
« Supprin1am-se as palavras - ein cedulas ~ss1gnadas .;> 
Ha prote-stos contra a aceitaçu.o desta en1enda cuja assi-

gnatura não c.onsta. 
O SR., JosE' HYGINO, allegando que houve equivoco na vo

tação da e1nenda additiva ao art. 57, pede que a mesma vo
ta~.ão seja _rectificada. 

O SR.· PRESIDENTE deixa de attender a esse pedido, por 
tratar-se de materia vencida. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 
-~--

,_ .... 

EMENDA 

«Ao 1 o período do art. 59 ac·crescente-se: não podendo 
faHflr' pnr · rnajs de 20 n1innt.os. salvo si pedjr e lhe fôr con
eeclicla a prorogação por 111ais 20 Ininutos. - Ferr·eiTa Bran
·dão. -·-··Chagas Lobato. - Leonel Faho. - A. Stockler. -
Dutra Nicacio. - Alva'l'o Botelho.'> 

Vem ·á Mesa a seguinte 

EMENDA AO PARA.GRAPHO UNICO DO AHT. 59 

«A discussão será restricta ao projecto, salva a disposição 
·já votada do art. 27. - Epitacio Pessôa., 

.E' approvado o art. 56. 
São e1gUalrnente approvadas as ernondas dí ·.:~ Srs. Tbnnirn 

Barcellos e lVlüller, supprin1indo os §§ 2o e 3(, do art. 57, e 
a que acerescenta ao § do mesmo artigo - e do Distrieto 
Federal. 

Não é approvado o § 6° do referido artigo, ficando pre-
judicada. a en1enda do Sr. Amerko Lobo, e sendo approvados 
os dmna1s paragrahos. 

E' approvado o art ... 58. com a em·enda do Sr. José Hy
O'ino e .outros. 
o .São rejeitadas as emendas do Sr. Epitacio ao paragrapho 
unico do. art. 59 e do Sr. Ferreira Brandão e outros .. 

.São approvados todos os outros artigos. 
Entra en1 ~iscussãÇ)· o capitu~.o VIII - Da eleição do Pre

:;idcnte e do Vtce-Prestdente da ReJ)Ubl.ica. 
O Sr. José Avelino requer a prorogação da hora para ul

timar-se a discussão deste capitulo. E' approvada a proroga.-
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t.:Lí.n da hor:1~ i'itmndo prejudicado o requerimento verbal de 
adian1ento, proposlo pelo Sr. Arjstides Maia. 

J!3ntra en1 discussão o capitulo VIII. 
. ·r r a v a-se d1'ba LL·, u o St'. Ullal cl i no do An1aeal requer () 

adw.u1ento da discussão. Foi approvado o requerinwnto. 
\'Gn a irnrH·irnil· a:s seg;uinLcs 8111enc.las l'olativas ao catJ i

tulo VIII. 
« P r·oJi.onllo que seja supprirniclo todo o capi Lulu so do Re

gin1ento, até que seja definitivamente approvada a Constitui-
ção. - G. Bezouro.> · 
. . Ao art. 70, depois da palavra cedula. accrescentem-se as 

seguintes: assignada pelo respectivo ;votante .•. 
Supprin1a-se o § 2° do art. 7 4. - J. V. il1ei'l'a de Vascon

cellos. 
_:\o art. 7 O. ;:)ttLsti Ltwm-se as palavras - un:.a cedula -

r·elas pa1avr·a~- - duas cedulas - e.onLenclo nma - Para Pre
sidente da Republica, IF~ •••• , e outra --. Para V ice ... Presidente 
F. . . . - .G. BezouTo.» 

<<Indican1os que se accrescente no final do art. 7-ü - de
Yendo a ecdula ser assig11nda pelo respectivo votante. -
Baptista da M otta. ~ José Bevilaqua.» 

Ao art. 73 aJI]Crescente-se: 
<~No caso de empate entre os dois cidadãos mais votados, 

rdnda se procederá a nova eleição, e re;petindo-se o empate, de
cidirá a sorte. - B. Mendonça.» 

O art. 76 substitua-se pelo seguinte: 
«Reaberta a sessão, lida e approvada a acta, o Presidente 

do Congresso marcará nova sessão para a solemnidade da 
posse do cidadão eleito Presidente da Republica, si se achar 
na Capital Federal, e, no caso contrario, àeclarará encerrados 
os respectivos trabalhos, convocando opportuna1nente reunião 
do Congreso para esse fim. - B. de. Mendonça."» 

«Ao art. 76 deve-se augmentar - depois de ter o Pre
sidente da B.epublica, eleito nos termos dos artigos anteriores, 
prestado compromisso perante o Congresso. -. - Angelo Pi
nheiro.» 

:V em á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

«Declaro que votei pela emenda que sup!Jl'imia o escruti~ 
nio secreto, o contra a que reduziu as horas de trabalho do 
Congresso. - João Barbalho. » 

Na sessão de ·20, depois de algumas observações do Sr., 
Bevilaq u a, s.obJ.'U a i'idelidade das actas c! dos tt·abalbos sLeno
graphicos, é approvada a acta da sessão antecedente. 

Achando-se na ante-sala os Srs . Raymundo Bandeira, 
Joaquim Antonio Cruz e Pedro Velho de Albuquerque Mara
nhão. 0 1 o e o 3° deputados reconhecidos pelos estados de 
Pernambuco o Rio Grande do Norte e o za Senador pelo Es
tado do Piaul1y, o Sr. Presidente convida a Comn1issão no
meada na sessão anterior para introdu~il-os nq recinto, onde, 
perante a :Mesa, contrahen1 o compromisso regimental. 

o Sr. Coelho c Campos (pela ordem) requer que seja con
yidaclo a prestar o con1pron1isso do Regimento o ~r. Leandro 

12 
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rtibeiro de Siqueira Maeiel. Deputado rccC!nhecido pelo Es
tado de Serg·ipe, que t~ introduzido no re·c1nto con1 as Tnes
l11US i'or.'lDalidades c presta o rC'ferido con1promisso. 

E, enviada á Mesa u lida a seguinte 

MOÇÃO 

«Hequeiro ú Mesa que se nomeie un1a comn11ssao ele tres 
n1embros para 1~edigir a n1ensag:ern que ten1 de aeompanhat· 
a ll10(~.ão votada ante-hontem. 

Egualnwnte prnpnnho que se (ol'l\8 explieado na lncn~a
g;cn1 o seguinte: 

Que o CongTesso, senhor dos destinos da Nação c de 
nosse ele todos os poderes naci onaes, e reservando-se o pleno 
;~xcreicio elos p nclei·es eonstltu intes, espera do patrio ti sn1u do 
GoYeTno Provborio que continue na gestão dos negocio:; vu
])lieos. l'evestido ele todos os poderes necessarios para o des
cmpeúho ele sua alta n1issão. - RamdTo Barcellos.» 

:V ên1 á Mesa mais estas 

MOÇÕES 

«O Cong·resso Nacional resolve: 
Lo 1\fanter em sua integridade a moção por elle unani

mcrnente votada Na sessão de 'i 8 do corrente: 
2. 0 Reservar exclusivamente para si o legislar sobre toda 

a rnateria constituinte: 
3. 0 Investir o poder revolucionaria de faculdarlcs 1n~1:;

lativas cmclinarias até a organização clet'inihva elos poc1ct·cs pu-· 
h li c os. - Arilstides Lobo.» 

« Co11gresso Nacional, reservando a funceão constituinte. 
confia que o Governo Provi sorio continuará ·a usar de todos 
os poclere.s de que o investiu a revolução de 15 de noven1bro 
de '1890. eorn a rncsma prnclencia, criterio 0 ·l)atriotisrno co1n 
t1lte o tcn1 :foi to até hoj c, e passa ii ordem do dia. - Elyseu 
Jla1·tins. -- LWl?'o J.llüller. -- Lniz Del.phino. - Rcml'ino Ilm·n. 
-- Carlos Carapos. - Lacerda Coutinho. 

Findo o debate, procede-se á votação da moção do Sr. R. 
Barcellos, que é approvada, ficando prejudicada a do Sr. Aris
tides Lobo . 

. q Sr. Presidente :nonv..da para a Con1mis:-:;fw qul' Lem dr~ 
red1gu· o apresenLaT ao chefe do Governo a nv)('ão: os Srs. na-
miro Barcellos, Antonio Eusebio e Costa Machado .. 

V ôn1 á :Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES 

«Não. visto votar pela n1oção do Sr. Silveira Lobo. -- Sá 
·~4:ndradc. >> · 

<~:Votei c~nnü·a. rra1·a guardar eohcrcnr,ia com n volo que 
antm·1ormente proferi sobre a n'locão Ubaldino. - Gab1·iel 
JJ uualhücs:>> 
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« \'tdtl - :-1i11l -- l'IIIJl i1 St'gllilllt• l'l~:·dl'ief:f"\11: U (:111\gl't•:-;:--:,tl 
não 1':-:il<í dl~ IHJ:s:~L· da ::;oJJet·ania nacional. - 1llw·ciuno de Jlu
ualhâes.5> 

«Voto -- :-:;.i 1\\ - Ct lfllH_;ão do Sr. Itamit·o Bareellos: Os 
pode1·es legislativo c executivo, por emquanto, não podcn1 dei
xar ele eonliuuar nas mãos do Gnvcrrfo Provisorio. 

O Congresso~ convocado pelo unico poder leg·itilno entãu 
existente. 1n1ra vntar a Constituit_:,ão c eleger o Presidente u 
Vice...,PrcsidenLc• da Hepublica. tern apenas o podei~ c~nsLi
tuinle: o Governu. que baixou aquclle decreto~ não devm re
nunciê:H' o:-:; seu;-; poderes nas 1nãos de un1a Assmnbléa. que não 
~~r a ·co1n peten te vara recebe l-os, desde que fôl'a e lei ta só
nlcnL(• em sr•.u pri1neü·o pel.'iodo, com faculdade constituinte. 

O Congresso Tl ão está de posse de todos os poderes, 
~~omo diz a mo<_:,ãu: tcnt apenas o L',onstit.uintc. e por is~o 
não Le1n que razet· delegac;õe:--;; dcYc lirnitar-se a não acccitar a 
n~nutu·ia fci La pelu Governo. - E'pitacio Pessua.» 

« Tkt~lat·o lítte vutei }J(~la mo~:.ão avresentada pelo Dr. 
'Aristides Lobo. - Leopoldo ele Bulhões. ,, 

« 8im -- n1cnos quanto a - senhor dos desU nos da Na
~:.ão - pu1· entender .que este principio, enunciado on1 urrm 
Con::;Lil'uinlc. envolve doutrina perigosa~ eon1o provaria. si 
não Jossc cnceTTacla a discussão~ para a qual, aliás, n1e havia 
inscripto. - Caetarw de Albv,qtteT'que.>> 

« Declar11 que votei ·contra a n1oção do 1)r. Banüro Bar·
n~llo:-;. Tlorque votaria pela elo Dr. Aristides Lobo. - Thomaz 
Delphüw. 

« Dcdat·u qut~ votei pela pdn1cira parte da n1oçãtl do 
lJe. H:.:un i rr1 Bat·eello:-; e Yotaria pela n1ocão elo ·Dr. Arislidc~ 
Lobo . - S /li) a Cuncdo.» 

« IJc~dat·o que volat·ia pela llloçüo aprescnLada l)ül'' DI' . 
. .:\.dstidt~s L11l.H1. -.Ari8Ur.les Jlaia. >> 

Na ordcn1 do dia continúa a discussão do capitulo VIII. 
Vem ú l\lc~a e é, lido o seguinte 

·' ··. 
ItEQUEHIMENTO 

<< P.1·uponl te a ;-;u pvressã() dos arLs. 70 t.:. 7li. Pela Con~
lni~são. - JostJ .:tvcUno.» 

São tamhum lidas as seguintes 

EMENDAS 

«.A. T\le:--;a pL·uvidL•nciartt cn1 ot·deut a <flt(~ sejan1 faeulLadt ~~ 
aos 1nen1lH·o~ cl(l Cnngresso todos os n1eios de con1n1odirktde. 
;tln n1atwi1·a qu1~ IJOs~am Sl~ con:--;l~rvur na Casa l·l lr•.mpo indi~
rH~nsavr~l no .lll'()('f~SSO de elei(:,ão de Presidente c Viee- Prc•:-;i
dcnte ela n.epuhl iea. 

S. n. F·redc1·ico Borges. - J.llarNnho Roddaucs. 
P'l·anciscu JJallarô. -- Vir'iato de jJJedch·os.» "' 

« Art. üU. 8e.i a redigido elo seguinte rnodo : 
Ado.ptacla a Consl.iluiç:ãn. proceder-se-à na ·fôrma poir 

ella dcterm i nada ú r.lcição tln Presidente o elo Vice-Presi
dentc da Ht•publiea. ]~~sta elei~;ão consLituirú a unica n1atoria 
de orucn1 du dia da :::cs;-;ão pal'a que fôr annunciada.» 
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<.<Ao art. 70 accrcscente-se: 
§ 1.0 Uma vez con1eçada, esLa ~leição não poderá ,ser, 

intcl.'rompida; devendo, portanto. tern11nar na mesma -sessao .· 
§ 2.0 Nenhum membro do Congresso podm:~á abster-se d~ 

votar. salvo o caso de não poder con1parecer, o que deve:ra 
justificar con1 ante·cedencia."» 

«Ao art. 73 accrescente-se: 
Paragrapho unico. No caso de ~IDl?a_!e, decidir-se-á de 

accôrdo com o que preceitua a Const1tu1çao:» , . 
« Art. 7 4. Supprima-se por desnecessar1o, a v_rsta da re-

dacção proposta para o art. 70. - Manoel Valladao. - Rosa 
Ju,nior.» . . _ ,.. 

Apoiadas, entram co11Junctamente em d1scussao, nao só 
o requerimento, con1o tamben1 as emendas. 

E' encerrada a discussão. 
O Sr. Frederico Borges pede a retirada da sua emenda. 

O Congresso concede. 
E' approvado o re.querimento do 'Sr. José Avelino, ficando 

prejudicadas as emendas apresentadas na sessão e a do Sr. Ga
bino Bezouro, offerecida na sessão anterior. 

Submettido á votacão o art. 69, é approvado. 
Vem á Mesa a seguinte 

DEOLA.RAÇÃO 

r «Declaro que votei a favor da emenda suppressiva do es
crutinio secreto e contra a relativa :á reduccão das horas de 
;trabalho no Congresso Constituinte.. - Am.orim Ga.rcia."J). 

O Sr. Presidente declara que a Mesa resolve enviar á 
mesma Con1missão o Regirnento corr., as emendas approvadas 7 

-para redigil-o ·conforme o vencido. 
Tendo sido approvada a parte do Regimento que se refere 

á eleicão da Mesa, acredito que podemos considerai-o em exe
cucão nesta parte, para não interromper a marcha de nossos 
trabalhos. 

Vai a imprin1ir. a seguinte 

REDACÇÃO DO REGIM~TO PARA O CONGRESSO NACiroqAL CONSTI-
TUINTE . 

Na sessão de 2 i o Dr. Badar6 lê o eeguinte 

REQUERIMENTO 

« Requeiro que, pela repartição competente sejam remet
tidos aos membros do Congresso exemplares de todas as leis 
c regulan1ent.os promulgados pelo Governo Provisorio desde 
15 de nove1n~ro do anno pass_ado até hoje.» 

Reclamacao ~o ... Sr. Correm Rabello contra a omissão de 
seu nome na votaçao da moção do Sr. Ubaldino do Amaral 
pela .qual votou. ' 

Declaracã~ do Sr. :Antonio Olyntho de ter votado com ou
tros oompanhenos de bancada, contra a rnoção do 'sr. Bar-
c~llos. .~ 

T -. 

. ~· 
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E' lido_. apo1 ado, posto r~n1 di seus são e sem debato appro-
vaclo o seg-u into · 

REQUERIMENTO 

«Requeiro qun. pela repartição competente, sejam remet
tidos aos membros do Congresso exemplares de todas as leis 
n . regnlan1entos promulgados pelo Governo Provisorio desde 
'15 ele nnven1bro cln anno passado até hoje. -Frandscc Ba
rla.r6.1> 

O SR. lo SECRETAR10 pro·cede i leitura da seguinte 

REDACÇÃO DE MENSAGEM 

Generalissimo.. -··· O Congresso· dos Estados Unidos do 
Brazil, reservando-se em toda a plenitude os poderes consti
tuintes de que está investido, resolveu, em sessão do dia 18. 
_nppellar para o vosso patrioti.smo, afim de que vos mante
nbae~ na direcção dos negocias -publicos. 

Asism, pois, espera que continueis no exercício dos -pode
res que. en1 cumprimento de honroso dever, restituístes á 
:Nnç.ão na pessoa do seus eleitos, até que. definitivamente de
cretada a Constituição politica da Republica e eleito o ~eu 
Presidente. se observe a divisão dos poderes nacionaes, con
formo :fôr ·pela mesma estatuido. 

Saude e fraternidade. - .José da Costa Machado Souza. 
- Anton1:o Enzebio Gonçal?Jes de Almeida. - Ramiro Bar
cellos. 

E' enviada f.. Mesa a -seguinte 

DECLARAQÃO 

Requeiro que ::to meu voto se accres•cente ~ depois de 
senhor elos destinos da Nação e de posse de todos os ;poderr.s 
n.acionars. - Caqtano ele AlTn.,r,q-uerqu.e, .. 

E' sem debato approvada a redacção da mensagem. 
O Sn. PHF.STDENTE nomeia a seguinte Commissfí.o. nara le

var a 1nensag-em que. ao Sr. generalissimo Chefe do Governo 
"Provisorio. dirige o Congresso Na·cional: Ramiro Ba-rcellos . 
. Toa.quin1 Sarmento. Laper. João Pedro Martinho Rodrigues, 
"Mnrues Barrns, .To fio Vieira. l\liguel Castro e Seabra. -

São 1 ida.s as seguintes 
,··' ~ 

DECT_,AR..L\ÇÕES 

Declarn Cflle. nresente ·á sessã0 ele hontem (20)". votef pe1a 
n10ç.ã.n aprr~rntarla pc1o Senador Ramiro Barce11os. - Flewr?J 
Ctwado. 
. Drclar.n f111C. por occnsiãn de votnr-se a indicação Ra-

n1irn Barcellns. no r1in de nonf.eTn, ·votri ilo SP~uinto ü10cln: -
cnm rrstriee.fí.o por· principio. sim. 

R~!·.a rc~tri·r~.fío significa ·- r.nhrrcncia com. o meu vof.o 
antr.rinnnentr. rlado. no di a 18. á indic.acão do Sr. rE'prrsrn-· 
tanto Uha1rlino rl0 Amaral. -· Arm,ino A..rton.~o. 
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nEDACÇ.i\0 DO REGilV1RNTO 

Entra em discussão a redacção do- negin1cn~o para o Con
gresso Nacional e são enviados á :Mesa as segun1tes 

RECLAMAÇÕES 

Forani supprin1idas as en1endas relativas aos a~'ts. C\t e 
50. Reclan1o contra esta suppressão. - RarlJnsa Lnna. 

São estas as en1endas rmnettidas: 
Art. 57. Ao n1esn1o accrescente-se: E, licito a qualquer 

n1cn1bro do Congresso aprrsAnLar, por escri1)to~ ú Cormnissão, 
as indicações que julgar convenientes. 

O art. 59 substitua-se pelo seguinte: 
Cada membro do Congresso só poderá fallar duas vezes 

sobre a n1ateria em discussão. não podendo exceder ele uma 
hora, cada vez. · 

Ao n1esn1o artigo supprilna-se o paragrapho unico. 
Ao art. .60. Substitua-se apalavra- n:aioria- pelas se-

guintes - dois terços. 
- Ao art. 6'1. .Substitua-se a palavra - 11111 lere o ,_ pela:-; 
seguintes - por 1.5 1nembros ou pela toLalicladr. elos rncrnbr<v~ 
presentes da representação ele un1 Estado. - Pacs de Ca1·
'l)alho. 

E, enviada á Mesa a seguinte 

CORRIGENDA 

Ao art. 22. Supprilna-se a- palavra - ai 1.ernadan1entr -
qur fieou sen1 razão de ser. 

Ao art. 21,. Bupprin1an1-se as palavras - nr.rn a~siin 
fazer referencias 1nd ivich.Ht0s -, conJorn1c o v0nr, i do. 

AG art. 16. Suppriman1-sc as palavras - a qual conl.·i
- nnará emqnanto honvrr ])ara isso numrro -, nos I nrrnns do 

art. 32. - B. Mendonça. · 

Ven1 á Mesa e é lido o -seguinte 

REQUERil\-IENTO 

Propo:n1os quü o novo Regin•.cntn volLA :'t. Cornn1issã.o, rmr~t 
que execute as a~tora~,?es feitas pelo Congresso. - Baptista 
da llf nUa. - .Jose Be1.nlaqua.. 

J~?sto a votos este requerimento, é rcj niJado. 
. E .approvada a rodacçã.o do Regimento. eom as all.rrac·õcs 

~1e1Las:. mdo novamente :í. Cornn1issão, para 1nrnal-as r.rn co11~\·,_ 
ueraçao. 

~3: ~r·den1 rlo dia procede-sr ú r.lcir.;-::ão da M0~a qnr t0n: 
ele rh.r1g11~ os traha lhos do Con.grrsso Nnei nnal Cnnsl.i 111 in 1 r~ . 

. O SR. :tn SECRET.-\RlO prnrcdr. á 1r.i tura do r,api Lu ln II do 
Reg-Inlr.nto. · 

· Procede-se ·{t rlciGflo d!) Prrsidrnle c Vier.-PPrsirlPnl.r.. 
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RAeolhrlTl-S0 2:1() ercln1as qn~~ apurnr1as. rlfí.o o :seg1rinre 
resultado: 

I" 

\ 

Para Pres1~dentc 
Votos 

Prudente de Moraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Saldanha l\Tarinho ........... , ........ ·;·! R1 

E 011t.ros menos votados. 

Pro· a. Vi ce-Preside?? te 

Antonio Eus·eb:io . . . . ................. . 
.José Silneão. . . . ,, .. : . ................ . 

E outros n1enos votados . 

Votos 
151. 

:i0 

. O Sn .. Jo.\QUBI FELH~TO (Presülcnte) proclan1a Presidrntr 
do Congresso Nacional Constit-uinte o Sr. Prudente .José dr. 
1VT nrnos Barros. 

((} Sr . .TorrquJrn Fel'icio dei.Ta a earlm'rn drr. ?H'c.ddrneio. 
f"JlU? é occ'upada Pelo .S1·. Prudente de Ll1 orar>s. que arJrrr,rlerr> a 
s1~a eleü:ilc.• · ern ter:m,os enthtt,(âastir-os.) 

·vmn :'t Mesa~ é licla, posta ern disrussão r~ srn1 dehatr~ ap
provada. a seguinte 

MOÇÃO 

O Congresso~ convocado ]!ara tornar a Republica governo 
legal do Brazil, aproveita n prin1eira opportuni·qade q11e c;c• 
lhe offerece para render homenagen1 aos in1mortaes servi o os 
flo Saldanha:' l\Iarinho. 

A1•istidc.~ Lobo. - Lopes Tro?Jão. - Thmnaz Delphinn. 
A.lnwida PPI'n.rnn.buro. - Anonsto Vinhac.~. - A.ntrio dc 

Fw·?·a. - Belfort V1:ei1'a. - Ltâz Delphino. - Lattro Sodrr~. 
-- nr. CantlJo. - Paes de CnY?Hdhn. - Gnmensnrn .. - .T 0'.::1_; 

Hyqino. lt1 Bellarmino Carne1:ro. - :frla:Ua Bacella?'. - J. 
A'vcl1.~no. - Nün PP-çanha. - Julio dc Castilhos. - An(felo 
P·inheú·o. - Urbano i11arcondes. - .João Bavtista da Motto. 
- En:co Cnr-Zl1 o - La-rnoun1'cr rJorlof'rcdo. - Cn.ssionn d,_~ 
N asci1n.,cnto. - Lv,iz j]ftt?Ytt. -- Theodu.reto Souto., - ,Pnn
.'\Cea. e Silva. - Vü~ailio Pessôa.., - .T oaqni?n Breves. - .Tnâo 
Lopes. -- V'i?'iato de Ll1ecleiros. - OZúJe?~ra. Pinto. - .Jr.•sr; 
Bevilaqua.. - Uchôa Rocl?·irtues. - Bm,bosa Li?na. - Bezri'
?'Ü Pontenellc. - 1lfanoel Coelho Bastos rlo Nassc{mento. -
Gnnr:oro de Ln.rtos. - Fl'mu:a Car?:olho. - PrlipJJC Schim.irlt. 
- PolNCn1'JJo Viotti. - João .AvPUar. -.João Lni:,. -CoRta 
jJ;fachailo. -· Gonçal?Jcs Rmnos. - Fr?n·dra Pires. - Lauro 
MiiJZ.er. - J .. ,rrcenla Continhc, 1

., - Anton1'o Oluntho. - Arü
tides Llfaia. -- .T. Retn·m}Ja. -- Estr??..H~s .Tun1:m·. - Ra?r.li11o 
jJf. rwaes. - C as irnJro .Tn?n:m,. - Crrstrn Cam,Jws. - Lu·i:; de 
.Andrade. - 1llrmnel Heze?'J'a de Albnque!'(f?te. - :lJfa?'tinhn 
Rnd·'I'irfucs. - SI??'ZNlrllo Cnr;·(}a. - C11rill n dP L e rn ns. -
.Pinh..-•ir·o (;Hedr.~. - A.rt?.âlinr,~ do :l..m.w•rr.l. -- Crretrmo dc .-\I-
·Tntrt1tP1'({1U'. -- Prrl!'O CheT;lnont .. - Cons.,.onlino Pn.lcflrr. 



V ên1 á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES 

Declaro .que votei contra a moção de homenagem a Sal
danha Marinho. - Americo Luz. 

· Declaramos que votámos ~contra a mocão de. homenagern 
ao Dr. Joaquhn Saldanha Marinho, em guemz allás, vo~ámos 
11ara Presidente do Congresso. - ArnphtlOph'Lo B. Fretre de 
Carvalho. - Custodio José d'e 'ftf.ello., . 

Procede-se á eleição dos 'lo e zo secretar1os. 
Recolhem-se 229 cedulas, que, apuradas, dão o seguinte 

resultado: 

Para · .fo Secretario 

Matta Machado. . . . . ........ , ......... . 
Dionysio Cerqueira . . . ............... . 

E outros menos votados .. 

Para 2° Secretario 

Paes de Carvalho . . ...... ··· ........... . 
.Alvaro Botelho. . . . . . ............... . 

~ nn !.r os menos votados .. 

Para 3° Secretario 

.João Neiva . . . . · .......... ·. · • •......... 
Costa Rodrigues. . . . .......... · ........ . 

i outros menos votados.~ 

Para 4° S ecretaríc! 

Eduardo Gonçalves . . . . . ~ . . . ....... . 
Belfort Vieira. . . . ......... ~ : ......... . 

E outros menos votados. 

Votos 
141 
4~ 

Votos 
176 

17 

' Votos 

137 
12 

Votos 
24.1 
20 

Na sessão d~ 22, na ordem do dia, procede-se ·.á 

ELEI(t~O DA COlVfl\USSÃO ESPECIAL PARA: DAR PARECER SOBRE ');. 
CONSTITUIÇÃO 

. O 'SH: ~HESIDEN~E çleclara qne vai proceder-se á eleição 
na Con1D11ssao E~pecml de 21 Il!C~·~os. que tem de àar pare
·c_er. ~obre o. pro.1 ecto de ConstüuiÇao dos Estados Unidos do 
l:Jr~z11. 1)1lb1H'·f-lrlo com o drcrcto n. 91./~ A, de 8 de OlJtnhro 
ultn110. · 
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En1 seguida fnran1 successivamente chamadas as repre
sen f acõcs rlns l'~ I~~ dos; e. a rm raf:as a::; ceüulas depositada:::; na 
urn~ para cada un1n. dellas, foi obtido o seguinte resultado: 

I 

! 

A1nazonas 

Manocl Fr;:tncisco ·Machado ..... . 

Votos 
lt 

Pará 

Lauro Sodré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Serzedello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Maranhão 

Casin1iro .Tunior. . . . . .... ". . . . . . . . . . . . 3 
Ennes de Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.To.ão Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t 

Piauhy 

Tht:oclt-•r() Pachec-o...................... .'{ 

.Joaquin1 Catunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11~ 
Bozorril. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Rio G1~ande do Norte 

Anw.ro Cavalcanti. . . . . .............. . 6 

Parahyba 

João Neiva .... 7 

Pernam,buco 

.José Hygino. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . '1 O 
Tolc-mtino de Carvalho. . . . . . . . . . . . . . . 2 
.Toão Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Luiz de Andrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.João ··vieira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Alagôas 

G·abin n Bczouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 
Oiticiea. . • . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Sergipe 

01ivni.ra Valladão . . . . ............... . 
Lrandro 1\Tacjel. . . . . ................. . 

6 
1 
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Bahia 

:V j r' g i li o Da n1 u si o . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · 

Gil Gouln.rt.. . 
Moniz Frrirr. 

. . . . . . . . . . . . ........... . 
. .................... ; 

S. Panlo 

Brntnrdino de Campos ...... · · · · · · ·. · · · · 

lHo rle .J anci.ro 

LarH~e ..... I I I t tI e tI t tI I I •' I I I I I I I tI I III 

Pm·aná 

7 

Uhalclino rlo An1aral. .............. · · . · · 5 

Santa Cathat·ina 

Lauro 'lVlüllcr. . ................. . 

Rio G-1·anrle do S1tl 

.Julio de CasLilhos. . . . ................ . 
narn i Nl Rar~ellos . . ............. . 

Minas Ge1·aes 

6 

13 
3 

,João Pinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 
Larnonnir.r Godofredo. . . . . . . . . . . . . . . 1 

Capital F't'rlm·al 

Lopes Trovã.o. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 5 

G01JOZ 

T.rop()lrln dr, Bulhõr~............... . . . . . lt 

Matto (J1·osso 

Aqu iHnn rlo .1\ma-~~al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

O Sr. Prrside.nlr rlPclara F·lriln~ rmra a C.ornmissfln ns 
.~rs. : Manorl Mn.rhárlo. Laln'o Sndrf~. Casem iro .Tuninr. rrh en
dnro Parheco. Jnanuirn· Catnnrla. Amaro Gavalranl·i . .Tnfio Nri
-\ra . .Tosfí Hyg-ino. f~·ahinn Brzourn. OliYrira V:lll:~rlfin. Vir!-!·i_li:l 
Drunasin~ Gil GoulnrL R0rnarrlino rl0. r.an1pn~. T~ap61\ T.TI1alrlino 

l :i 

~ 
. ~ 
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1k1 _\rn:1l'~1l. T.~1n:'(' "\\úllt'l' . .Tnlitl d·' ~~:1~til1l•'~;,;.. J,i~t•'~ 'Pinhcir.•. 
Lüpr:-s _\r~J.yJ.~'. l.t'•'Pt)ldt) df' 11nlh~'''s t' _\qnilinc~ d.c1 :\rn::lr~;l •) 
t·,~nYi.b :1 t:tl!1lmi:-::-::\•l a l'tlll:'tituit·-...:,, dt'~d~· .i:i p:1r:1 t'•ltui;iu~:· 
L'•\tlsid:l :1 ~~~~mmi...:...::\tl :1 t't\nstituit·-~~' dt'~tlt• j:\ para t'•\mhin:1:· 

1 di!'iL'i.-· dt' :--:,·n:ldl' p:n:l ptll1\tl dt' l't'tmii\tl: 1'. na !'t\rnla tit' H~..'
.:.!ill1(·ntL'~. S\!:'Pt'l1tit' t)...: t l':thallHIS dtl t:ll\l~l't'S:'l\ alt·· tltlt' :1 l\.Hn
mi:3:'~tfl ~_,fi'it'Ít' :·t :'.lt':':t. t't)tnnniniL·and~.~ haYt'l' t'l:lbi'radL' scn 
p:l.I't::'l'~l'. 

:\a :'t'~;,;.~w .dt' ! ~) dt' d,'Zl'nlhl'tl 1Wl'~l:lt'am ti CtWlll'L'(Inll::::S,I 
I'l.'~inl•'ntal Yat·i~~s ~i·~. I't'nrt'St'nlantt'S. t' annunciandL) t'l11 St'
~n~ida ,, ~~·. Frt'...:idt'11li' :l \;,ii ura dtl pat't'l'\'l' tb ~:tllPnlissihl E~
)WC'ial ir:·.:urnbida dt' t'nlitt ir tlpin i:i.t' ~~~twc• o pt't'~,iel'to dt' CL'~ns
t itl~ it:~~~ dct'!'t'tadtl Pt'l') l~oYr't'll(' Pt'OYi:::c,ri''· rcqtwr Ycrbnl
rt1t"'llU' ,, Sr·. llt'putnd,, Zan1a di~lh'n~a dt'ssa kitnra. yisto L'3tar 
impr'r'~~~~ L' p:1rt'l't"'1' c• d1~t l'ihuido ans nwn1hros do Con~rcs:::o. 

Ctll1 . ..:ult:J.dtl. t) \~tlll~'I'P~St\ l'tllll't'dt' a di~p\'.nsa da lc·itura (L" 
l'~rt'C't'l' Stlhl't' ti prn.it'l'ln d•" (:,-,n~lilllll.'~tl ill'tll11panh:1t1tl d••:
\"t) t (\S t"nl. ~~·nal'at k~. 

En1 ~~·~·u ida. 11 ~r. St"'nacln r ~\ n1a r'' CnYa lea nti l't"t> lar11:1 
.;;:,,bre nina :':twnda :::na. que i\\t·n :311rqwimida n~t. Tn!pl'L"'nsa \'a
ci,,nal ,-. ,·:ut• dt"SL•ja rt"stnbclrcer. 

Y e n1 :i j I e s n o :::c gu i n t e : 
Paragi·aphc: unico ú mnenrla iJt) m·l. :?t): - << \'ing.l1t'tn s~·r:·l 

rh•c·bratlO incompatiyel TWlO Sll11plrs farto clt" SC'l' C'l'Cntt' Cl1.l 

1n i n ist r o ele qualquer religião.» 
O Sr. Gahino Bezourn rcclan1a aue. Jig:urando o seu nome 

c-nn1n tenclo as.;;ignado o narecer da Con1m issü.o ele Constün ic~n 
.-:en1 i' OS t rj ccõcs. ~de c la r a -que o a:;;si g:non enn1 rPstr icc0es. · 

YPn1 :í )[Psa a seguinte 

MOÇÃO 

O Cong:ressn :Xacional soube. con1 a n1ais profunclrt n1ngon. 
ri(; incrua1ifieaYrl attrntado, praUcaclo en1 n noite de ?~I t1(' 
111~nxin1o r1assado n1ez, rontra a liberdade dr jrnprrnsa. 

Sen1elhante facto não ~?Onstitue sómrnte un1 r.rime rl1ntra 
~ 1i11erdadP ciP in1prensa. 

Semelhante facto não constitue s'ómente un1 crime contra 
a segurança ind ivirlual e rle propri rcl~Hlr rJ r u rn on n1a is in
rl ividuos: é u n1a fl aç[Tante yio lacãn rlr ~a era ti~~irno rlirei t~•. 
inherentc a tnrla snriedarlc ciYilizada. r n1r~n1o mcdiocrrn1rnh' 
nrgan izada. 

:\ I ih0nlr~rlr dr imprensa foi ft"'l'ida rlP rnnl'10. aggravnrl
clo-se a i nela n e ri rne. pelas ameaças rliri gidas a cm trn;: .i nr
nars. corno hn.ir r~ publico c notorio . 

..:\ in1 pr0nsa, 1 ivrr ele pei as. ~rr:í cn1 t nrlo:::. os tempos r 
c i r cu n1s fane ia::-: n n1rl hnr· a 11 xil i a r rl o::; !.!·nyr•J•n (1:' qn r a~p i r a FI 
fazer 2. fPl!rirlad0 nacir·nal. ·· 

ü Congrrs::-:n conta que o Governo. hnnrand1) a::; instltni
çi)e;;; qur rcpr·r~rnt.a. r. rl0.vnndo-sr a focla a altura r1r :::eu:=: nr
rluos drvf'rl"::-:. s:rhrrc't rmnir corn torln n rignr ela 1ei. nãn St) 

ns n1anrl atarins. cnmn ns man dantr::; dn :1 Urn I ado prat.icad1'. 
:\inda ~·nai:-:: n:-; ri•pr·f'~f'nfaniPs dn Kacfío r·~prrnm q11r o Ptldr'r 
f:11hlif'n niin sr· flp~f''!idar:'! ilm n1nm0nfn d0 l1m1a1' lnrln~ a~ lPt'

rlid:t~ r Tll'll\'idr•ni·ins rll'Prisa~ par·n qllf'. lflH'l' ll(':=;fa f:apitnl. 
qtwr· 0m lnd11:-; 11...: rli'Hl:lis J'lllllfo:..: da Hr'plllilic·fl .. i:írnni~ .;;:,, r·~-
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produzam factos identicos, deprimentes da . nossa civilizaqãà. 
de nossa indole pacifica e ordeira. e do reg1men democratlco, 
inaugurado a i5 de novembro do anno passado.- Cesar. Zama., 
- Santos Pereira. - .Sebast1:ão !rfedrado. - Custodto José 
de lri ello. 

Suscita-se uma questão de orden1, e requerendo o Sr. 
Zama que a mocão seja dis·cutida na primeira pa!'te da ordem 
elo dia do primeiro dia de sessão, o Congresso nao approva a 
urgencia pedida. • 

O Sr. Presidente, dá para ordem do dia 13, a i a discussão 
do projecto de Constituição. 

Na sessão do dia 13. lê-se a acta da sessão de 10, e de
pois de algun1.as observações, é approvada. 

Vêm ·á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTOS 

r 

Con1o membros do Congresso Nacional, cumpre-nos de
"clarar: 

1°, que votámos pela discussão da moção, apresentadà 
pelo Sr. Zama, relativa ao attentado contra a liberdade ele im
prensa; 

2n, quo esperamos a puniç.ão dos im~licados nesse atten-· 
tado, demonstrado pelo inquerHro a que se está procedendo; 

3°, que confiamos aos espontanens orgãos da opinião e 
ás demais forças activas da Nacão. a sancção effectiva do 

· nosso procedimento,· que reputmnos legitimo e patriotico. -
Demet?·1:o Ribeiro. - Ãlcinào Guanabara. - Ann·ibal Falcão. 
- A .. ntonio Azeredo. - Nilo Peçanha. - Antonio Olyntho. -
Leite Oiticica. -- Barbosa Lim..a.. - R. Osorio. - Antão de 
Faria. - Fernandes Simas. -- jJfuniz Freire. - Carlos Gm·
c?:a. - Frederico Serrano. -- José Simeão de Oliveira. -· 
Uchôa Rodrigues. - José ~!ariano., - Alm,eida Perndmbuco. 
- José Hygino. 

Requeiro que se deelare na acta que votei a favor da 
moção do Sr. Zama sobre o attentado · á typographia da Tr"i
buna. - Tavares Bastos. 

Declaro que~ si estivesse ·presente á 6n sess·ão do Oon
gresso Nacional~ teria votado pelo requerimento do Deputado 
.Zama, para ser dada em. orden1 do dia a moiÇão sobre a liber
dade de j mprensa . - Flwu,ry Cu,r·ado. 

O_ Sr. zo ~ecret3;rio procede á leitura da seguinte repre
sentaçao do d1rectono ·e conselho do PaJ:'Udo Nacional da 
~ahia, solicitando a revogação· do decreto n. 511, de 23 de 
.11~nho do ·~orr.ente ~ anno, que regulou o proc.esso para a elei
(/aO do pr1n1e1ro Congresso Nacional do Brazil. e do decreto 
n. 802. de 4 de ·outubro ultimo. que ampliou a elejção da·~ 
assembléas legislativas dos estados. 

O Sr. Amphilophi~ r~clama contra a não publicação ele 
uma emenda sua no Dtarto Official. 

O Sr. Z.ama P·ergunta ao Sr. Presidente si é exacta n. 
noticia~ que leu en1 alguns .iorna.es, de que S. Ex. vrctencli '=l 
marcar sessão para o domingo. 

O Sr. Presidente responde pela nog:rtiv~. 
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PrcsLa o ~.um)''·r,rnisso J;c:p·in1c:nta1 1llli St·. rcprcsonLan1i_~ 
d1) J~stado ela hal11a L~ vorn a _\lc;;a e é lida a: 

'. n(';SPo.sht _tli~·ig•ic!a ao CuJ:lS'I'I'_.-:...:o Sacitnta1 pcllJ Genr~nd[,.;. 
SllllO Cllt.'IO du (lo\·t•t·uo ProviSOI'lU. 

O Se .. Bal'htl::;a Lirna reclama L~unlr·a i.i reclaL,c;ã.r1 do a.rLi~:·) 
Ci 0 do Heg-JJnen tu~ qu~ di vergc d u que Jo i ,·erwiclu -

o. Sr._ Prosi dl:!rlLc declara. que a. l\-lesa torn:u·i na de\·ida 
('.tHlS1ueracau a l'C'l~larn:lt;ão cill noht·e Deputado. 
, llecp.:tl~rc:,ld•l-St' ê\. l'l'urosa,:fío 1\a !trn'!L do c~xtJedi.ente, o 

LnngTe.sso nan (:1)1\u'dr~: 1na:-:~ I't~clamaudo alguns Srs. repl'c. 
scn I antes, rt:eutH 1 uc:e-se que a p.r.·orogaf;ão fôr·a concedida. 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

".Moção 

O Congresso NacionaL considerando alban1ento invon
voniente a execução do novo Codigo Penal a começar jú descle 
n c! ia :2U cL: cc·I·1·rntl~ nf'sta Car1i tnl, L:umo drtennina o dccrnl0-
de G do rnesmo mez. não obstante as duvidas e graves recla
rnações suscitadas, quando estas e a importancia do mesmo 
(:ocligo reclamarian1 a rcvisflo e estudo das cluas camaras pro-· 
:s:in1as a funccionarem em sessão ordinaria; 

Considerando illegaes as nomeac_:,ões feHas para o Sn
pren1o Tribunal Federal, Côrte de Appellação, rrribunal Civil 
e Criminal e preteres, antes de ser approvada a Constitui~~ão 
da Republica e, ~por conseguinte, antes de saber-se qual a or
ganização judiciaria que ella adoptará, passa á ordem do 
dia. - Cassiano Candido Tavares Bastos. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

Ind'icação 

Indican1os que se augmenten1 duas b,oras aos nossos l.ra-· 
h lhos, começando ás 1 t horas da manha, c que t?-~1hern ~e 
trabalhe aos domingos. - Costa jJJachado. - Pac'lftco Mas-
ca'renhas. - A. Pio. , 

São rei eit ados os dois reanerimentos do Sr. Costa lha-· 
chado. · " ~ 

Annnunciada a discussão do proj,ecto de Constituição) 
vem a Mesa a seguinte 

Declaração 

Declaran1os que subscrffv-emos a emenda que cstabclc(~8 
illma so Camara, de accordo com o voto dn nosso repre~en
tante no seio da Con1missão dos 2'1. - S. H. - Fe7~ppc 
Schm.idt - Esteves Jn'l1'i01' - L. JJ1iiller - Lacer·da Cout·mho 
-. Carlos Ca1npos - R. Hm~n. 

São lidas varias emendas ao mesmo projecto. 
V cn1 a 1l\Lesa o é lido o seguinte 

Requerimento 

Requeiro adiamento da discussão dos arts · 6°1 .. 7°. o so, e 
que solicite-se do Governo, por intermedio do M1n1strp da 
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l···azL'IHia, ird\H'llltl't.;âo ~ol.ll'l' a t'cnda diSel·imirtada du~ tliVUJ'~()~ 
eslaclus. de aeeünlo con1 us LralJalhos cxit-ileules no Tllcsuut'll 

·.J .. uuvsto âc Preüas. 

Veru LarnlJen1 ú :.l\'lL·sn 11 :-:;cguinLe 

1i.Clf uer iJJL e nl o 

Nu ea~o ele Yeuccr n adiaJneJÜn pl'opnsf.,,. quD ~·c•j<.l ~cm 
pr·oj uizo da ~vrin1cira cliscu ssão. - ill onws lJrtJ't'os. 

ne.i t~it;fl.n do requorinu:mLo ·do Sr. AugusLil dt~ Fn•i I as, fi
candu p l'ej udicaclo c1 do Sr. Moracs Barros. 

Na sessão do tG o Sr. 1u Secrclat'itl pt·oeedc ú leiltll'a 
rlt\ u •n !'l'll r: c r· i me11! u d us ln1hiJan !cs ela Yi ll a tk Ht•nw.n ~u, th 
E:5Lado da Bahia, eontra o decreto do libcrclaclc de cul!os. 

Declm·ações de 'Votos 

Dcelat'l, que. na sessão vassaua, vuLL~i a favot· cl11 req lll~
l'i n1cnJo ('P parLe), l'Olativo t't p1·orog;ração da Incsina s·essãu: 
e contra a segunda parto~ <Concernente á celebração de sessão 
no dOiningiO. - Amorim Gca·cüt. 

·~Declaro qn e votei a favor da n1oção do Sr. Zan1a, relaUva 
ao attentar_ln con1metUdo contra a Tribuna. - França Car
valho. 

ü Congl'esso OonstituinLe . declara inconvenientes os en
.::;aios de organização dos estados, ficando adiada até ser vo
tada a Constituição Federal e adoptada pelo Poder Le.gisla
tivo nova lei eleitoral que assegure a coparticipação de todos 
os cidadãos na obra da fundação dos estados respectivos. -
Er'ico Coelho - A?'istides Lobo - Thomaz Delfina - Fu?·
qu'i?n 1Ver·neck --~ José Hvaino - U1~bano ~1aT·c.ondes - Fróe."J 
da Cruz - Bapt'i.sia da Motta -- Nilo Peçanha - A. Ol11ntho 
- J. A'velar -- Palleta - Leonel Filho - Americo Lobo -
Chagas Lobato - Uchôa Rodrigues - Barbosa Lima - Fr·e
clcr·ico Bor·ges - A. Stockler - Ferreü·a Pires - A. 'Per
na·mbuco - Custodio ele Mello - José Simeão - Bellannino 
Ca't'neü·o - Ray''lnu.ndo Bandeira- Sw'aiva- FJ·eder1~co Ser
'l'ano - Leov'igildo Coelho - Joaquim Sar·mento - Tolent1:no 
de (cTvalho - F'f'anc·isco n:lachaclo - ZV.larc'iano de Jf.agalhãc.s 
- A1n1Jhilophio. 

Roque rendo o Sr. Erieo Go olho prorogação de hora, para 
ser discutida nessa m·esma S'essão a indicação apres·entada por 
elle e outros repre~sentantes, não foi approvado o requeri
monto verbal de S. \Ex. 

Requereu on1 seguida o n1.esmo senhor quo a di ta indi
cação fosso dada para a ordera do dia da sessão seguinte, não 
sendo tambem approvado este Tcquorilnento. 
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Na o:cdcrri do dia, erlLI'aiH1u om discussão o projc0Lo ele 
ConsLiluiçãu, vên1 ú .Mu~a varias 

E1ncnllas 

Vern ú Mesa e é lida a seg·uinte 

Indicação 

IndiCtl que suja adiada a di~uu~:-;Ütl elo arL. 2" da Consli
'Lllil,.'ãtl pm·a depois de votado o al'l. <i:J da HH'~tlla.- Uosla 
jJJ achado. 

Posl a a vu Los~ não é appr·ovada usLa .inrl i c a c [lo. 

E' li·dn e l'iea ~uJJre a Mesa u seguinte 

l{eq'Uc t·inu.:nto 

Jlequeiro que seja dis-cutido n af'L. 1° da CnnsULlli.;un (~ 
ernendas que lhe t'or.·a1n apresentadas depois elo discr·iminada:-: 
l~ fixadas as leis ele rendas da Uni fio c~ dos e~ lados. -./:.e! 11111l"'. 

Na sessão de '16, lida a acta da sessão antececlcnto, ~~ 
approvada. 

En1 seg·uida, re.querendo o Sr. Erico Coelho qno seja clacb. 
para a '1 a pa1·te da ordem do dia ela sessão sr~:u in 1: c a nwcão 
anteriorn1en! e apresentada por elle c outros · S1·s. repf'csen
tantes, não foi approvado o requerin1onlo. 

Snscilando-se duvida:--; snbr·n 3 \'()lw.:~"'itl daquelle t'f'fJIII'
rimento, l'Cqucreu o Sr. .José lVlarianno voLaf.,~ão .. no1ninal. E' 
rejeitado o requ·erimento. 

Na ordmn do diá. conUnuando a ta discussão dn IJl'().ic~l. 1 

de Constituição, ven1 'Ú Mesa e é lida a seg·uintc 

Indicação 

Indico qun seJa u!liada a ·discussão do ar·L. I n. ~ :2°. do 
p1·ojecto de Constituição 1para quando se discuti r o ai'! ig·" 
72. § i'''. - Lllnwn·nier Godof"rcdo. 

São lidas·~ apoiadas c entran1 conjuntamente crn discussão 
varias 

Brncndas 

Na sessão de '1 'i, lida a acta da sessão anteccd cnt e, é n.0-
:provada. 

Ven1 ú Mesa a seguinte 

Declm·ação 

Declaro que sóinente poT não estar proscn L c doix,ei · d~J 
assig·nar a ClYl onda /:rue. na sessão .do dia 13. foi aprcsr~üach 
pc1ns meus cmnpanheiro;.; dCTlU[ados .pelo Es.l.ado do ~10 dr~ \'1 

Janeiro ao l)il!'agranlHl 1tnico elo art. :? 0
• - Ulntllo dr. Lermos. 

\En1 scgt!ida r(~ Hera o Sr. Erico Coolh<) o sq_u nod1do para 
ser dada par·a orclc•n1 do dia a clisr;llSsãn da mocao aprcscntacl:t 
J)Ol' elle u outl·os l'L'lH'e:5enlanLes. 
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.Sun1e!Liclo ú volaçiio este l'equerirncnLo~ ó approvado, 
designando o Sr. Presidente a P parte da ordcn1 do dia 1 D, 
aLó -1 hora da tarüe, para ser discutida a 1noção elo Sl'. Er· ico 
Coelho. 

Na ordern do dia, l)OnLinuauüu a -la discussão do projcci o 
de Constituição, são lidas-, apoiadas e entram conjunctamentc 
em discussão v9-rias 

Emendas 

Na sessão de 18, lida a acta da sessão antecedente, é av
provada. 

Prestaram o compromisso regimental dois Srs·. repre-
sentantes pelo Estado da Bahia. 

O ,sr. Lauro Müller protesta contra o acto de pron1essa 
que acabava de fazer o Sr. Deputado pela Bahia, Prisco Pa
raíso, e nede que se faça esta declaração na acta. 

Na orden1 do dia. entrando ern discussão o projecto d8 
ConstHuição: vêm á Mesa, são lidas e apoiadas varias 

Emendas 

São ainda lidas, apoiadas e entram conj,unctamenLe en1 
discussão varias. 

Emendas 

Na sessão de 19 é lida e approvada a acta da sessão ar.
tecedente. 

Lê-se tambem un1 requerimento do Sr. Leanàro ·Ivíaeiel, 
Dopntado por Sergipe, pedindo liçença para ausentar-se desta 
Capita1. 

O Sr. Presidente non1eia urna Con1n1issão con1posta. de 
tres i'epresentantes, :para dar parecer sobre este requeri 
1nento. 

Na 1 a parte da ordem do dia entra em discussão a moção 
do Sr. E rico Coelho . e outros Srs. representantes sobre a 
organização dos estados . . 

Requerendo o mesmo ~sr. Erico Co-elho nov~a urgencia 
para -continuar na 111 parte da ordem do dia da sessão se-
·guin~e a discuss·ão da sua moção, não foi approvado o re-
. quer1mento. · 

Entrando na segunda parte da ordem do dia a P clis
cussão do pro,je-cto de Constituiç:.ão. vên1 á lVIesa, sã.o lidas, 
apoiadas ·e entram conjunctamente 'em discussão ·varias 

Emendas 

·vôm ainda á Mesa e são lidas apoiada.s c onl.rmn con
junclamente em discussão outras ' 

Emendas 

Na sessão de 20, lida, a acta da segsão antcccdenl.c é 
a;p.provada. · 

, ____ t 
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Vcn1 ú Mesa a s"eguinto 

!Jfoção 

n~signada pul' S,í Srs. :ecprescntanlc~: 

O Congi·os,so Nacional congratula-se com o Governo Pro -• 
visorio por Ler rnandado i'azer eliminar dos al'chivos naciu
n~.es os ulLlmo.s vcsligios da escravidão no Brazil. 

Po~ta a votos. esta n1o,ç;ão tS approvada. 

Na ordem uo dia'. entrando em p1·ilnclt·a dlseu.ssãe, n pro-
jecto de Constituição, vên1 á Mesa varias 

Ernendas 

Vcn1 tamihe.n1 á Mesa a cópia de un1 officiu dn Sr. Vis
condü de Porto Seg·uro ao então n1inistro da A1gricultura, 
Sr. Thon1az Coelho d:e Almeida. 

Na sessão de 22~ lida a acta da sessão anterior, dú-se por 
approvada. 

Lê-se o parecer n. 2 -- 1890, da QonHnissão nomeac~a 
para dar parecer sobre o pedido de licenc:a elo Sr. Doputaào 
pelo Estado do .Sergipe, Leandro ~iaciel. para ausGni.m'--sc 
desta Capital, npinando .a COinmissão no sentido do pedido. 

Ps.ssando-se ú ordem do dia. procede-se á votação do ar~ 
tigo 1 () do projeeto de eonstituição, que é rejeitado, sendo ap
p.~'ovada a emenda substit·U'tiva. da Commissão aiJ mes1no 
artigo. .. 1 

V~m ú Mesa a s·eguinte 

Declaração de voto 

<-cDeclaram.os ter votado pelo art. 1 o do proj ect.o de 
Constituição, onde se fazia justa e devida referencia ao glo
rioso facto do dia 15 de novembro de 1889. - Luiz de An
cl'l·alle. -- Es1Jir'ito Santo. - Alnw·ida Bw·reto. - Pedro Ame
'rico. - F. da Silveira.»· 

P:r ocede-se á vo l'.ação. do arL. 3°, o qual é 3DPl'O·vado, 
salvo a en1encla da Oommissão Especial, que é ta1nb01n ap
provada. 

São tamhen1 approvados o paragrapho unicn do ar L. ::.-' 
e o art. 3° do rproj ecto, con1 uma ·emenda ela Commissfio f~ 
outra do Sr. Mursa. 

Ao ·s,cr annunciacla a votação do a.rt. -1: 0
, o Sr. Presi

dente declara que acha-se sobre a mesa u1n requerin1cnto 
do Sr. Retumba, apresentado na sessão de 15 do corrente. 
pedindo que sô ·se votem o art. !1° da Constitu.ição o ome~nclas 
depois ele discriminadas e fixadas as leis de rendas· da União 
e elos ·estados. 

Pc·sto á votos, é este requerin1ento rcgciLado. 
·Procedo-se ú votação do art. ·1- 0

, com varias -crrwndas da 
Commissão. 

·Procede-se .successivan1entc ú votação do art. 5°, o § § 1 o, 
2°, 3° e 4°, que são approvados. 

Procedendo-se depois á votação do requerimento do Sl' . 
.Tulio de CasLilho.s~ a:fin1 de que as en1endas refcrontee; ao ar
~;igo so sejam votadas depois ela. votac.;ão dos arts. so o 12. eon-

13 
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juncLa1nente com as en1endas apresentadas a . ·estes artigo:;. 
é elle rejeitado .. 

Procede-se successivan1ente á votacão dos ns. 1, 2, 3 e 
·í e a do art. 6°, que são approvados. 

E' approvado o art. 7° con1 uma emenda. 
Procede-se á votação non1inal de un1a emenda substi

.tutiva ao art. so. 
E' rejeitada a em,enda suhstitutiva. 

Declarações de votos 
Declaramos que votán1os contra a en1enda do Sr. Se-· 

nador Amaro Cavalcanti, por julgai-a perfeitamente ociosa, 
porquanto é sempre attribuição do Congresso determinar o 
typo bancario como entender. -. Arist_ides Lobo. -. . Thomaz 
·Delphirw. - Lauro 1l-liitle?·. 

Declaro que votei contra o § 6° do art. 6°, - Santos 
Pere'ira. 

Deülaro que votei contra o art. 3° e requeiro que seja 
inserto na acta de hoje o meu voto negativo, na fórma do 
art. :-30 do Regimento. - A. Alvares Affonso. 

Declaro que votei contra o .art. 3° do projecto de Cons
tituição, porque o reputo ·uma an1eaça imminente aos pe
quenos estados, que por elle ficam expostos a desapparecer, e 
ann1.:llar-se no seio da União, sob qualquer especioso pre
texto de falso patriotismo. Requeiro, pois, na fórma do ar
tigo 30 do Regin1ento l!nterno, que .seja inscripto na acta de 
hoje o meU\ voto negãtivo; e o faça publiJar no Diario Offi
cial, para em todo o tempo contar. - Alrnino Alvares Af
fônso. 
. Declaramos ter votado pela em·enda ao art. 4 o, qut; pas
sava a cargo da União o pagamento das dividas dos estados, 
contrahidas até 15 de novembro de 1889. 

S. R. - Arthur Rios. - F. Sodré. - Barão de S. lYiarcos. 
- Paula Guimm·ães. - Augusto de Freitas. -A. Milton. -
l[Jnacio Fortes. - A. Eusebio. 

Declaramos que votámos pela emenda que d áaos Estados 
15 o/o da importação e pagamento das dividas passivas do~ 
mesmos até 1.5 de nov;embro de 1890. - Santos Per·eira. -
Belarmino ·Carneiro. - Pereira Lyra. - Saraiva. - Custodio 
de Mello. - Raymundo Bandeira. 

Na sessão de 23, lida a acta da sessão a;ntecedente, ,é ap·
proVtada. 

E' lido, posto em dis,cussão e S·enl debate approvado o pa
recer. n. 2, deste anuo, da Commissão non1eada pa:ra emittü· 
opini5o sobre o pedido de licença do 'Sr. Deputado :r,ffllo Estado 
de Sergipe, Leandro Maciel, e que conclue no sentido de ser 
concedida a licença requerida. 

(Vêm á ,Mesa as seguintes 

Declarações de vOtot 

. DPclaramos, para que se insira na acta :respectiva. q;:e 
votamos contra a emenda ao art. !1°, relativa ao pagamento. 
da divida dos· Estados pela União, sómente por achal-a pre
inatura antes da discriminação das rendas estabelecida pelos 
arts. 0<> e .seguintes. e~ bem assin1 que, con1quanto o Estado 
do Ceará não tenha divida passivà, votaremos por qualquer, 
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::;ysLema racional pm·a o resgaLe da divid::t dos outros esLadu~ 
pela União, quuudo o julgannos oportuno. - 'Theodorcto 
Souto. - lJeJ'na'J'(lu JJJuualhúcs. - Beze·n·ü. - J oüo Loo1Jes -
Frederico Boracs. - Gonçalves de Laaos. -- ~1.m·tinho Ro
d·riaues. - J. Catwnda. - José Bev'ilaqua. - J. de Ser·pa. -
Bal'bosa L'irna. - José Avel'ino, em confirmação. do voto ante
rior. 

Ven1 á lVIesa, é lida e apoiada a seguinte 

1lvloção 

O Congresso dos Representantes dos Estados Unidos do 
Braz il exara um voto do perenne louvor ao Exerlji to e _\r-
1naJa nacionaes~ por teren1 coroado o santo ideal dos 1narLyres 
de nossa. liberdade ·e o m.onu1nento de nossas glorias iuunor
rodouras co1n a proclan1ação da Republica lrederativa, aos 1G 
dt• noven1bro de 18~9, e passa ·á ordern do dia, sciente e con
seienl(~ de que a parto arn1ada da Nação sen1pre 1nanL·~~·ú .a 
Republica res·peitav·el ~e inviolavel, e garantirá a paz c a 
tranquilidade necessarias ao exercício de todos os direitos.-
il.rneT'ico :Lobo. ' 

Na ordem do dia continúa a votação dos artigos do ti
tulo I do projecto de Constituição. 

São successivamente subn1ettidos á votação os ns. 1, 2 
ü 3 do art. 8°. 

E' approvada un1a emenda additiva da Comrnissão ao 
11. 2. I 

E' approvada a en1enda da Co1nn1issão que supprirne o. 
§ so do pr-oj-ecto. 

E' subn1ettido á votação o § 13. 0 

E' em seg·uida posta à votos e Tejeitada urna en1enda 
correGt.iva ao art. 8°. :n. 2. 

O Sr. (Presidente diz que esLão sendo votadas todas as 
ern:cndas ot'ferecidas ao art .. 8°, e ,em seguida serão sujeitas 
ú v-otação as ,offer-ecidas ao a1t. 6°, votação adiada para de
pois da do art. 8°. 

Vota-se o art. 6(). 
E' posto a votos e rejeitado o art. go do projecLo e ap

provada uma emenda da Gommissão. 
V.ota-se o n. 1 do art. 1 o. 

O Sr. P l'Csidente diz que, em virtude de delihera(.}ão do 
Congresso, fica adiada a discussão e votação do n. ~ para 
quando se t.eatur da dis~ussão e voLação do art. 7o. 

E' reJeitada un1a emenda propondo a suppressão do nu
Incro 3 do art. 10. 

E' approvada un1a ernenda da Con1n1issão. 
Procedendo-se á votação do art. 11, é posta .a votos uma 

on1enda suppl'essiva ela Comúüssão ao n1es1no artigo, a qual 6 
approvada. 

Vêm-se á Mesa as seguintes 

Declarações de votos 

Votámos pela mnenda do Sr . .Jo.só l\1arjauo relativa ao~; 
1!5 o/o addicionaes sobre os impostos de importação, res·er
yando.-nos. o direito de pedi!' que seja incluida na~. Dispo_-
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~'içues transito1··ias, na se.@unda discussao. - Aristides Lobo. 
- 'Thon~az Delphüw. 

Doclar0 quo votei contra a emenda dos 15 o/o addicio
Juw::; aos direitos sobre a irnportação, por tornar a 1nedida 
o1Jrigaloria para todos os estados, quando eu preferia que 
ella t'ossc Jacultativa. na fórnm da 1ninha en1enda ao arL. G0

, 

resalvado assin1 o pdncipio federativo. - J. E. ~leü·a de Va.s-
conceUos. ' 

D0claran1os que votan1os pela en1enda dos Srs. .To:.;;é 
l\'l.a1·ianno. André Cavalca;nti e oui.l'os. relativa ao art. G0

• por 
cnnsicle1'al-a n1cdida de caracter pr·o\;isorio. neces.saria á o r·
ganização dos estados que têm dividas pa.ssivas. S. R. - J. 
ele Ser·~oa. - FT·e.derico Bor·ges. 

Dr:claro que votei n{ío sobre a quota de 15 o/o deduzidos 
da in'.port.acão. por entender que este recurso é insufi'icienl'~ 
c que os estados do No r te precisam de Llffi recurso mais 
êt111plo. que attenda ás suas necessidades e resolva a sua or
ganizaçã.a financeira de un1 modo conveniente para podor 
n1anter-se a Federação. - Ser·zedello Cori~eia. 

Dcclarmnos que votán1os pela 8lnenda que conce,dc aos 
estados o imposto acldieional de 15 o/o sobre os direitos ele :im
portação. con1o recurso ultin1o de vida para os estados. á 
vista do' plano . da discrilninação das_ rendas adoptado pela 
Constituição, en1hora reconheçan1os que essa concessão ataca 
o principio da Federação dos Estados c .ao n1csn1o tempo priva 
a União do direito de auferir o augmento dos impostos de 
in~portação, reservados a si pelo § 1 o do art. 6° já appro
vado. Na contingencia de i'icarem os estados sem renda, ac
ccitamos este ultimo recurso~ - C. José de Mello. - B. Car
neú·o. - .José Sirneâo ele Oliveira.- Leite Oiticica. - Nelson 
ele Alrneüla. - Zama. - Santos Pereira. 

Na s·essão de 24, é lida e a~ppr.ovada a acta da sessão an
terior. 

·En1 seguida o Sr. Antonio Euzebio, depois de algurnas 
explicações pes$oaes: pede dispensa dó c.argo de V ice-Pre-
sidente.. · 

Consultado o Oongresso sobre o pedido, não é elle ac
ceit-o, unanimem.ente. 

ü Sr. Za1na requer que se consulte o Congresso afim cio 
ver si ~eHe consente que não se trabalhe no dia 25~ dia do 
nasciJnento de N . S. Jesus Chri.sto . 

Posto a votos, é approvado o pedido. 
Entra en1 discussão, na 1 a parte da ordem do dia, a se

guinte moção do Sr. An1erico !Lobo. 
<<0 Congresso d0's Representantes cios Estado.s Unidos do 

Brazil exara um voto de perenne louvor ao E'xercito e Ar
rnada. nacionaes, por tercn1 c.oroado 0 sarito üléal dos mar
tyres de noss.a liberdade e o rnonumento dc7 nossas glorias iln
n10ITedouras con1 a proclamação da IR!epublica Federativa, aos 
15 de_ noven1bro de 1889, c ~passa á orden1 do dia, scientc e 
con&Snent~ de que. parte arn1ada da Naçã.o sem:r;re m.ant.erá 
a Repl!-~lwa rcspeltav~l e invi.alavel, e garantirá a paz o a 
tranqu.Illdade necessanas ao exercício de todos os direitos.» 
~. O §r.· Lauro Mü~~er pede e é ap-provaclo o adiamento da 
aiscussao para occas1ao opportuna. Na 2n parte da ordem do 
dia pr.acede-sc ú votaç.ão do art. 12 e das em·endas. 

E rejeitada u1na crnenda snppressiva e é approvado .o 
ü1·_L. ~2 do Pl~üjec~o.. · 
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São approvados os arts. 1::3, 1.-1 e 15 do ~projecto. 
Vem á .Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

De0Iaro que votei contra os ar L. '12 o J. 4 d(> prt l,jecL(l cln 
Constituição e requeiro que se hBira este vuf.o na :~ria. -
Alnúno Al?Jares Aj'fonso. 

':Perminacla a vo!.ação do titulo prelin1inar. r1lnLim'1a :~ 
rl i seu ssfio dn cap iLulo IT do projecto. 

São lidas, ~poiarlas e enf.ram con.iullrLanlen!·r· rm rlis-
cussilo v a ri as 

E·mendas c arlrUl'i?Jos 

Na sessão dr 2G (i lida e approvada a aeLa da srssan an~ .. 
tecedente. 

Vm11 :í. Mesa a seguinte 

Declm~ação de voto 

Declaro que, na sessão de 22. elo correr:: I. r~ v o Lei contra .a 
crnencia elo ·Sr . .Julio de a.stilhos, s.ubstCitnliYa elo arL 8". 
declaração qne sou obrigacl n a :fazer, por ter havi elo o1ni s:-;fío 
do n1eu non1o no Dia1•io do Congresso Nacional. de 2:3 elo cor
rente, em quo vem publicada a vo!ação.. Hl)PSal' rle ! r e sidn 
-olla non1inal. - P. de J.11endonr;a. · 

Ven1 tan1ben1 á 1\Tes.a, (~ lirlo~ UJ10iad') o posto orn dis
cussão o seguinte 

Requerim.ento 

Requeiro que )pelos canaes conJpe.Lentes se sol ici 1·rn1 rlo 
Governo as seguintes informações: 

1. o ·A quanto montaram as r•e.ndas arrecadadas nos do is 
semestres de julho a "cteziembro de 1880, e rle ,ianeiro a ,innho 
do 1.890, pela Alfandega àa Capit.al Federai c por todas as rr
partiGõe.s da mesn1a Capital .. rios serviços cuslr.arlos prlo c:n
verno geral; 

:~_.-, IdenJ, idern. 0111. re1acão ús esl.rad~s rlr :frrro prrlrn
centes ao Estadn F.ederaL e outros serviços de caracter geraL 
especificadan1ente aquellas e as dos· Correios o Trlc,~:eaplws; 

3. 0 A quanto montam as rendas provinciaes dos scguinles 
artigos: · 

a) objectos de luxo; 
b) fumo; 
c) bebidas espirituosas; 
d) alcool; 

discriminadas as rendas por estados, c quanl o foi arre-
cadado en1 ·Cada ·um; ·. 

1.0 Qnal a cifra exacta dos encarg.os da Republica, pro
veniente dos serviços de qu·e está oncrnda ho.]r. diserirninad:l 
cada verba o o onus de cada 11111a. 

Rala das sessõrs dn Congresso Naeinnal. :?G rl1• dr:u:.rn1h·n 
rlr 1S91.- l..J~ilf• O·Uir·irn.- .. \nrH·m·a :1 tli'J~'('Iwia p1'rlid:1 . 

. JI:Irn. t>nle:~r n:1 I" p:1rlr.· d:1 ord('l1l d(l cli:1 da :-;,,:-;:-;;ln :--;('p:ninfC'. 
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Na ordem do dia continúa a discussão do capitulo I 
secção I, do projecto ele Constituição e das emendas. · 

Vên1 á Mesa. são lidas, apoiaflas e entran1 conjuncLan1entc 
cn1 discussão vai·ias 

Emendas 

"'(!ôn1 á 1Mesn, sã.o liclas, apoiadas n1ais outras 

Em,endas 

Na sess·ão de 27, depois de algumas observacõcs do dois 
Srs. representantes, dá-se a acta por approvada. 

Na 1 a parte da orden1 do dia entra ·e·m .discussão o re
cruerimento apresentado na sessão anterior pelo Sr. Lei t,r. 
Oiticica, en1 virtude de urgencia approvada pelo Congresso 
a reouerin1ento do mesn1o senhor. 

E' approvado o requerim·ento. 
Na zn parte da ordem do dia en~ .. ~.inl'la a dis·cu:ssão do ca-

pitn lo T, seecão I. do proj c e to de Con:s:jtuiçfío r. das cn1cncü1s. 
V ôm á 1\fesa. sfio lidas. apoj adas c en t.rarn con i une La

mcn !.e en1 discussão varias 

Emendas 

E' re.i citado um req1JerimPnto verba!l ~o Sr. lFrôo:~ 
s·nhre n adiamento ·da votaoão de emendas. 

E' apprüvado o art. 1.6 do pro,iecto. 
São appr-ovadas em seguida .as emendas da Gnn1missfi.; 

El~pe(~ial ao art. 16, §~ 1. 0 0 2°. 
E' rejeitado um additiyo do Sr. A.mericn I...nbo. 
Fiean1 prej~udicadas uma 'emenda substitutlva. 0 ·ontra 

snppresisva, do Sr. Cassülno elo Nasei.mento e outro~ f;rs. rn-
presentante.s. · 

·Posto a voto~ o art~. 1. 7, é approvado. bem as·~im o ~ 1. o-: 

E' approvada a emenda c-orrectiva da Commissão. 
Sã.o rejeitadas varias -emendas: ficando prejudicada a 

emenda substitutJva do Sr. Fr·ederico Borges. 
E' approvada uma emenda substitutiva da Oomn1i.s~.fio, 

fic.anrln preju·dicaclof' os arts. 1.8 e· 19 do nro.ied.o. 
Rnscitando-s·e duvidas sobre . si duas .emendas do 

Br. 7.ama ficaram prPjuclic.adas. procede-se :r votar,.fio nominal. 
seg'lJndo a qual o non~re.sso não considera prejudir,adk=t a 
em·enda do m·esmo Sr. Representante ao ~ 1. o do art. 1.8, q11n 
6 ern. ~egnida approvado. 

· .Anntlnci.ada a votação ela P.menda do Si'. Zan1a ao arL HL 
fi Pelara o Sr. Presidente prejudicado o art. 19 P. o suhstit.nti.vo 
do mesmo Sr. Deputado. 

E' app:rovado o art. 20 elo pro .i eeto, bem como o art.. 21. 
E' lambem approvad~1 nma emenda da Gommi~são ao mP.s·mo 
artigo. ficando .pre.indicado o Stlbstitutivo do Sr. Zama. 

F/ ·31pprovado o art.. 22, e rejeitada uma emendrt rln 
Sr. 'Tosta. 

R' approvaõa 11n1a emenda addi.tiYa ii o Sr. Badaró ao 
art. 23. 
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E' approvada a en1enda s:ubstitutiva da Commissão ao 
arL. 2'•, e as eme:ndas do Sr. J. l\·Ia·riano ao substitutivo d~ 
Com~1iss~o, ficando prejudicados o artigo do projecto e os 
snbshtutlvos de varios Srs. representante.=-'. 

E' approvado o substitutivo do Sr. Correia Rabello ao n. f 
ficando prejudicado o mcsn1o n. 1 elo art. 25 do projecto. ' 

'E' approvado o n. 2 do art. 25 do projecto. E' approvada a 
c1nenda suppressiv.a da Commissão ao art. 26, e de
clarando o Sr. Pr-esidente que considera prejudicadas as de
n1ais emendas, suseita-se uma questão de ordem, reconh.~
cendo-se afinal que não 1m casa para se "\Otar. 

V fm1 ú :Mesa :as seguintes: 

Declarações de vótos 

Declaro que votei contra a emenda da Commissão ao· 
§ zo do art. 25, porque entendo que todos os extrangeiros, 
qu o accei Laren1 a naturalização, fican1 sendo cidadãos brazi
leiros·, e, portanto, no !g;ozo de todos os direitos; não reco
nh cço ,justificação para a exc·epçã.o. - Pinheiro Guedes. 

Declaro votar - não - na votacão nominal sobre a 
emenda ao additivo. - José Bevilaqua. 
. . 1Declaro que vot~ei - não - isto é, que não estava pre
,ludiCada a emenda do .Sr. Zama - Belarmino ·Mendonça. 

Ao art. 23 

v'otá•mos contra as e~m·endas dos s~s. · Zama e Badaró 
por entend!erm·os, como 1pre~eitúa o pr-ojeeto de Constituição~ 
que a fixação de subs·idio é attribuição do Congresso ordi
nario, que ,póde egualar os subsidias dos representantes das 
rJ;_,as cam:aras. - Gü Goulart. - Jdonteiro de Barros. - D'o
m,ingos V1:cente. 

Damos voto affirmativo ácerca da emenda suppressiva 
do Sr. Gezar Zama. por considerar que a v o tacão do Con
gresso, a;pprovando a emenda substitntiva da CommissãJo dos 
21.:.. pre.iudicou effe.ctivam·en,te. aqUJella em~an-da. - Bellar
?nino Carneiro. - Dr. Nogueira Paranaguá. 

Dr.claran1os t.Ar votado pela ·emendia do Sr .. Represen
tante do Rio Grande do Norte. Dr. Amaro Cavalcanti. relativa 
(i. ca~pacidade politlc_a do cidadão. sem attenção á sua religião 
ou crenç:,a. - Almtno Alvares Affonso. - José Bernardo de 
~Iedeiros. - A. de Amorim Garcia. 

Ven1 á Mesa a seguinte 

DECT..,ARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que não me achava no recinto desta Casa quando' 
se proeed011 ú verific:ação da votação da en1enr.la ,que egua1a 
o suhsjdio rlos deputados ao dos senaclor8s. 

Si cstivr.ssr, nresente. teria votado contra. salvo si o seu 
pens::rmnnl.n fossn' Nfll i11arar o ~.Sn11si di n dos senarlores an qn c~ 
perr.r1)0n1 aC'ITiil.1rnrrrt.e os deputados. pnrque. nrste caso. essa 
mnenda srria rn1 vantagem dns cofrrs rmhli·cos do paiz e 
jú.ma:is deixaria de ·yotar por ella. - Alm.eida Rm~1~eto., 
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E' 1ida. apoiada r Yai a inlprirnir, para ontT'ar na ordem 
dos trabalhos, n scgu into 

INDICAÇÃO 

Proponho que toda vez qu c. ncslc Congresso se Livrr no 
tratar de asstnnptos que entendmn corn as prerogativas rlP 
am.i>as as ca1naras aqui rrnnidas. clur.antc o prJ'jorlo da appro
vação da Constituição, soja nomeada un1a Comnüssão. ron1-
post::t de ogual nmnoro de scnafloers r deputados. para clrllcs 
ton1ar conhecünr.nLo e rcso:,rer. consiclc:r::mdo-sc qucstã.o ven
cida a opinião ela mesma Gomn1issfío, salyn r.rnpal r. na votação. 
qne. neste caso, sr1·:ú rcsolvirlo prlo vnto do Presidente deste 
Congresso. - Almeida Bar1'rdo. 

·São lidas, apoiadas c fican1 snbrc a mesa, para opportu
narnentc cnl.rarrm na ordem elos trabalhos, as sc.guintcs 

INDICAÇÕES 

Indico que seja reformado o art. 58 do Regünento, no· 
sentido de poder entrar eng·lobadan1·ente mn 1 n discussão n1ais 
de u1n capitulo do pro.}ecto constitucional, toda vez .que o 
Congresso, por votaçã.o expressa, assim entender conveniente. 

Inllco que seja interpretado o art. 58 'in fine do Regi
mento, no sentido de se determinar .que as en1endas subst.i
tutivas sejam ·votadas prirr1eiro do .que os artigos do projecto. 
- José 1l1ariano. 

O Sr .. Jos·é Mariano requer e o Congresso conc.ede ur
gcncia para serem discutidas estas indicações. 

Na ordem do dia, continuando a votação do capitulo II 
elo projecto de Constitui çã.o. é lido o srg1Jintc rcqnerilnenl o 
do Sr. An1aro Cavalcanti: 

Hequeiro ;a votação da n1ateria ao paragra~Dho un ieo. 
por n1iln apresentado conio arlditivo ii cn1rnda ao arL. 2ô 
do projecto de Constitnição, fiqnr adiada par.a quando sr tivP.r 
íh~ votar o art. 72 do mesmo projecto. 

E'" a.pprovado estr requerin1ento. r o Congresso julga pre
Judicada a emenda do mesmo Sr. Senador. 

V1~m á Mesa .as scgnintes 

. DECARAÇÕES DE VOTO 

Declaramos que votámos no sentido de não ser conside
rada prejudicada a en1enda. rlo S1·. Amaro Cr~valrunfi. quo 
consagra assumpto de liberdade espiritual. -

S. H. Fn:rlwl'ico Borges. - Fra.nci.sco Bada1•6. - Pa
dfico 1lf asr:a1··enhas. - Demetrio Ribeiro. - .Tos é .Sim,eãC.' .. -
Annibal F'alcão. -- Alcindn Guanabara. - Antão de Faria. 
- JJ:fanoel Pu.lgencio. - Adol1Jho P1~o. - Carlos Chagas. -
Pr·óes da Cruz. - .F'nnseca H P1"rnes. - Barbosa IArna. 
V~tei para que não :ros~r considerada prej-udicada a' emRnda 

do Sr. Amaro Cava1cant1. - Bueno de Pa1jva. 
. Deela.ramos :que votámos que a cn1enda do Sr. Arnarn 
Cava1cant.i não estava. prejudicada: por conter ma teria nova. 

_j 
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--- Chagas Lohaln. - .João J .. /td:.. - .J. Avellar. - Gn:bn'd: 
dr? Maaalhilcs. - Antonio Olyntho. 

He:queiro que se insira na acta .que votei pela emenda do 
Sr. Senador Amaro Cavalcant i. r·.on1o un1~ proya de resp~~;! I) 
á liberdade de consciencia. -· Ga'tcia Pi'res. 

Declaramos que votámos no sentido de não estar preju
dicada a en1enda elo Sr. An1aro Cavalcanti., que diz: Ninguen1. 
··será declarado incompatível, por ser crente ou ~inistro de 
un1a religião. - lgnaC't:o Tosta. - Santos Pe1·etra. - F. 
Sodré. - Paula Guimm··ties. -- Arnphilo1J1hio. A.. 'ftf.'iUon. 
- Custodio de n1ello .. . 

Declaro .que Yotei para ·que a emenda do Sr Amaro Ca
valcanti não fosse ~considerada prejudicada, por n1e parecer 
:.:tma garantia da liberdade c cgualrlaclc dos cidadãos c r1os ~:rt.!~ 
direitos políticos; que ficasse consignado na Constituição, 
como norn1a ela lei ordinaria .que houver de estabelecer in
compatibilidades, que nen:ht1ma p6àe ser estabelec;ida 'polt' 
n1otivo de crença e profissão religiosa, o que desde já apro
veitarja nas proximas clcif.:õcs rlQs eongressos elos eshulos, -
jJf onteirc_! de Ra1·ros. 

DISCUSS.~O DO CAPITULO II, SECÇÃO I 

Entra en1 discussão o Cpitulo II, se.cçilo I~ tlo projectn ele 
Constltuição. . 

.São lidas~ apoiadas e entram conjunctamente em dis·cussão 
varias 

EMENDAS 

Posto a votos o art. 27 do projecto de Constituição, é ap
provado, bmn como a en1enda, sendo rejeitada uma sub
mnenda. 

E' approvado o § 1,0 

E' approvada un1a emenda do Sr. Uchôa Rodr.igues e 
outros .Srs. representantes, ficando prejudicado um additivo. 

E' approvado o art. 28. 13 uma on1enda ela Comn1issão. 
E' rejeitada uma emenda de suppre·ssão de algumas pa

lavras do art. 28. 
E' approvada uma emenda dos Srs. .José Hygino e .Tos é 

!.Mariano, sondo rejeitada outra emenda substitutiva. 
'Vem á Mesa a seguinte 

DECLAR.AÇ!\..0 DE VOTO 

Declaro qtw vof'.ci contra a emenda que :1 Cnmrniss~1o a-pre
sentou ao art. 27. por<tJUe se estabelece cad~ Estado con1o uma 
circumscripção eleitoral. - Francisco Badaró. 

F.ntrando mn rliscnssão o capitulo IIr do projec'io~ vên1 
á Mosa varias 

EMENDAS 

. Nã .. o se fllí.dr votar o rcqucrimcnLn de r.ncerramento, pe
fbdo pelo Sr. 1\maro Cavalcanti. nrn1 o Nlpitulo III, por falta 
ele numero .. 
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"F.ntra cn1 discussão o capitulo IV o vi\;!.: :1. 1\fCt\3. C.11as 

EMENDAS 

· E' encerrada a discussão do capitulo e adiada a votação, 
l)Or falta de numero. 

Entra em discussão o -capitulo V. Não havendo oradores 
inscript.üs. fi.ca encerrada a discussão e adiada a votacão. 

Aberta a sessão do dia 30. é lida e apoiada a acta da 
sessão antecedente. · 

O Sr. Presidente nomeia un1a Con1missão para dar pare
~er sohre os requerimentos dos Srs. Conde de Figueiredo e 
l\tfartinho Rorlrigues de Souza, pedindo licença este pa:ra re
tirar-se da Capital, por incommodo, c aquelle para retirar-se 
para fôra do paiz, por urgente necessidade. 

V0n1 á l\fesa a~s segtünt.es 

DECARAÇÕES DE VOTO 
. ~ 

Requeiro· que se consigne na acta a declaracão de que 
vote.i -contra. a en1enda substitutiva do art. 26, e que se :faca 
inserir no Diarh) Official a mesma declaração, nos ·seguintes 
tRrmos: 

<<'lotei contra a~ emenda substitutiva, off.ereeida pela 
r.omrrdssão dos 21. ao art. 26 do projecto. pelos motivos ~e
guir.ttc:::: 

«1. 0 Por considerar mat.eria eonstit.,_"tel:mal a.·; ·.-:rue·stões do 
inelegibilidade, ~consignadas nesse artigo, e. conseguintemente, 
da esphera de acção do Congresso Constituinte, unico poder 
competente para estabeleeer restrjcções aos direitos politicas-~ 

<<·2.0 Por rne parecer illogk .. o o 1)rocedin1cm.to da Commis
sã.o, que. consignando na Constituição (art. 25) as ~c.ondições 
c e elegibilidade. não consignou eg-n::11In ent:~ 03 c as )'3 dé in:=úe
gibilidade. de que cogitou o projecto, e que constituem as-
sumpto da mesma natureza. . 

«3. o Por ser irnpro·c,eden te e ~contra.ri.a á verdade histor,ioo 
a razão apresentada pelo Sr. Senador Saraiv-a, no intuito de 
justifiear a conclucta da Con~nniss:ã.o. -- de não contd(Jna.r 
nenhum a Constitu.1.:ção dú:;posiçõp,.r:; a.tUnen:f'es a incornpatibili
darlr>s .. visto con1o, alén1. de nã.o scrrnos obrigado.::; a .:fa7:cr sem
vre o que outro::; fizeram, - non ta'·m· spectandum ·est. quod 
Romm {actumo sit. quarn qu.orl Rornm fiere debet. - aecresce 
que muitas constituiçõ.es consignam disposições perfeitamente 
idcntie:as ás do pro.iecto~ . bastando cjtar, entre outras, a 
jngle7a. arts. 150 e 15·1~. a da Belgica. art .. !=hl'. a do Luxemburgo, 
'a;rbs. 53 e 54. a da Suiss'a. arrts. 76. 80 ,e 96. a da 'S'necia, art. 26. 
a de ~Co·sta tRiüa, 'ar.t.s. 73, 7 4 e 7f-,, a do Eq111ador. a.rt. 42, o n 
rl,~; .Po:rtugal, .Acto Add iciotnal, airt. 7o. 

«.'r .. o Finalrnente~ por .entendür que as ques-tões de in
compatibilirlade constituem assumpto delicado de mais para 
fir.ar S1l,ioito úls v.ariaç.õcs rlas 1ng-i~1atnras orclina:ria.~. 

«Devo ainda rleelarar que, não obstante pensar assim, 
vot.ei no sentido ile se considerar Drejudicada a emenda apre
sentada pelo Sr. Senador A. Cavalcanti ao artigo substitntivo 
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·acceito 11elo Cong-resso, não por ser contrario ao principio 
contido na crncnrb. n1as por não poder harmonizai-a com a 
votação anterior, c1ue deu em resultado a approvação do sub
sLntitivo. - J de Serpa.» 

Declaro que na sessão de hontem votei no sentido de 
não estar pr·e.iurlicaclo o additivo do Sr. Amaro Cavalcanti, as
sirn concebido: - Ninguem será declarado incompatível por 
::;er erente ou n1inistro de uma religião -; e votaria pelo 
n1csmo aclditivo. si elle fosse submett1do ,á votação. - Gene
'roso 111 arrnws. · 

Dcclaran1ns que não nos achavamns no recinto clesLa Ca~·a 
quando :foi votada a emenda elo Sr. Deputado José Mariano1 

incoiT!l1aUhi1izando directores e presidentes de bancos.· 
Se es l.ivcssen1os presentes, teriam os votado ·contra. por

que nfio elevemo;:; afastar do narlamento uma classe habili
tada a esr.1arrc·er o estado :financeiro do paiz. - _4.lmeida Bar
?'r.tr.. - Pi?'m?nn rln. sa'I)Cir·a. - João Nei?Ja. 

Requrrenrln o Sr. Erico Coelbo ou que se votasse a mo
r,.fto por cl1c anresentada em óutra sessão, ou se concedesse 
urg-cn~:ia para entrar na ordern do dia da sessão seguinte, o 
Con~-r0sso concede a urgencia pedida. 

llPquercndo o Br. Almeida Barreto urgencia para entrar 
na ordem do dia da. sessão seguinte uma indicação, que apre
scnlo,·,. sobrr mal'rri.a regimental. o Congr8SS0 conr.e .. i0 a nr-
g·enci a pedida. · 

Na t:t narte d[t orrlen1 do ena entram em discussão as in
dien·r:õrs n.11resentadns :na srs.s3o rle 29 ne1o Sr . .Tosf .. :Vfaria~o 
r~· nostas Sllrr.essi·varncnte a votos: .a ,primPira. para qiln, .::ria 
rnforn1arln n arl'. ?58 rlo Regiin1enfn. ? rP.ieit.arla: a sAgunda. 
para fTlH' ~e.irt inlnrrn'ntarln' n n!Asmo .artigo. ·f·n fine. no sentido 
·fie ·drd.errnina, .. c:1Jr as r"mrnr1as snbst.itn~,ivas ·sejam vnfarl<lS 
prim0iro elo qnr os artigos rlo pro.iec.to. 

!\a ?.:1 prtdr n:-1 ordem do dia procede-se {J. votar:.?io elos 
rnrd!n1ns TTT. TY, r ·v, secr:.~o T. dn projrr.fo de Const.ilni(:.~n. 

Vc~m c1 l\fnsa :1 seg-ui.nte 

Declaro auc votei contra o art. 31. do nro:iecto. por en
t.enílrr · lflH' rllA rstnbelece a confusão de poderes e subordina 
o Senarln ao Poder Executivo. - Pinheiro Guedes. 

"Entra rrn discnssfío o c.apitulo I da srer.ilo II elo pro.irrf.n 
r1 (' Cnn~.fi tn ir.ã,o. 

RrCTnere.iJdo o Sr . .Tosé l\f.ariano .que seja discutida englo
h:ulan1,~ntc tnda [t materia referente á organização do Poder 
Exrentivo. ~~ approva.do este requerimento. 

V1~m ú l\Trsa ·v::trias emennas. 
E' ljd::1 pelo Sr. Adolpho Gordo mais uma emenda. 
São lida~ n1ais ontraR emendas. 
E' tr1rnhrrn llclrt mrtis outra emenda. 
S::l.o lidas aindrr nutras en1endas. 
V~i a in1rn'imir n parre,~r 1la, Comm·issfin non1en.f!a l'l'lo 

Si'. nrr.s i d c•n h" Tlar:.t fiar rmrceer sobre as licenças pedidas 
prlno::; C.'r-:;. 1,(\HrlP rlf" Fignrirrln e l\'farl.inllo nn1rigues clP Souza. 

-:'\~1. ~r's<"ín clr :H (\ lida c npprovadn. a ncl.a da sessão an-
l.el'rdcnte. 
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Ven1 á Mesa .. é lida, apniafla c srn1 debate approvarla a 
seguinte 

INDICAÇ.~O 

Indico ·quel consultado o Congresso, seja nomeada uma 
Con1n1issão de nove n1ombros, para cun1prnncntar o Chefe elo 
Governo Provi sor:fo, no cti a elo :an1anhã. ( 1 de j ano iro), o ,qnal. 
pela Republica, é consagrado ú fraternidade dos povos. -
Anuo'o Ca.rcalconti. - MoJ'eÍ1'a da Silva. 

O Sr. ProsidPnte norneia a rc:frricla Con1n1issão. 
Na :1 a parte da -orden1 do dia entra en1 discussão a moção 

do Sr. Erico Coelho e outros. sobre a organização dos D~-
tados. · · 

Consultado, o Congresso resolve ser neccssaria a conc0;;:;sii.o 
de nov~a urgencia, para ~que a moção possa continuar na orden1 
do dia. 

Na 2n parte da orden1 do dia continua a 1 n discussão da 
s-ecção II do projecto de Consti1uiç5.o, con1 as emendas apre
sentadas. 

São lidas. apoiadas c cntran1 conjunctamente en1 dis
cussão v.arias · 

EMENDAS 

São lidas c apoiadas, para entraren1 em discussão co1n o 
projecto, outra.s 

EMENDAS 

Ven1 á Mesa á seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

De·c1aro que, si estivesse presente á sessão de honf.!=lm, 
vot.aria contra a menda ·da Gon1missão ao ~ 1 O do art. 23. 
que retirou do Congresso a attribuição de r~esolvcr definitiva
n1ente a questão do limites entre os estados, porque nella vejo 
o adian1cnto la solução de uma .quostã-o, que considero de 
capital .importancia, qual a da extensão territorial de . alguns 
pequenos estados. 

De:claro tamhem que votar,ia no .s.entido de não ser pre
judicado o · additivo do Senador Am:aro Cavaleanti contra a 
incompatibilidade por crenças e :Duncç;õ1~s religiosas. a favor 
da qual votaria, si :f.oss~ subinetUf.la á votacão. -· - Felis-
bello Freú·e. ·· 



CONGRESSO NACIONAL 

SBSS~lO f":)QLE'l\.:a~ l.H~ lNS'l'..:\..LLAÜ.:lO Ej.l 15 DE NOVEMBH.O 
DE 189f3 

PH.ESWEN CU. DO ~H. FELlCLO DOS SANTOS 

A' 1 V:! hora da tarde~ no edificio destinado ao Congi·ossu 
:\aeiunal, oucupados os respectivo~ logm·e~ lJela Ivksa Dl'ovi
~ol'ia, o Sr. tPresidente .convidou os membros do Congresso u 
·~:onti·ahir o formal co·mpromisso de hem cumprir os seus de
vere~, pelu uwclo por que. elle passa a fazei-o: 

«Pronwtto guardar a Constituição Federal qLie for 
adoiJLada, de~cmpcnhm· fiel e legaln1ente o cargo quu n1e foi 
confiado pela Na<;:.ão e sustentar a união, a integridade c a 
inclependencia da Republica». 

E111 seguida, declara insLallaàos os traJJalhos uo Con
gresso, abre a sessão e n1anda proceder ú chamada. 

A' P·l'O!p.orção que ian1 sendo chan1ados, cada un1 elo::; se
guintes representantes proferia a forn1ula regin1ental-Assirn 
prometto: 1.Jlatla :Ma·cha.do, Elys,eu ~'la~rt.illl,s, Alvano BoLelho. 
T11eoclureto Souto, Leovigildo Coelho, .Joaquin1 Sarmcntu; 
João Pedro, Cunha Junior, José Secundino, :Montei.l'o do Baena, 
Albuquerque Junior, José Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro 
Cavalcanti, .AJmeida Barreto, João Neiva, Gon1es da Silveira, 
.José Hygino, José Simeão, Serrano, Floriano Peixoto, Rosa 
.Junior, ·Coelhb e Campos, J?ama.sio, Goulart Monteiro de 
Barros, Laper, Braz Carnmro, Can1pos Salles, Santos An
drade Raulino Horn, Luiz Delphino, Ran1iro Barcellos, Pi
nheiro lVlachado. Falcão da :B-rota, Ccsariu A!vi:r'. AIJJCr.icrt 
Lc,bo, 1~dunrdc· \vandenkolk, João Sc,·m·ia!:l,•. Sal(l:lnh~~ l\ia
L'inho, S ii v a Cau e do, Silva Paranhos, ..::\.q cd lin 1J rld An~aral, Pi-
nhciro Guecles. BelforL Vieira. Uchôa H.oclrip;ucs. Indio. elo 
BrazH Lauro Soclré. Iunoccncio Serzedello. Vieira Ribeiro. 
CantãL;, ;i\hüta Baccll ar~ C os La Roclt·j gw:.:;. Casmniro ~Jun i o r, 
Ennes · de Sottza. Anfrisio Fialho, Noguei1·a Paranaguú, 
N cl~on. Pi I'CS FerT"ci r a. Martinho Rodrigues. Barbosa Linla, 
Bczerri 1. .J oãu Lopes. Justiniano de S crpa. Frederico Borges, 
.Tnsé AYclincl .. Jn;::;(• Bevi laqua. Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
..::\ln1ino ..AfJ,ln-.;c). l\Jiguel ele Castro. A . .l1lm·irn Garcia, Epitacio 
Pc~·Sôa. PcdJ'() . .:\nwricc l, Cartaxo~ Rctun1ba, Tolentino de 
Carvalho. .Jnã1) Ba rbalho. Almeida Pc1·nambuco, Juvoncio de 
Aguiar, Anc.lré· Cavalcan ti, Annibal i.Fall'i:io, J oüo de Sicruoira. 
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.1oüo Vieira, Luiz de: Andrade', gspirilo Santo, Belarn1ii1-o 
Carneiro, Theophilo dos Santos, Leite üiticica, Pir·es da 
Franca, Oliveira Valladão, Leandro Maciel, Felisbello Freire, 
.AugTI sto de Freitas, Paula Argollo, 'rosta, Seapra, Euzebio de 
.Alnwida. Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino Moura, ~santos 
Pereü·a, · Custodio de Mcllo, Paula Guirnarães, Milton, Dio
ny.sio Cerqueira, An1orim Filgueiras, Barão de S. Marcos, 
Medrado Athayde Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Hern1es, 
Urbano ':Mar-conde·::;, l\ianhães Barreto, Alberto Brandão. O'li
veira Pinto, Viriato de Medeiros, Joaquin1 Breves, Virgilio 
Pessôa, França_ Carvalho, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
Lopes Trovão, Ja,cques Ourique, Aristides Lobo, Werneck de 
Almeida, Don1ingos Jesuino, Vinhae:s, Thon1az Delphin9, 
Conde de Figueiredo, Antonio Olyntho, Francisco Badaro, 
João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, J'acob da P·aixão, Ale
xandre Sto-ckler, Francisco da Veiga La1nounier Godofredo, 
Gonçalves Chaves, Americo Luz, Feliciano Penna, Policarpo 
Viotti, Dutra Nicacio, Ferreira Rabello, Bueno de Paiva~ Fer
reira Pjres, .João Luiz ele. Carnpos, Martinho Prado Junior, 
Bernardino de Can1p.os, Francisco Glycerio, Moraes Barros, 
Lopes Chaves, Donüng·os de Moraes, Adolpho Gordo, Gar·
valhal, Angelv Pinheiro, Mursa, Rodolpho de Miranda, IP'au
lino Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves, Alfr-edo Ellis, 
Carlos Garcia, Rubião Junior, Fleury Curado, Leopoldo de 
Bulhõe.s, Guimarães Natal, Gaetano de Albuquerque, Belar
lnino de Mendonça, Marciano d-e Magalhães, Eduardo Gon
çalves,. Fernando Sin1as, Laur-o Müller, Carlos Campos, Sch
midt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Antão de Faria, 
Julio de Gastilhos, Borges de Medeiros, Al-cides Lima, Thbrnaz 
Flores, Abreu, Hon1ero Baptista, Rocha üsorio, Cassiano do 
Nascimento, Demetrio :Ribeiro e Menna Barreto. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI (1Jela O'rdem) communica que 
o Sr. H.uy Barbosa não poude compa1~ecer por ineommodo de 
.saude, ;que requer repouso absoluto. 

O SR. IMANOBL ·FULGENCIO (pela ordem) reclmna contr.a a 
não inclusã.o, na lista de charnada, do seu nome e do de alguns 
collegas da deputação do Estado de Mirras Geraes, que se 
acham pres-entes. 

O SR. i o S:EcRE'l'ARio attendo á reclamação do nobre re
presentante e .procede novamente á chamada dos: deputados 
pelo Estado de Minas. 

Respondmn e fazem a rpromessa r.egimental os .Srs. Ga
briel de Magalhães, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides 
Maia, Costa Machado, Palleta, Gonçalves Ramos, Justiniano 
das Chagas, Don1ingos da Rocha, Domingos Porto .e João de 
Avellar. 

O Sn. PRESID.EN'l'E declara que se acha orn uma das ante
salas o Sr. Se-cre_tario do chefe ·do Governo Provisorio, por
tador da M·ens~agem dirigida ao Congresso Nacional pelo mesmo 
Sr. .chefe à o Gov,erno Provis.o·rj o, General i ssin1o Manoel Deo
doro da li,onse.ca, e convida os ~sr·s. 3° e ··1° sc.cretarios a intro
duzíl-o no recinlo, trazendo-o até a Mesa. 

Apresentada e recebida a Mensagem, o Sr. Pr~idente 
ppnvida o Sr. 1 o Secretario a lel-a. · 
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Procede-se ú leitura da seguinte l\lcnsagen1, que. é, pnr 
ordcrn da Mesa. imrnediatan1cnLe distribuída en1 avulsos aos 
·u1ernbros do Congress:o: 

:ft;Jensauen~., d'irig'ida ao Cong1··esso Nacional pelo Ge
neral'iss'imo 1Hanoel Deodoro da Fonseca, chefe do Go
'Verno Provisorio da Repttblica dos Estados Unidos do 
Braza, ern 4 5 de novembro de 1890. 

Srs. membros do Congresso Nacional - A' Providencía~ 
que regrulou por leis eternas e immutaveis tudo quanto o Uni
verso encerra, approuve -que eu fosse elevado ·á magistratura 
suprc.ma de nossa Patria na hora historica de 1:5 de noven1hro 
do anno passado, e conservar-me a existeneia, rnuiLo ameaçada, 
então, para, atravez de um período qu·c .se me afigurava longo 
de n1ais, pelas tremendas responsabilidades que assumi, 
saudar-vos no anniyersario daquelle glorioso dia entregando
vos os destinos da Nação. 

Charnado con1o brazileiro. o posto que n1e era distribuído 
vinha con1 111ais irnposições de honra e de dever do quQ os que 
desn1penhei outrora com-o soldado nos campos de batalha. 

Lá, no n1eu ultimo alento da vida, á sombra do nosso 
glorioso pavilhão~ fôra-me daclo antever o ennobrecin1ento fÜ~ 
minha n1en1oria abençoada por quantos rne S01Jbessern 
cahido na defesa dos nossos direitos e brios communs. Aqui. 
começou para mim o te1npo dos grandes perigos, na hora em 
que, por entre. ucc:lan1aç:ões populares, os noso-s ean'hõe·s. que 
não tivera1n, feUzmente, de von1itar a morte, saudaram a 
integralizac_:ão democratica da America. 

Esses perigos, que consistiam, principalmente, no máo 
uso que eu pudesse fazer da grancic somma de pod-er de que 
os acontccin1entos rne investiram~ e da ·qual não -cogitei.. 
digo-vos -á fé do soldado honrado, quando á frente doa meus 
ean1araclas heroicos n1archei para o campo da revolta cívica, 
tenho-os como ele todo ponto conjurado, ao restituir á Na~~ão~ 
na pessoa de seus eleitos, o the~..~ouro dos seus destinos, de 
que me constitui despositario, ficar!do-me a consciencia sem 
sombras de remorsos e o coração sem as maguas que geran1 
os dever-es não cumpridos. 

Para vós, que acompanhastes a celeridade e.- J)recisão 
das evoluções republicanas nos ultin1os annos do Imperio, 
que fostes tmnbem obreiros in1pu13ionadorcs -do movimento 
que desde os ten1po·s coloniaes teve percursores e martyres, 
não passou do certo indifferente a injusLit;a con1 que foi jul
gada. a obra meritoria e redemptora de 15 de Novembro na 
quasi totalidade do Velho Mundo. 

Lá, onde só conheciam do no3so paiz os representantes 
supremos das instituições derrocadas, n1uito respeitaveis 
pelas suas· virtude privadas, n1as meras excrcsc,encias su
perpostas sobro un1a s-ociedade an1ericana de cujo seio não 
crnergjrarn c que nunca poderam ser ussin1iladas, não foi 
di!ficil á obra da calun1"Dia~ do de3peito e da esp8culação 
baixar os s-rand0s e patrioticos .~contecin1entos que unificaram 
a An1erica cm n1n só ponsan1·cnto, graças á revolução her-oica 
.e patriotica do nosso Exercito e Armada, a uma simples re-
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Lollião do quarLeis que se in1poz á •covardia. do un1 paiz ha
bitado ·por quatorze milhões do aln1as, vasto qua.si co1no a 
Europa, esquecida de que, si fôra isso ve•rdade, ostava1~11 ;i ul-
gadas as instituições sob cujo influxo gerou-se tão un1versal 
apodrecin1ento de cons,ciencias. 

Hoje, que as vistas do n1undo .se volvc1n para nús~ q uc 
a ·Sua retina prcscrutadora; não terül un1 ponto urdco do 
convergencia cujo desappareich111ento, con1o, :acont.ceeu~ pa
reça o prenuneio de gr·andes desmot·onan1entos, eumpro-no':l 
levar á con1pleta evideneia, ainda para os 1nais refractarios, 
que a grande obra s-obre que vindes legisla1· roi a deducção 
logica das prernisas que o passado lançou, tão suave e natLl
ralmente clolle decorridas que nenhun1a goLta do sangue, 
nenhun1 at:aque a })atrimonios de qu·em quer que seJa, e·lnpa
narmn o brilho ú grande victoria ·saudada pela Naeão inlc.inl. 
que se associou ao Governo nos seus actos de respeitosa 
correcção ante o ex-Imperadm·~ que agazalharimnos ·COnt o 
mais entranhado affecto nesta Patria, iambem sua, si i'ôra 
possivel termol-o corno nosso simpl,es concidadão. 

No 1nais son1brio da nos.sa existencia colonial, a aspiração 
da liberdade .Penetrou no intüno ele todas as consciencias e gorou 
as erupções terríveis -da soberania da razão contra as vio
lencias ou fraudes da soberania da convencão. 

rrinhain OS nOSSOS maiores Ul11 tal CUltO nela dcrnocracia. 
que un1 só elo do despotismo antigo n3.o era quebrado sem 
que não rosponde-s.sen1os con1 a adhesão armada, celebrando 
as paschoas da lib.:n~dade com o sangue sagrado de patriotas 
abnegados, sublimes de coragen1 c resignação na hora do 
martyrio. 

A Inconndencia :Mineira, todos os rnoLins e. revoltas po
liticas que minavan1 o solo da Patria até a san~;rcn.ta revolu
ção de 1.817 ,nunca ac.eentuaram, sin1plesmente. idéa de Cinan
cipação eolonial. 

E para os que quizeren1 ver na Independencia alcançada 
en1 1822, a palavra suprema dos nossos anhelos, apontaremos 
o 7 de abril de 1~813·'1, em que banimos o prim1eiro Imperador, 
e só o ainda qnasi berço de un1 or:p·hão, que elle confiou á 
nossa guarda C'. carinhos, poude -conter a pronunciada aspi
ração republicana de então. 

Na An1erica, a Monarchia estava ao desamparo das tra
dições de hGroisn1o de .seus fundadores; uma obra sem raizes 
na Histori1a nãü podia fallar á imaginação e gratidão dos 
povos pelos feitos que os tornassem livres e poderosos. 

Atirada po~ uma lufada revolucionaria da Europa, onde, 
com o sangue francez, es.creveu-se a rcforrna, nara o rnundo. 
do direito politico anti~o, foram-lhe refugio as nossas plagas, 
que receberam, ao 1nesmo tempo, a semente da revolta, do 
desdobre dos seus mantos, purpuras e arminhos. 

Da nossa preoccupação constante \do influir directa e 
irnmediatamente no .governo de nossa Patria, da tenacidaclo 
COJ?-1 que cornb_atian1os. os ohsta~ulo.3 que encontra vamos, 
ex1sten1 traços 1ndeleve1s nas paginas da historia contmnpo
ranea. 

E por tal n1odo sabian1os in1por a nossa vontade sobe
rana, que ás revoluções seguiam sempre as reformas, crn 
.:vez das perseguições. 
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Nesl o ultimo qual'Lu ele ~eeulo as illé.as bbcracs Lon1a1·arn 
gt·aude du":ien VI dv i rtte.n Lo~ c não h a v i a e orno conter a ~ ua i'ot·1.:a 
de expansão ... :\. vieLoria ela clemneraeia era Lanlo 1nais ele 
e·svera r-se, q uan I u era certo que Lodos os anli gos centros de 
rcsistend a 1nona reldca esta v a 111 de h a rnuilo cm adeantadu 
estado de di.ss-ollH;ão. 

Con1o forc,:a impul·sora de. toda a machina no li tica. haYia 
a vontade irr,esponsavel do ~ex-In1perador, que~ tendo deautc~ 
de si Ullnullaclll:-; todos os orgãos do Gov.erno consagrados 
pela. Consti!nicão, devia sentir rnuit,as yez~s o tedio que a 
ornn1pobenew, sern conLraste acarreta, pnnc1palrnentc quando, 
no fundo das eons·ciencias dos que a exercem, ha a convicção 
de sua esterilidade para o bem. 

Des L e estado de cousas apparenternente tranquillo e 
seguro para a Monar-clllia, que senti-a, entretanto, as vibraçõe:3 
das grandes c incl2.:fin idas correntes que tr·abalhavam eomo 
que sublen·ancarn1ento a ialma nacional, nasceu a idéa de 
u 111 tcr'c oiro reinado, que a astucia e a audacia, servidas po t' 

· arnbi(jÕ<:S scn1 limite·s, deviam in1plantar no sól(' da Palria, 
ainda cn1 vida do segundo. 

Felizmente para a eausa democ1·aLiea, havia dcsannarcciclu 
coJnplcLan1ente a nefanda instituição do trabalho servil, que 
t,razi a o .senhor e o ·e-seravo aeorrentados no rnes1no grilhã-o, 
ao qual se prrndüun~ por n1il depcndcncias cUversas, toda·!-:l 
as n1anifcsLaçõcs da vida econon1ica naeional. 

Quando a Monarchia, prelibando a sua renovação em 
rebento 1nais vigo-ro.so, suppunha, apezar elas grande·s resis
t.oneias republicanas, que .0nfrentaram nas urnas os mil meios 
de corrupção empregados pelos seus agentes, ter, no Exercito 
c .Arn1acla nacionacs ameaçado.s, um ulti1no reducto a vencer 
pa1·a sübn1eLtcr a aln1a ·nacional, que queria o dirt!ito de 
agir I ivren1ente, qual fôra reconhe·cido ao escravo, enco·ntrou 
o·s soldado.3. cidadãos firn1e.s e. resolutos, para an1nararen1 
tainbe,In a eausa da liberdade civil. 

Desclo então pronunciou-s'e a crise que deu logar ao 
seu d:osappar·ocilnento, subiLo, instantaneo, con1o violentos c 
insano-s fol'am o~ n1eios empregados para o seu JortalccinJOnl.1, 
o salvação. 

AJicançacla assin1 a victoria, banida para. sempre do seio 
ela Amcrira. anl agonieo .eon1 a sua harmonh1, com a ·sua as
Pi r<-v:.ão de l ibercladc, con1. as tcn,c!eneias das civilisações que 
~e furntavam c clc~envolvHtnl apos a gTande revolução ~que 
definiu os dugmas dos direitos do lwn1on1. eurnorc-nos voltar 
vi.~l.as soliei tas e pat.rioticas para a eonquisla realisada, para 
a obra que. embora finda, ha ele ir recebendo emn o tem.po~ 
eorn a obscr·vaçãn d0s factos, con1 o conhecimento ex:aeL() 
das circun1sl.aneias e. elas n0cossidadcs rcacs do paiz·~ corn 
o aperfeiçoamento da cdueação popular e politica das classe~ 
c do~ narticlos, cnn1 as expansões que fore!J.l tendo as nossas 
riquezas, a~ nossas incl.usb~ias, os retoques c reformas inclis
ponsaY(~is a ,.;;ua consohclaçao. 

Até honLmn a noss.a n1issãn era fundar a Republiea; 
'llojo o nussu supremo dever pe.ranLc a Pafl'ia e o n1undo 
é conservai--a c cng-randrcrl-a. Nã.o se n1nclam instituições 
para persistir 't~nl drfcitos inve-terados, nn para eausar sim
ples dcs1oracõt•:=-i de ll1nnens. Nas revoluções rn1 qnc ·preponde
ran1 os princ ~pi n~ ~ohr·e, qu c rrp011 za a trilogia sagrada dn di
reito, da justi(:a o da liberdade, os povos visam, antes de tudo, 

H 
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lnelhorar de condição, fortalecer o in1perio da~ leis e reivin
dicar o papel que lhes cabe no goyerno da soCiedade. 

Taes e tão elevados intuHo·s não se conseguC'm sem ,que 
governantes e governados se emnbincm p3:ra dar á autorida0e 
e á liberdade a extensão que lhc.s ~~ flroprw e de que depenac 
essencialmente a ordem civil e .p.olitica. 

lVlas a au Lor1dnrde nunca será forte senão co·m a condição 
de que os orgãos do poder publico funccionem dentro da .~ei, 
com o mais perfeito ·espírito de solidari_edade e de _un1ao. 
E' indispensavel a harn10nia na concepçao e e:s:ecuçao das 
medidas tendentes a tornar inviolaveis as garantias sociaes; 
vem dahi a nossa forca no interior, e o nosso prestigio no 
extf:rior. Não ha paiz que resista á desharmonia ~os seus 
orgãos pensantes e dirigentes: a anarchi.a o convulsiona e o 
extrangeir.o o invade . 

. . · De nada servirá a solidariedade àos governc,s si os es
tados de que se compõe a União não fore·m estabelecendo 
entre si os mais fortes laços da solidariedade nacional. 

A autonomia do governo local, tão tenazmente pleiteada -
pela universalidade dos brazileiros no passado regimen, não 
deve importar, no regímen republicano. a desaggregação da 
'Patria. E'Ssa união não é só essencial ao funccionamento 
normal das nossas institui,ções politicas; ella é o ·palladiun1 
da nossa inte,gridade territorial. . . 

O prin1eiro Imperio succumbiu á impopularidade de un1 
desn1embran1ento do territorio nacional: ü segundo viveu 
sob constantes ameaças de invasões e absorpções, a que a 
sua fatal politica jámais soube impô r silencio. Não será por 
certQ a Republica que transija nesse ponto, que affecta todos 
os melindres de nosso caracter e nos arrastará, sem duvida, 
a todas as revoltas do nosso direiio. 

Viemos de um passado de, oppressivas desegualdades so
ciaes e de um regimen onde o imperio da lei se achava com
·pletamente falseado. Nada apressou mais a quéda da Mo·
narchia do que o concurso da autoridade e do povo para vio
larem a lei. A autoridade fazia rumo nara o absolutismo e 
a tyrannia; e o povo, vendo violada uma rprescripção, acre
ditava ter sido abolida uma restricção á .sua liberdade. Para 
assegurar a prosperidade e o prestigio das novas instituições, 
o principal dever da autoridade é executar a lei sem vacil
!ações, e o do cidadão, o de. obedecer-lhe sem condições. Sem 
1ssg tornaremo~ ao dominio da anarchia e das facções, que 
fe.hzmente abolnnos, e que conduziran1 a Patria ás maiores 
degradações e as classes aos mais tyranicos tratos. ·· 

. Grave é tambem ·~ perigo das innovações. A obra legis
la ti v~, .para ser perfeita, deve representar a 'dxpressão viva 
palp1tante, da. ex:periencia e das necessidades· de cada povo. ' 

O tempo Indica a opportunidade das leis, o tempo as re
for!Da ?U as deroga .. C_ada povo tem nos s~us rr1onu1nentos 
~e~Islativos uma trad1çao, um principio, um compendio de 

. Idea~s fun_cl~mentaes. que . atravessam as edades, resguardando 
~a, ver~a.tillda~e _dos partidos e da inconsta_ncia das situacõe:::. 
::,ar anüas e. d1re!tos. que for1nam a essenc1a, a substancia, a 
·base da sociedade mvil e politica. 
O' E' impossível~ 90m os element.os de civilisaç~o e de pro
~~esso, com que h~Je cont~m quas1 to~as as naçoes do globo . 
. Y!Y:er sob o 1mper10 de lCis anachron10as; mas tambe1n nada 
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n1als funesto ele, t!lH\ a cada pltanLazia que surge, desLellir 1111•-

nurnonlos que• r·,·:-;isLii·am ás n·vnlu~:,ões. c1ue atraves::;araJJl ,,;-; 
tcrnpo:-; o dJJ'iniram o cm·actcr e as instituições de uma nal)ão. 

N esLa orden1 elo insLiLuioões os partidos polític-os cons
tituern a rr1:1is efficaz das garanl ias de estabilidade e de pro
grcss(•; ellcs dil:-ü:un os dorninio:s da liberdade e dl3fendem 
a sociedade eontl'a a tyrannia e as usurpações. Convém~ 
porérn, não COlJfunclir os partido::; t~OilJ as facções. nen1 subs
tHuir a n1issão CJne lhes é pr·Opria, hun1ana e pratica, pelas 
abstracções qt11~ acas;, possam conduzir-nos á revolução Du á 
dissolução. D.;1 uais, sob o regímen qno adoptámo.s, os par
tidos fican1 son1 objectivo no dia em que pr.oferem a sua sen
tenca nas urnas" Deserrl;Jenllando o seu papel de soberania. 
todos são indist.inctan1ento operarios do progresso '13 da civi
lização, Yisto q11 e a aspiração elo Governo não depende mais 
nem das in1paci encias, nen1 das conspirações. 

Tal é, Srs. men1bros do Congresso, o n1odo por que en ~ 
tendo devl3rem ser encaradas as novas circumstancias poli
ticas da nossa PaU·ia. 

No período revolucionaria e anorrnal, que atraves.samo.s, 
procu1·oi imprin1ir nos actos poUticos do Governo Provisorio 
a expressão n1a1s hun1ana e mais suave. 

l\fedidas de certa gravidade foram tomadas, para imnedir 
revindictas~ ou 'l3vitar pertubações, sen1pre lamentaveis, da 
ordem publica; e tão elevado foi o ponto de vista em que nos 
collocümos. que, fei Las as indispensaveis alterações, a maior 
parte das leis do antigo regímen, com os seus corpos d~ ma
gistratura, con1 o func,cionalismo de todas as classes, foram 
mantidos .o prestarem :á causa .ela ordem e da reconstrucção 
ela Pat.ria os rnais assignalados ·serviços. As revolucõ:es que 
exigem reacções e demolições profundas para se imporem, 
são de ephemoro oxito e custam cruentos sacrificios. A nossa 
foi a consagração do pensamento nacional, e á sombra da paz 
effectuou-se a transição de um regimen para cutro, com 
m~nos abalo nos interes:;es, menos panico nos espíritos, menos 
violencias a·os adversarias, do que as antigas mudanças de 
partidos no g'Overno, sob o Trnperio. 

'Ü que caracterizou, sobretudo, a firmeza da Republica e 
a conformidade da Nação con1 clla, foi a confiança geral que 
se n1anifcstou desde os primeiros dias da no.ssa organização. 
'rranquillisados toclos os interesses c acc.oitrrs as re~snonsabi-
lidades da Nação Brazilc.ira, qualquer cruc fosse a fatalidade 
da politica que vigorou nos_ seus actos: . vimos no interior 
abrir-se uma phase de expansao e de actividade tal~ en1 todos 
os ramos da industria, do trabalho, que bastaria contemplar n 
in11nonso espertaculo ela nossa reconstrucção economica, para 
r.onvuncermo-nos ele que só nos faltava a. DleniLude das liber
dades an1e.ricanas para sermos uma nação grande e prospera. 

No eSdnrior. o mod0 por que se n1anifestou a confiança 
nü. solidez da obra de 1.5 de novembro, teve uma expressão 
dupla. qual. a. qo mais_, clevaçlo aJcance pplitieo: Ao reconh~ 
c.imcnLo dofm1t.1vn da h·PPl1blwa oos Eslaoos Un1dns elo Braz1l 
por par! e dr· Y::t ri os estados an10eicanos. cn.1n. 11rirnei rn. nifi J'·

Jnaram perai~Lo o n1uD;do a sua perfeH~ solidariedade com a 
nossa conqu1sta, segu1~-se o reconh~c1men:to por parf,e de 
varias potencias curopeas, e. as ~que nao o f1zeram até ag;oTa. 
aguardam certamente acto·s mais positivos da vontade. 
nacional . · -· 

• 
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O r.cgirnen decahido ropres·~ntava uma longa tradição 
n1onarehica, que ctel'cri a para a Europa gran~le somrna de i~
nuoncia na poliLica :_l_.mericana. O novo reg1men, corn_ asp!
J'ar ú 111aior i'l'aternic!adc ,o an1 iz.aclt• co-111 todas as naçoes do 
globo, jarnais cleixar~'t do affirltl<-H a in~lependencia da Patl'ia 
Hrazileira e a nüssilo que ll1 e ülcurnhll' dcscrnponhar cmno 
potencia do l\ ovo Mundo. . 

O outro n1odo por que foi ecmsiderada ?-. solld·ez da Re~ 
publica está na confianç:a geral que se 1nanlfestou e1~1 todas 
as n1·2didas econonüeas e financeiras que ten1os reallsado, e 
qtH~. quebrando o longo prcdOJDinio de tuna politica de cen
Lraüsação c de absorpçã.o da iniciativa inçli'yidual, tro~1x~ J?ar:a 
o credito elo Brazil o n1<1is c.x:tenso pre:stlglO •e a 1na1s lllln1l
tada f'ó nos seus inexgottayeis recursos. De un1 anno a· esta 
paTte a innrdgraç;ão ele eapitaes extrangeiros ,que pro-curan1 
collocação nas no;:;sas industrias~ que se ass·~ClaT~-1 ás nossas 
ernprezas~ que têm trazido al·entos e·xtraord1narws ao tra
balho nacional, é verclacleirantente phenon1e1.1al~ dadas as con
dições de u1n regin1en novo~ co1no o no-sso, e que ainda espe1~a 
os ultimas rdoques do.s representantes do povo para sah1r 
da phase provisori.a, que .lhe era propria. . . . . 

Este periodo, se1n precedentes na nossa h1stona pohtlca 
o financeira, pern1ittiu ao Governo effectuar reformas de in
cont~~stavel alcance, tanto mais ~d-ignas do apreço nacional 
quanto to-das ellas tendian1 a diminuir as responsabilidades 
e os e.ncar.gos do Thesouro e a fazer entrar para os canaes da 
circtüação e giro das transacções, capita·e-s inClctivos e impro
cluctivos, que uma politica de iinprevidencia e de processos 
en1piricos havia convertido · em recursos ordinarios do The
souro, sob a fôrma de einprestimos. Alén1· disso, o Governo 
TH;ocurou dar 1T1ais autono1nia ás classes industriaBs, m·odi
ficando no sentido rnais liberal :possivel as antigas leis que . 
ragulavam as instituiçõea do anonyn1ato, o regimen das terras, 
o regilnen bancario; e este passo abriu vastissin1o campo á 
iniciativa individual . 

. .Só então p.oden1os avaliar quanto é ext·ensa a confiança 
depositada no Governo republicp.no, e quão estreito era o ter
reno cedido p~los governos passados á actividade, ao trabalho 
e a.os capitaes ~particulares. 

D'e par com as grandes 1nedidas que formam, reunidas, 
urn systema e un1 plano :financeiro, que está en1 vias de se 
con1pletar, o Gov·l3rno attendeu a reformas de não inferior 
alcance no que concerne ao regímen tributaria. e os resul-
1 a dos bencfj c os não se Lên1 feito esperar . .fixando ontre nós 
a. n1oeda n1etallic_a e pondo, por assim diÚ;r, regras, para nãp 
d1z81' . um paradeuo, a essas abruptas os-cillações e baixas d·e 
cmnb10, que acarretavmn annualmente os maio-res saldos 
contra o Brazil. 

. ,.,Cuiclán1os corn a rn~ior solicitude do assurnpto relativo :á: 
v.1aça2 ferrea da.Republlca, fazendo-a obed~cer a um plano de 
llgaçoes de todos os eslados confederàdos. 111uitos dos ·quaes 
cnü·~g,ues aos seus unicos e minguad·os recursos só co~ 
~hec1a:m do c~nt.ro ·8: omnipotencia, que se fazi.a sef.ttir viva, 
1n1perwsa. c 1ntran~ngente nos períodos eleitoraes de cuja.s 
urnas obtinha se·mpre approvação incc.ns-ciente dos 'sen:3 acto~ 

Cumpre que, alén1 dos fortes, indissoluveis laços moraes 
que no~ p~endem e que puderam resistir a tantos e tão o-raves 
cn·os, .JUl1Jêln1o-nos, .egualr11ente, })Ol' eternas e ben1 teT~:pera-

• 
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das cintas de a\..n. sobre que manobre a locomoliva em campos 
de fraternidade t~eonon1ica, lanç:.ando dos seus pnln1ões esbra
zeados. J1al'a o .\IIL'il' c pa1·:t 11 :--:ttl. ~Ul'il 1;:.~!r• ,. !l;l;·a \ ;;··:-'!t• 1\~! 
l1epublica, o n1c~m'1 silvo àc vid2., c~c nni~w e ele -poc1ef'. 

Por P!:i'Ital. ('!10Í!;ímn:::; rln ntn,\;l'rticJ:::o problema rln. instru
c(:.ão puh1ie:t. <l :!III' lr•Jn sid11 r!ttd<t no\·a :~mui dive;r:-;<t. uril·11-
tar.ão. 

.. Devendo a Ttcpubliea levar a todos os pontos dos seus 
f!,•rninio~ toeritnJ·iclrs os elenlJmros de progresso rnaterial cpl'' 
ar-nF'lll n~ ptlpliiêH't)t• . .;; p':~·a ;) ltu·la pt>.la \'il!a r Jlt'}a Paí!'Í:l. Íil-
L! ispcnsavPl é esclarecer-lhes, ele par, o entendimento, que 
eleve ter hor·isnnles a1nplissin1os e claros. 

Qu:tnrlo a ro11 f'iança geral, interna e externa. pareceu ill

ahalavel, o Govi•t·nn Vrovisorio. representante da vontade da 
Nação, entcnc11'u ns~l' rnals nmplamento do deposit.o que llt·J 
foi confia elo. clcc.rctando a Constituição PnliLi c a que ! ('m 1 k 
rnger n Repuhlica elos Esl Jdos Unido.~ do Brazil. 

Es~e acln. flCln modo por qno foi 11ratkado. nfí.n irnpor
tando invasão cm preteriGão da vontade soberana da Naç:.ãn. 
tinlla ('.Clll(l ('011:-\C'CilH~llC'i~ clu Ph'\-:J.dn r<lr'l11H't' ~cwi;J] I' l)íll il i('i) 

o merit.o ·de apressar o regin1en ela legalidade, e ele dar desde 
lng;o o i;.-nn .!l·er;ll par'<l ~!~ rcfnrma:=; qu:• ::;r f::.zin. mi:-dt'I' 
arleanlrn.·. Pn! c>tmfnJ'inic1adl~ e.nm u sysLr•ma cln 'F:•.rlrraeiiíl C!li'' 

adopUtn1os e que em sua maxin1a parLe funcicona desde o dia 
1 G ele noven1bro. 

Com effe.ito. fazia-se necessario dar á justiça federal 
sua fórJna peeulia1·. ~~ dcJi1:ir. por um~!- l0i nrp:<~nic<:l. lihrrn.I I' 

consentanea corn o caracter na•cj onal, o modo por que a jus
tica e o·s trün.nne.::; t(~n1 rle excrcPe de ora crn dr..ante seu elr
vado papel . 

.Adquiricla a autonon1in. tão ardentemente anhelada pelas 
antigas proYinr-ia~. :1 rcntra1izncuo r1o Go-.;,-erno neral cstay;: 
naturnln1r-mlr sem nbj ecth ... o. Cun1pria: pois~ adoptado o typo 
ela 1.nüdnde da lcgislaç;ão r.ivil e criminal, con1o mais conforme 
ás norn1as fnnrlamentaes rio direito e á constituição elas socie
dades poli tiras~ rn1 e nn1a lei fosse decretada, traçando a linha 
de dernarcar:5.o rntrr a .iu~l'.ir,.a fNlrral. cnrn. () eorpo dr- rnag·i;-;
trados e tribunaes qu0 lhe são proprios. 0 a .iu:;;tlça lnea1. vistn 
que esta, cruantn ao pessoal e extensão de attribuições. ten1 
de adstring·ir-sc ao que :fôr estahelrcic1o r1ela Constituição par
ticular de cada Estado. 

Aos granc1r•:;; linrarnentos rlo nrg<llli~nw .inr!ir,iaritl ~i'
gu iram-se reforrnas e 1nelhoran1entos na nossa legislaçã,o 
crin1inaL e urn codi~n foi deeretaclo. tendo em vista. as rnais 
liberaes ·e as n1ais hÍ.1n1anas doutrinas a na r rlas mais solidas 
garantias. {i 1illr.rclí:'Jle. ~-t Yirla ;í. nro11l'ind<lclc· (' an:;; :1irPHos c;1w 
lhe são consectarios. 

Quanl.n ?O Cnrlip:n Civil. n nhra rrnr rnn,i:::; í·nnl.ribujrã.. pnl:l 
uniforrniclndn de. srn inlT'l0rio. 0m tod<1 a. Rf'fHlhlif'n. para enn
solidar a Unii"in F1•dl'l'O.l rln Hrilzil c'~il 11n1:1 .:-.í ;-::l!Ti!:. n (;li
verno, convencido dr qnr essa. llPecssidnc1e yiLal c.ç inad:iaveL .it1 
contr:lcton o J)l'n.iN·.!n crnr l0.m rl0 :::.;'n·ir r11' 1!;:~·.,, :'t yn,;:;,:-;a rlrli
beração. e tudo inch1z ã crc1· cnw tcrr~n1ns nrnn. obra na altura 
da eiv]lizac.ão rlo nnssn tnmpn," J'0speitaclas. Cf1ln.nf'o possiveL as 
tro.clicõcs í[1H' Pl't''1nminrtm 1w nns::.:n 1<i's[,ll'i;l. ll;; ilt:~s;t r:tC<1 e. 
sohrrtndo. no ;:.:rn~irn·rn!n rhrisffí.o rio pn\-(1 hi·;t.zilrirn. 

(;umnrin. i:11llll1'111 l'l0Y:tr n llÍV('l d;lS rlll:tS I·];(S:::p:;.;. f]lH'. S'lh 
o long'o ·doJninic' CÍl) ex!ilwl,, Tmprri11. nwi~ Stl!'i'J'i'I':IJt\ ~~~111 c.:r' 
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irebellar, mais esperaram sem se anniquillar, mais sangue 
derramaran1 pela liberdade. e pclft integridade da Patria sem 
que os seus sacrifícios e o seu heroismo tivessem outra ex
pressão que não fosse a da submissão do automato, obede
cendo á forcá dirigente. Si ba glorias no nosso passado, si 
ha uma historia ·que honra a bravura e a coragem hun1anas, 
estas pertencem ao Exercito e Armada brazileiros. 

An1bos soffreram. ambos luctaram. an1bos nossuen1 nomes 
legendarios. con1o os dos rnais celebrado·::; capitães .. e. con:~tuclo. 
ambos já111ais de'se-mpenbar:uu na sua Patria papel con1p~Li
vel com os seus §!Tandes desUnos e na altura dos serviços 
inapagave.is ,prestados á causa da orden1 e da li herdade. 

Fiel ás leis da di·scipUna . .tendo os principi os da subor
:dinação eomo dogm,as sacratissimos, a que o soldado não póde 
negar obediencia. sem trahir (t 'honra e á Patria, o Exereito c 
a Armada brazileiros penaram longos annos. não tragando af
frontas. n1as apurando no cri.'sol elo dever o ~eu patriotisn1o. 

Na.· hora historica em que foi preciso salvar a libcr·dade 
e a Patria. salvando ao me.srno tenTPO a propria honra. o 'Exer
cito e a Armada affrontaram impavidos os perigos e as incer
tezas da ,i-ornada emprehendida contra uma tradição de tres 
seculos e uma instituição espuria nà Lmerica; e, como a Pro
videncia e a .Justiça esUio sempre ao lado dos onprimidos. a 
victoria dos valentes ~oldados e n1arinheiros do Brazil impoz
se, iJ~rPsistivP.l e fatal como o Clestino. 

Cahe ao Exercito e á Armada a gloria de terem eff'ectuado 
~ revoluçi'i.o de 15 de !10Vembr0. data esta que. será de ora enl 
deant~e a hegyra da Rennhlica Rrazileira: e ec:;ta conouista rP
present~. uma somn1a tão grande de sacrificios heroicos e de 
resi!:?·nados soffrirnentos. que ainda quando uma nova .organi
z~.ção não devesse ser Pffrct1Jad;::.. 8.pós a rP''Oluc.ão-. r·n1 reco·
nhecin!ento a. 'servirDs rle fnlP a Pntri8, gu~rclará. semure ~~ur~
rlecida. ·a lembranç~ .. não seria pnssivel. oemorar a ilecr.et.ac.ãn 
de reformas tque col1n.c,assem as· foT'ç.::1c; ~rm::tr!n.s no Brazil ern. 
·Condicõe.s rh~ re.s.ponder Dela intr<:rrif1f1iJp, do solo brazilciro, 
pela inquehrantavel manutenção da ordem geral. 

Para attingir desideratum, de t.anto alcance. era inrlispen
savel começar. pela ·elevaçfio do nive1 111oral do soldado bra
zileiro. dar-lhe a instr11ccão neee·ss:1.ria. ap.P.rfe·içoar-lhe o co
nhecimento P manejn das armas. formar-lhe o caracter e a 
rlisciplina m.ilitares~ e tirar aos seus servicos a expressão de 
imnosto ·rle s:=tn.!!UP. p:rrn rrualifjca1-o~ -f•,omo ? mais e]Pvada e a 
mais nobre funeção. pnb1ica que o cidadã.o é chamado a des
emnenhar. Cumpria· elevar t.ambem o nivel dos estudos su
periores. adantal-o~ aos progressos, pro~rammas e adeanta
mr-mtos da civilizacão moderna nas especialidades. que a um 
mili!.ar devem ser familiares, e preparar assim os mais altos 
destinos para essa ffiOrCidarle QUP. acode fervo-rosa de todos O·S 
:=~.ngu1oR d::~ R.epublica. nedinrlo lo!!ares nas fileiras do nosso 
:F3~ercit~. Taes reformas estão feitas. e s6 o tem no poderá 
d1zer SI -os programmas adontados pre,cisam receber altera
ções consentaneas {ts necessidarles ver1fi c a das 0. <Í. r,xnr:·ri.en c:i a 
conhecida. · · · -

Isto aue levo dito quanto ao· ExP.r.cit.o. annliea-sA tarn
h~m ln. Armacl:.l. onde as reformas realizadas ahlStl'lm-se per
fP.lf.amcnl.e aos n1ethndos monArnm; 1Yifl.is anerfciçoadns: o rn:u~ 
era. tal0hem Justo apreço ás vocac;ões que se consagram ál 
rude vida do mar. 

-
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r Não estavarr.., entretanto, feitas todas as reparações a que· 
·as classes militares tinham incontestavel direito_ A preoc
cupa('.ão do antigo regímen fôra sen1pre trazel-as jungió:l s (i 
ignorancia, reduzil-as a instrumentos pas·sivos, opprimil-as 
pelo systema barharo do terror, submettendo o soldado, revel 
ao dever, a urn systema penal tyrannico; cumpria ao Governo 
republicano providenciar para que o Codigo Penal Militar 
:fosse organizado, tendo em vista, principalmente, a justiça, 
qne não póde ser para o soldado a tortura ou a degradação so
cial. 

Com o cancellamento de todos os processos gastos do an
tigo regímen, estou convencido de que, ao influxo do espírito 
moderno, ante as concepções novas do dever militar, o sol
dado hrazileirn saberá de orn. .ern deante re.conhecer 11ue a. 
sua força está no r·espeito de si mesmo e no sentimento de sua 
dignidade; que só a obediencia á lei e aos chefes o eleva e o 
conduz á gloria; que a sua autonomia e o seu prestigio, como 
classe, depenctcm. P~sencialme~~te. da passividade intell i gente 
e pensante a que elle deve reduzir-~e na -paz e na guerra. 

Srs. 1nombros do Congresso -Haveis de reconhecer, pelo 
estudo que fizerdes da marcha dos publicos negoeios, que o 
movimento imprimido en1 todos os outros ramos da adminls
tra<::f:io foi. nfin sn art ivo. c:orn n- prnvi é! o. Para destruir a~ in
congruenc1a-s do passado e ·pôr em harmonia os orgãos do 
pnder publico com as necessidades do presente e as institui
Ções novas da polltiea republicana, eram de mister reformas 
que satisfize~sen1 drscte log-o todas as exigencias deste reg·i
men. 

Muito resta ainda a fazer. e muito exige e espera a Na-
cão do vosso patriotismo. . 

Ha um anno arHmas que iniciámos a demoUcão de tl'es 
seculos. Essa demolição não tem sido nem será Jámais a de
vastar. fio do conquistador. nornue a Patria era nossa. 

Vamns todos caminho direito do futuro. Quanto mais se
brios e firmes nos conservarmos como vencedores, mais nos 
approxirnaremos do ideal a que aspiram os povos que buscam 
na liberdade o domjnio da justiça e do direito. 

Sej nm estes os rumos da Patria nova. uni~ns que no~ 
podem conduzir á altura dos destinos que nos estão reserva
dos na Amerka. 

MANOEL DEonoRo DA FoNSECA 

O Sr. Seabra (pela ordem)· -.Estamos,_ S_:::. Presidente, 
deante de um quanro realmente maJestoso e neuo, de um es
nectacu1o rftrn. sPn?ín PXcPneionahnentP. visto. rmal o dP. nm 
povo que se levanta inteiro para. salvar as alvoradas da re
demnrãn rla :Pfttrirt. 

Sinto, neste momr-nto, todo~ os fremitos. todas as expan
sões, todas as cnmmoç,ões. que se a~itam na consciencia nacio
nnJ: e:xnrrinwnto tof!as as alr,grin~ rle rrn0. flev0. 0star apossada 
a ·~a,r.fio intcir:'l. THif yer ho.k affirrnndn n prineinin trranrlr r· 
noderoso na snbr.r~mia nadonal, principio unico. base de todos 
o's Q'OYf'rnns 1 ivt·r's. -". fi.0:1.1rase-mr Yrr f'Xfl:-tnrlir-sr nestP re
cint.o. inehrie1dn p0lns noces e s1.1aves aromas da democracia, 
a alma popn1ar. nr'ste recinto n1csn1o de onde foram expellidos 
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os destroços da l\1onarc~hia e onde vai co1ncçar a grandr. obra 
do construcção da Republica. (Alwiarlos.) 

Hontem, Sr. Pre:sidonto, hontom eram. o~ grandes p;:~sa
delos da noite da MonaTc1lia: succedcran1-sc os atropelos c as 
incertezas da Dictadura~ afinal surgen1 as alegrias i(~ as espe
ranças da aurora da Hberdade ela Hepubl ica ! ,Nen1 é para 
admirar, poDque já se disse algures que o dia precisa da noite 
para formar a aurora, que é mais bella que _ambos. 

Não preci~so indicar 1qual foi o provocador àe toda esLa 
animação, de toda esta transformação; não preciso citar o 
nome do. che:fe do Governo Provisorio . 

E desde que elle, Sr. Presidente, durante esse período 
rlictatorial e ano rinal. não se cfeixou assoberbar de paixões in
confessaveis ~ desde que ·não se deixou a1ssoberbar de outros 
sentimentos ·que não. fossen1 a•quelles que di·ctaram o seu pa
triotismo; desde que as grandes eminencias não lhe produzi
ram as naturae1s vertigens: desde .que não se deixou arrastar 
por essas r:niragens que naturalmente produzen1 as altas cul
Jninancias, vou fazer um requerimento :á Mesa: requeiro que 
·se. nmneie uma Con1n1issão con1posta rlf~ senador<' . .:.; r d(~rm
tadns para, em ncn1e da Nac,:.ão Brazilcira. curnprilnrnl ar n 

ehefe do Governo ,Provisorio. (NtLm,erosos a1Joiados _: ?nuito 
bern; ?nuito bem.) 

Acceita a indicaç,ão por accla1nação unanirnc do Con
gre·sso, o Sr. Presidentf~ norrwia para a referida Con1n1issfin os 
Srs. ·Senadores: Amaro Cavalcanti. Elyseu Martins~ Alrncida 
Barreto e Ran1iro Barc.ellos~ e deputados Seabra, .Tarqucs 
Ourique, The.ophil o elos .San tos, InnoN'1lC i o Scrzrcle 1 L) c 
Custodio de Mello . 

. O SR. PRgsrDENT~ convida os Srs. representantes a reu
nirem.-se no d1a 18 do corrente., ú hora regimnnLal; ~~ rlá. para 
orden1 do dia: 

nisüussão .c] c proj c eLo de Regi rncn Lo 11ara o Congr·csso 
Nar.ional Constituinte; 

J;~leição da Mesa. 
Levanta-se a sessão ús 3 horas da tarde. 

1n R.J~HS.:\0, EM tR DE NOVEMBRO DE ·1.800 

PRESIDEN CIA DO SR. J'OAQUIM FELICIO 

.. Ao meio dia, achando-se presentes os Srs. .Joaquhn Fe
hew, Matta Machado, Elyseu Martins, Theodureto Souto, Al
var~ Bo..,telho. Joaquin1 Catunda, Bezerra de Albuquerque. Fre
rll;rtc.o 8er.r·ano. Tava.rcs. Bastos. A1nar.o Cava.lcanti, Cunha .Tu-
11101\ E. Wandenkolk, Saldanha M.arinho. Dorningo·s Vir.cnl·r. 
Theodoro Pacheco. Monteiro de Barros, Oliveira Gãlvão, Caln
pos. S~lles. Silva Sarn1ento, Luiz Delfina, Francisco Machado, 
Qu1nbno ~ncayuva, Sm~tos. Andrade, João Pedro . .A!quilino do 
Amaral. S1meao de Ohv01ra. Antonio Baena. Floriano Pei
xoto. Pinheiro Machado. Falcão da Frota, Pedro Paulino. :rosé 
Bernardo de Medeiros, José Hygino, Leovigildo Coelho ·Manoel 
Baraln, Esteves Junior, Paes de Carval11o, Silva Canr'cto, .Jofio 

' 
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Severiano, Rosa .Tunior, Joaquin1 Sarmento, V'trgilio Dan1asio, 
An1erico Lobo. Soares Neiva Firmino ela Silveira. Braz Car
neiro, Raulino · l:Tm·n. Ahneicl~ Hart·Pto. Han1ü·o Bat·~"l \.:1:--;. c,H~-
lho e Carnpos, BapU sta Larwr. Sil ya Pat·anhos .. \1 nwidn. Pr~e
nambuco, João ele Siqueira, João de A.vellar. Ferreira Rabello, 
Demetrio Ribeiro. Nogueira Paranaguá. Pires Ferreira. A.s
tolpho Pio, Dutra Nicacio, Bellarmino' de Mendonça, Paula 
.:\r-gollo. CanU'io. Cyrilln de Len1o~. non~:aln tlC' La~..!,··~~. n~llt'il·t 
ele Magalhães, João Lopes, Epitacio. Garcia Pires, André Ca
valcantL João Vieira, Thon1az Delphino. Henrique de Carva
lho, Antonio Olyntho, Santos Pereira. Rosa e Silva, Annibal 
Falc:f:io. Aleindo nnanahal'a. Urbano \lnrcntHlPs. Iknll is!<"'~ da 
Motta, · Frederico Borges, Gonçalves Ran1os, Martinho Prado 
.Junior. Nilo Peçanha. Rodrigues Fernandes. Donüngos Porto, 
Gonçalves Chaves. Augusto de Freitas, Marcolino l\'loura, 
Athayde .Tunior . .João Pinheiro. :Mannel Yul~·ertc iu. L11iz rl1~ 
Can1pos. Casrrrd r o .Tun i nr. ;Franeiscn Gl)-cPri n. -:\ln r!' ira rla Si 1 \·a. 
Carlos Garcia~ Milton. Pedro Chern1onL Leopoldo de Bulhões, 
Dia:nysio Cerqueira, Nelson Lopes Chaves. Domingos de Mo
raes. l\tlayrink. Nina Ribeiro, Fonseca e Silva, Lauro Müller, 
Barão de S. l\'larcos, Caetano de Albuquer·que, Leovigildo Fil
gueiras, Alcides Lin1a, Menna Barreto. Thomaz Flores, Matta 
Baccllar. Al'UhTl1' Rios. Lacerda Coútinho. .Jos·é Bcvilarju;;, 
Custodio de lVIello~ Theophilo dos Santos, Gabino Bezouro, 
Costa Ro.drigues, :Miguel Castro, Paula Guimarães. Alberto 
Brandão, Antonio Euzebio, Aristides l\faia ,Oiticica. Luiz de 
Andrade, Francisco Veiga. Sá Andrade, Costa Machado, Fleury 
Curado, Ivo do Prado, Felisbello Freire, Carlos de Can1pos, 
1Schmidt~ Amp'hilophio, Ennes ele Souza, Tosta. Rodo1n.ho .~\l'i
randa. ~lursa. Anfrisio Fialho. Zan~w. Ruhião .Jur'!ior. Fcrrrirzt 
Pires, Guin1arães NataL F:raneis.co elo An1aral~ Aristides Lobo, 
Ferreira Brandão. 

Abre-se a sessão. 

Comparecem de pois de aberta a sessão os Srs. Pinheiro 
Guedes, Saraiva~ Gil Gou.lart. 'Thon1az da Cruz, Ruy Barbosa, 
Generoso Mavques, Cesario AliVim, Carlos Chagas, Alexandre 
Stockler, Fur,quim Werne.ck. José Avelino. Muniz Freire, Ja
cques Oudque. Meira de Vasco.ncellos. Es;pirito Santo, !Me
drado, Lopes Trovão, Bezerril, Martinho Rodrigues, Almino 
Affonso. Palle.ta. Antão de Faria. :Viotti. Barbosa Lima, Vi
nhacs. Amorirn Garcia, Americo ·Luz. Alfredo Ellis. 1\tlanhães 
na.rreto. lVloraes Barros. ·Co.sta .Junior. Retumba~ J esu1no de Al
huquerqtle. Bac.laró. ·Marciano rle i\lag:alhães. Cnu!o Gar!.axo. 
Pereira da Costa. Cassiano do Nascin1ento, Pacifico Mascare
nhas. Larnounior Goclofredo. Dorni~l$OS Roel1:1 .. f'J"'lclio do Rra
zil. .Tust.iniano dr Srrpa. Nascin1en!o. Pc•rli'tl .:\ntnl·iro. Tnl.-'n
tino de Carvalho .. João Barbalho. Juvcncio de Aguiar, ·Oliveira 
Valladão. Sea1)I'a. Fonseca Hern1es. "França Carvalho~ Chagas 
Lobato. Pereira L:vra, .Ja,coh ela Paixão. Bueno de Paiva. Ber-

. nardino de Can1pos. Carvalhal. Angelo Pinheiro, Corrêa Ra
bello~ Rodrigues Alves~ Julio de Castilhns~ Bnrges de Medei
ros. J\,Jn'81l Osnrin. Hmnrrn Ban!i~da. Ucllt"1a Rnd1·iguPs. Laur~.~ 
Rod-ré. FPHciano Penna. A:dnlphn Gorrln .. S0rzrllcllo e Paulino 
Carlos. 

Deixam ele compareeei' os Sr . .:; . .Tos(; Serunrlino. Cruz. Pen-
rl0ntn rln 1\,f""-nnn.,..., DnT"\~1"'\1 n"'"'r..tn ........ n T--,.~ ... .:,.-v"\ 1\,f .. ,"YY+.;T"\l,l""'\ rn,...oQn 
.... ._.,,._'-. l...lv HJ.UJ.Uv·:l~ J.lCH.to.vl .Lvo::lLC\lJO.: tJI..JCl·Y.LlllJ.l U.l.UJ.lJ!lllJ.V' .Lu._,·,.;v 
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Fragoso. Pedro Velho. Gonçalves Ferreira. José Marianno, 
Raymnn.rlo Hancleira. Rrlarmino Carn.~·iro. R. rlc• Mcnlionc~a. 
Ponf ns ele Miranda. · Lacl isiau N eU.o. Lcanrlro 1\'!::wicl. Santos 
Vi eira. Prancisco Sockr'. _1\ ugTIS I o P. in.Lo. Vir i ai o de Me de iros . 
.T oaqn i rn Rrc:vcs. Vir~·il i o Posso a. Lu iz 1\'Inrat. Fróes da Cru7.. 
R rico Coe 1ho. Samp:1 in Ferraz. Cnnçlc li c Figncirccln. L cone t 
de Rezende. · Costa· Senna, Luiz Barreto, Cesario Motta, A. 
Pracln, A. Nü!!:ueira. A. Azererlo. Erlnardn Gonçalves. Fer
nando Simas. Vjctorino Monteiro, E. de Oliveira, Assis Brazi~ 
f~ Fernancl o Ab0tt. 

O SR .. 1° SE.CRETARIO - (pela ordem)' requer que, de ac
c0rdo con1 o Re~:imento. o Sr. Presidente n01ne.i,e a ·Comrn is
são q1w oevo int~·ocluzir no r0rinto os Rrs. representantes qur 
se a-cham na ante-sala e que ainda não tiveram occasião de 
eontrahir o eon1'pron1isso reg·imental. 

O SR. PHESIDENrrF. nomeia para a referida Commissão o~ 
Srs. Arnaro Cava1mmti. .João Pedro, Arnerico Lobo, Franciscn 
Amaral e Pedro :'\mrriro. 

São introduzidos e contrabem, perante a Mesa, o com
promisso regimental os Srs. M.ayrink. Amphilo~phio, Ubal
rlino do Amaral, Pedro Paulino, Nilo Pecanha, Rosa e Silva, 
Esteves Junior. Rodrigues Fernande,s, Henrique de Carvalho, 
rravares Bfl.stos. Franc.l.sco Ma-chado, Pereira Lyra. Quintino 
Bocaynva. Leovigildo Filgueir~s. Nogueira ;p:aranaguá. Tbeo
rlnro Pacheco. Cassin.no do Nascimento. Domin~os Vicente, 
7.am~a. Sá. Andr:?.;de. Ruy Barbc,sa, Corrêa Rabello, Saraiva, 
Carv~lh::~l e Generoso Ma:r,aues. 

E' lida e posta em discussão a a~cta da sessão de instai
lação. 

O RR. MoRA. ES BARROS (pela ordem) - Communico a 
V. Ex., Sr. Presidente. q1ue o Sr. Prudente de ~J.orae~ nã.o nónc~ 
cnrnparecer 'ho.i e. r>or tncommodo. e reL1neiro que 8eja eont~enl
nlado como presentr na sessf-lo fle installaç:ão no dia 1. 5. vi stn 
m.1e o nome d01le não consta da acta publicada no Diario 
Offic1"aL · -

O SR. 2() SECRETARio - O nome delle consta da acta que foi 
lida. · 

O SR. M.oRA.ES BARROS -- Mas no Diar1~o OfficiaZ nã·o está; 
foi lido o nome de Morae.s Barros. que julgo ser eu. 

0 8R.· IMATTA MACHADO- Tambem foi lido O do Sr. Pru
dente de Morae.s. 

Os Srs. Moreira da Silva. Me ira de Vasconcello·s Pedro 
l:hPrm<C;nt. F~err.eir.a Brandã.o .. ChagaR Lobato. Pereira d~ Costa. 
Me1lo Barata. Franch:;.co AmaraJ~ JoRé Joaquim de Souza e 
Paes de Carvalho enyiam á Mesa de,claracões de terem :estado 
presentes e eontrab1do o compromisso regimental na sessão 
dr. installacão e rec1a.mandn eontra a exclusão ele 'seus non1es 
na rAsne.cUva acta. 

Não havendo ma'is reclamacões, é posta a votos _e appro
vada a acta. 

O Sr. Amaro Cava!canti (pela nrdem.) -·sr. Presicle,nt.r\ 
na quali é! ade à e relato r da Commis~ã.o enviada n~ua saurlar n 
nhrfr d0 nnvPrnn Prnvisnrio. cumpro n rlever rle infnrrn:-~r no 
l:r.n!:!rrc:so rln lilndo por ·rrne rlr:::rmpe.nhon-S{~ a JllP'Srna r.orn·
rni:;:;::5o. 
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Dirigindo-nos ao palacio elo Governo e ahi sendo intro
duzidos ú prcscn(::t elo~ GeneratJ:-;;..;imo chefe nn Governo Pr·n
visorio. usei da }la lavra neste~ termos: 

. . «Gcnc~r::tl tssin1n -~ Na minha vi da de homem publico não 
cllvJso um mnn1ento n1ais feliz do que este, em que a Nação 
nrnzileira. reunida cn1 sou prjn1eiro Con~Tesso da Bepublir~a. 
rn:1nda-rne c aos ill'ustrcs companheiros ele Cummi:::sãn sa11ri:w 
ao Brr.zi leiro di ::;ti nd.o. Olll~. 5 ú hcmc.rnrrito da Patria r1or sens 
longos e irnflnr·!:1ntissirn-os serviços miLitares, prestados com 
dennc1o i causa publica, en1 defesa da honra, da gloria e digni-
dade n::1.cional. não o ~~ menos. con1n o nrimeirn e n1:1im~ colla
)loraelor da obra patrioti.ca da nossa reconstruc,;ão politica, en
cetada pela grandiosa revolução de 15 de novembro. 

«N ot abil i ssima é. sem duvida. a posição de chefe de Es
tado. c sohrcm etn c i rrt tu. o rrconnnen clayrl. que um dos P:ranclrs 
~rnrraes ela anti?!'niclade ousou affirmar que: para obtel-a~ 
srrin. lir.itn violar o nroprio direito. 

«J\ffl.s. GPTlr.r:tli::;::;irno. sernelhant.r nosir.ão s(írncnLe sr <'.l.rya 
0 sr. rn.zrandrrc realmente aos olhos do ·reconhecimento vu
lllir.o r rl:1 .iustira. ::::1 aquA118 qnr n, necnpn, faz ·como vós. que. 
sahinr1o rln rrwnllJçfio. armado de toda a forca e noder illimi
tac1os de rlictn.dn-r. snn1ente delles usara para a obra do bem, 
pnra mnntr.r :1 m·r1em c a naz nnb1ica. na-ra manter a dip:n1-
rbcll'! nn.cion:tl r. rm t-ona a s11a inte~rirbrlr. o sag-radn soJ0 ela 
Prltria _ 

« Pnc1rmnc::; :rssr.g-nrar-vos que o Congresso Nacional nutre 
0st0 t:ln rlt>v:tcln conrcitn a rcs1)eHo àe vossa conducta. como 
r~lv~fr. r1n r:ov0rlln Provisnrio. e 8 por isso que, vos enviando 
:1. s11a snnlhtt•:i,,. e.sn1wa f11H~ cnntinunis :1 enop0rar. f'nm vnc::;~n 
nrpsfi !::do r 0sfnrrns rlr'> 'llrivaà n r i vi sm n. na ennso 1ida r-.8 C• rk
:finith::a cb n1wn natrioUcn. ·que tão sabiamente se acba en-
r0tacl:-t . · . • 

«R anrrit.:t.f nrsf.::Js C'Ul~tas nhr8srs a f'.OnRUl!stn.ncia~?,.,o nn.:; 
.c::rntinlontns rle qur, SP, :.Wlla -possuir1o o Congresso. nara tudo 
rrurmtn f{\r r1c hcm. c1P razão r. de clireito, em prol do engran
der.iJ••Pnto rla Patria BrazilP.il'a.>> 

\Rr~·c::ponclrnrlo fl s~unacrln elo Gnn~rrssn. n Sr. ~Ç}ene1·ali.L 
. 1' (l"~ S111l0 (L1:::0S0 ,e!: 

«D1n:rntn o temflo de um anno. em que exerci as funcções 
no dirtaclnr. nfin t.i-ve ontro pensamento nem outro intuito. 
qnc nfin fnc:;Rr snrvi-r an meu uaiz na nova ordem de cousas, 
cread:1 pnla r~vol1wfío dr 15 ele novembro. 

«Rnpitan rlO. :'is VPZPS. a imnef.no~.id::tde de sentimento~s 
pnssoaos. nrnr1H'Pi f11ndnr uma dictaelura dB paz e de harmonja, 
não ~n rara melhor cnrresnondr:-r á confiança geral do paiz. 
n1as a incln .. ngna1mr.nt.A. pf'ra. rv1ürr n1nti·vos rlc anpr0hPnsõr.:::; 
f'Ie'3fnvn-ravPis no r·d.r:.tl\!.!P.ll~n. n c:rnn1 nrrn st>111prr· mo~tra-sr 
hem rlispos!n a .iul!:m.r c,{)Til inteira .iustiça os actos do go
verno revolncion:wio. 

<<PI'Ic::sn frr rrr:t..clo: 0 nosc::ivrl crnr o mr11 Gov0rno tenha 
cnn1meff.;i·do ma:i·s dr um dP.sacerto administrativo: tenho. po
rc\m. a consrirmda tranrruilla, porque nunca me deixei guiar 
a nfl:o ser -prlas sng-~est.ões do bern commum~ que me estava 
~nnfiaelo. 

(( On~ntn :tn r,nn~-ressn. dirPi: nnnrann jl,l flrithmrt.iea nn.
siti\·a rln Cond0 dr TJiT'pr,. q11er. eonÍo so1dado. quer como ho-" 
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mem de governo; }chnais desconheci a necessidade .de r_es:peitar 
a lei, o d1reito e a .iustiç,a, e. qualquer qno. SL\J.a d ora e:·n 
deante a n1inha posi,ção, hei de n1anter e eumprn' a Constl
tuicão dos E~stacto·s Unidos do Brazil. 

" «Aproveito tan1bem o ensejo para dec~arar ao Con9Tes~o 
e dizer á imprensa e ao povo que nunca tive J?.en1 tere1 _peJo 
de emendar ou reparar crualquer erro con1n1ett:do. no::; miste
res da publica adn1inistração, desde que n1e for 1nd1Cado ou 
reclamado pelos n1oios convenientes. . 

«Ten:ho desta sorte respondi elo. e agTaclr•ço s tnr.r·ranHyn (r. 
as felicitações que me dir1giu o CongTesso Nacional.» 

O SR. AMAHo CAVALCANTI - Sr. Presidente, peço licença 
a V. Ex. para conUnuar, ·l)Or alguns instantes, con1 ~ p~lav~a 
pela oràem, afim de apresentar. ao Congres·so un1a IndJCaçao 
da n1aior urgencia. 

Ben1 reconheço, senhores, 1que é un1 dever para todos nós 
apresentar con1 11arcimonia, con1 descri flÇã.o o Lernpo ·t't'S('l'Y:tl !n 
ús sessões do presente Congresso; Ina-s, tão relevant~ consi
dero eu a n1ateria ela indica~.ão que desejo ler, que nao posso 
deixar de precedei-a de algun1as considerações, tendentes. a 
justificar a sua opportunidade. Reputo-a, mesmo, irnprescin
divel, cümo regra fundan1ental de conducta, que o Congresso 
deve adoptar: no exereicio de suas funcções de poder sobe
rano. 

UM Sn. REPHESENTANTE - A. aceitação da indicação de
p,enD.e. da approvação do Regin1cnto. 

Ü SR. AMARO ÜAVALCANTI - E' 111ateria de ordem. 

O Regimento que está ·provi soriamento approvarlo nr1-
Jnjtte qualquer indicação de ordem. 

Senhores. não ha qumn ignore que o poder revoluciona
rio termina, logican1ente, para un1a nação no dia em q11e ~sLa. 
restituída :á posse activa ele sua soberania e convocada, reu
ne-se para le·gislar a sua Constit.uiç:.fio politica, nu. anl es. pn.1'a 
lançar as bases fnndamentaes de ·Sua autonon1ia. e organizàr 
o codigo de todos os S'eus direitos e das suas lfberdafles PU-
blicas e privadas. · 

A verdade dessa asserção, ben1 o sabeis. não é mero ensi
namento dictado por doutos pub licistas c n1estres da sciencüt: 
~lla. é aceeitavel P_?r si mesma. como un1 preceito de praticá 
1nd1s·pensavel, como norma legitima de proceder. desde que se 
tenha de traçar a linha divisaria entre o periodo da força ir
responsavel da revoluç.ão e a época legal da constituição po-
litica de um ·povo. · 

Facto do n1.ais el.evado alcance. verifi1cado em todos os 
povos que tê.n1 tido a feUcida<iB rle ·constituir-se con1 vürrla-· 
rleir.a inde·~endeJ?-cia e liberdade. a reunião de um Congresso 
NaciOnal: 1nvestldo de. poder constituinte, importa o termo 
neces;mr10 de todos os poderes transitorios da revolução. 
(Apotados.) 

Logicame~te: senhores, _assiln é, assim deve ser; porque 
o pooer constltunüe presunoe. ou antes. é un1 eorollario evi
dente da. sobernnja da Nação~ 0. nnrle quer crtw PsLa nxisfa rra1 
e .r:f:fechvament2~ todos os. poderes puhlicos. cruas,quer que 
.~~.1~211, só poderao sm~ exAJ~erlnrlns romo dclcg:v/ícs rla llrO!·I'Üt 
I-;açiao. 
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Isto posLo, senhores, é forçoso convir que, con1 a aber
tur·a Llo CungTt'-:-;su \at·iuJmL a :qu''''' llll; dit·i.iu, i'imlllu nara a 
Nação Brazilcil·a o per· iodo Lransi Ln~: i o da ~:lor·iosa r·t~Yolu(;Ü\J 
de 15 de novembl'o, D corneçou u. época legal da sua reconstru
~ç3.o politica. conJiacla a nós outros, con1o seus representen
les, aqui reunidos. 

E fôra, justan1etüe, con1 o reconhecimento desta grande 
-verdade e em observan0ia deste elevado principio, que o pro
~)rio chei'c do GoYot·nf, Provisorio, na sua ~1 ensagen.1 u irigicla 
a este Congresstl, apJ:t~:s:·HJu-su Clll deC'laL'al\ l'XlJrcssa c ux-
1)licilainente, que, .saudanuo ao rnesmo GongTesso no prin1eiro 
:Jnni versaria claquelle glorioso aeonteeimento, lhe ent.rega.va 
os destinos da Nação. · 

N" en1 ou Lra ling-uagem, nc.nt oulra con.d uda se ria de es
perar da lealdado patriotica daquelle grande cidadão, datquelle 
que teve a sorte rara de, ainda en1 vida, ver seu nome inscri
pto, pela mão da Justiça e do reconhecimento publico, á pri
meira pagina do livro dos benerneritos da Patria. 

Mas, senhores, on1 vindo exprirnir-rnc desla sorlc. uãu 
queirais desde logo concluir que eu pretenda para este ·con
gTesso aLtribuic;ões cxtranhas ou illinüLadc.:'<-s, que virian1, de 
certo, perturbar a ordern privativa da sua convocação, que vi
riam, n1esn1o, clifficultar a :q1ar.,cl1a dos nego·cios publicas, já 
estabelecida pelo patriotico Governo P1·ovisorio. Não, absolu
tamente não. 

iU usu ela so)Jel·allia do 'Congresso CcnsLiLLLinLc tauLu 
1nais se recomn1endar'á, quanto fôr rnelhor pautado pelo es
pirita de ordern e ele. respeito para o que é bom, para quanto 
já existe realizado de accôrdo com os interes·ses da paz, da 
o r· dom o elo ])Cl11 comn1um! 

O Congresso Constituinte_. que se propõe a perturbar ou 
destruir, falsêa, ao n1eu vêr, a sua propria 111is·são, para to
lnar a do revolucionaria; o seu papel, o seu dever é conso
lidar a obra do bom. já encetada, completando-a em suas 
partes deficjcntes. E quando esse Congresso se acha, con1o 
nós, deante de urn 1Governo. ClUC, ernbora sahi.clo da re·volução, 
soube sen1pre dirigir-se con1 o maior criterio, e á influencia 
de impulsos patrioticos, é mister que elle proceda com a 
1naior circun1specção possível no exer.cicio dos poderes que 
lhe foran1 confiados por esta n1e·sma Nação,;que é a primeina 
a app)audir e agradecer os ·serviços jm:portantissin1os de que 
clla se .conf<\SSa de.Yeclm·a ao re:Cericlo Governo. . 

A nossa n1issão presente quasi circurnscreve-se :á obra da 
legalização, o que n5.o exclue o direito ele ernenàa ou correcção 
para n1ell1o1· acerto. Não ternos, por assin1 dizer, que crear 
ou innovar 1wnpriamente; ten1os, porém, o dever rigoroso e o 
direito pleno ele legalizar ou de constit\1ir legalment:. . 

Assim, pois~ por um lado, ·COnvencrdo de que e m1~ter, 
e.nLes de encDtar a rnarcha regular ele nossos trabalhos, derxar 
estabelecido. como razão fundan1ental de ordem, um facto si
g;nificativo ela cOilsciencia ela soberania nacional~ representada 
neste Congresso, e por outro lado, apreciadas devidame.nte as 
circumstancias ospeciali?simas en1 .que se a_cha o PC~:IZ, en1 
si o deante du (•xLrangcn·n .. pal'C'Cf}'-mC matcem t!a nmwr ur·
genc·ia a indicaçun que vou· subn1etter á vossa consideração. 

O pensamonlo cle1la n1ani:festa-se claran1ente por si 
n1esn1o, do sou proprio eonteúdo. Quero que se saiba no paiz 
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e no exLrangoiro que, corn .a abertura do Congresso Nacional, 
~~on1cçou, com effeito, para a Nação ~ra:l!ileira o regimen da 
legalidade· n1as sen1 soluf~ão de corltrnu1dade, sen1 o n1enor 
embaraço 'para 'os negocios da publica administração, e sem 
os rnales inevitaveis du confusão dos poderes; porque o Con
gresso Nacional continúa a clopo:siLar toda a confiança, plena 
confianc~a, na pessoa deql).elle que soube, con1 o maior crite
rio c civisn1o, dirigjr os destinos da Nação, nos dias difi'icili
Jnos da sua dictadura. Passo a ler , a indicação (lê) : 

«Con1o rnanifestação consciente da soberania nacional, 
representada neste Congresso, como meio de assegur~r, sem 
interrupção, 1nas com legalidade, a marcha dos negoc10s pu
blicas. e como alta prova de merecida confiança, indico que 
o Generalíssimo Manoe.l Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, continue a exercer pro tem:pore todas as attri
buições concernentes á publica administração do paiz, até á 
approvação da Constituicão Federal e a eleição do primeiro 
Presidente da ,Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

1Sala das sessões, 18 de novembro de 1890. - A. Caval
cant'i.» 

Agora requeiro que, si a presente indicação fôr apoiada, 
seja immediatRmente votada por acclamacão. , (Apoiados e não 
apoiados.) · 

o SR •. ZAMA - Isso não é uma indicacão, é uma moção o! 

Ü SR. AM..<\.RO CAVALCANTI - Não faço questão de nome .. 
V e111 ,á Mesa a seguinte 

~OÇÃO 

«Como manifestação consciente da soberania nacional, 
representada neste Congresso, con1o meio de assegurar sem 
jnterrupção, mas com legalidade, a marcha dos negocias pu
blicas, e como alta prova de merecida confiança, indico que 
o Generali'ssin1o M.anoel Deodoro da Fonseca, chefe do Go
verno ·Provisorio, continúe a exerc,er p'ro tem,por·e todas as . 
attribuições concernentes á publica administração do 1p~iz 
até á approvação da Constituição Federal e a eleição do pri
Ineiro .Presidente :da Republioa dos E·st'ados Unidos do Brazil. 

Sala das sessões do Congresso Nacional, 18 de novembro 
do 1890. - Amaro Cavalcanti.» 

. Ü SR. RAMIH.O BARCELLOS (pela ordem.) - 0 illustre re
presentante que acaba de apresentar ao Congresso uma indi
eação, ou un1a nwçã.o. foi precedido en1 seus intuitos por un1 
grande nun1ero de representantes, que já tinham enviado 18. 
1Mesa un1a moção relativa ao mesn1o assumpto. (Apoiados.) 

~sem querer fazer censura ao meu nobre collega, direi 
f~uo, t~at:...ando de r.~l~t~r ao pongresso o resultado de uma. 
Con1m1ssao de ·que 101 1ncun1b1do. S. Ex. na mes1na occasião 
apresentou, tratando de materia diversa, uma moção. 

O SR. SERZEnELLo - O que não é ~correcto . 
o. SR. A.l\1ARO CAVALCAN'L'L - Pedi a palavra exactamente 

para ISSO. 

•

i 

' 

. 



...,./ ozEs - ?~Ias nüo é correcto. 
O Sn. Itn.1.1n.o B.\HCELr....os - Não quero, corno disse, iazc:r 

u1 11a ctmsura ao 111~-~u illustre eollega; quero apenas rocla-· 
mar pela ordem das discussões no seio do Congresso, porque 
de outra ll1UilCÜ<1 nós nunca chegaren10S a discutir aqui 
rcgularmon !e. (J/ ui tos apoiados) . 

Portanto, peco que a Mesa mande fazer com precedencia 
a leitura da moçfto jú apresentada e que está assignada por 
n1ais de :30 representantes. 

E' o que tinha a dizer. 
O SR. :rviATTA ~\iACHADO - ('lo Secretw·io) - Sr. Pre

sident c. pedi a pabvra af'im do chamar a .o.ttenção de V. Ex. 
e da Casa para a disposição do art. 3<> do Regimento. 

VozEs - Não h a Regimento ainda. 
O SR. MAT'rA lVIACHADO - O Regin1ento vigora, porque 

está provisoriainente approvado, até que o Congresso o ap
prove ou rejeite. 

Diz o art. 3° do Regin1ento: 
«Esta l\f esa presidirá á sessão solemne de installação do 

Congres.so e funceionará até a eleição da Mes.a definitiva, que 
terá logar na sessão immediata .á da installação.» 

.ora, Sr. Presidente, apresentam-se duas m·oções que 
valem a mesma cousa, duas moções importantes que a as
sembléa do Congresso terrt de discutir, o que deve tomar 
bastante tempo. 

Entretanto, a Mesa do Congresso não se acha consti
tuída regularmente; portanto, peço que antes de ·qualquer re
resolução se cumpra o Regimento, ·elegenào-·se a Mesa defi
nitiva, para que o Congresso possa considerar-se legitima
n1ente constituído. (:Muitos apoiados.) 

- VOZES - n1uito bem! Muito bem! 

O ·sr. Americo Lobo - Sr. Presidente, até aqui o Go
verno Provj·sorio, agora o Congress·o. 

Applaudi ha dias a: sessão solemne em que, em nome da 
vontade popular, tom·ámos posse deste antigo solar da dy
nast.ia. graças á revolução patrioti.ea que elevou nosso paiz. 
de sin1plcs du caclü de Bragança, que era. á categoria de Es
tados Unidos do Brazil, e, graças ao heroismo do marechal 
Deodoro. novo Mazeppa, que cavalgou vertiginosamente do 
leito da febre ao campo, não para ser o Hethman de uma 
Ukrania, mas para emparelhar com Washington na historia 
de nosso eontincntc. 

Un:!a tristeza profunda apoderou-se~ entretanto, de mim. 
ao ver que o Regimento c0mmum é uma mordaca para a 
palavra e a 1nutilação de nossa soberania~ visto reduzir-nos. 
en1 un1 hor~rin de estrada de ferro, a attribuições mera
ll1ente constit.uinte·s; ao considerar que a sua approvação 
pro·visoria nos dojs r~-..mos do Congresso fôra mecanica, por
cruc, nHo i.ondo h8.vido communicação recjproca entre as dua~ 
easas. e1n un1a se dou aquella approvação na hypothese de 
ser dada na outra. e vi ce-versa. 

UMA yoz - O Regin1 ento ainda não está em discussão. 
O SR. A -:">.TFH1Cn T.nso --- y,)tJ manr:1ar á Me.~a a seguinte 

l111)(.'illl: 



«O Congresso Nacional, insLal1ad? para decretar n. Cnn-
siiLuição dos Estados Unidos do Brazll e eleger o tPr~sid~I~tc 
c o Vice-Presidente da llepublica, approva a delegaçao ~eita 
ao Governo Provisorio, en1. nome c cmn assensc• da Naçao e 
reconhece-se desde já .o unico con1petente para exercer o 
Pode1· Legislativo. 

Sala das sessões, 18 de :uoven1bro de 1890.» 

UMA voz - O assun1'pto é o me·smo. 
ÜUTHAS VOZES - E' ll1.Uito diff'erente. 
O SH. AMERICO LoBo - Entendo ~que deve o Congresso 

ratificar a delegação feita ao Governo. e reservar desde já 
p.ara si o Po~er Legislativo, que evidenten:ente l~le con1pote, 
por ser o uniCC? representante (~a ~soberania ~acwnal. · 

Nen1 se obJecte que sua n1Issao se restnnge agora ao 
Poder c.ons.titu5nte, porque .quem }Jóde o 1nais, p6de o menu~ e 
declarou-se na Can1ara dos 'Sr·S. Deputados, durante a dis
cussão da fusão proposta pelo n1eu illustre ~migo, represen
tante de Minas Gera.es. ·que o Congress-o tinha, como ten1~ 
func.ções ·ordinarias e dois ramos distinctos. 

Essa fusão opera-se nesta sala, onde todos nóts estamos 
reunidos, deputados e senadores, entre os quaes os illustres 
1ninistros (excepto um), que . são responsaveis. Não podem, 
·pois, esbulhar-nos da fa,culdade legislativa, por-quanto, sendo 
-a lei a vontade nacional, .somos della interpretes todos nós, 
representantes das urnas e não alguns de nossos pares. 

Dest'arte, concluo que o Go<verno é Congresso e o Con
gresso é Governo, formando ambos um todo solidario e in
divisível ·para a consolidação da Hepublica. 

'Veja o GO'verno e veja o Congresso que. não estando 
ainda constituídos -os Estados, é-nos licito dizer, a exemplo 
do Rei-Sol~ \que os E-stados Unidos do Brazil soinos nós. E 
si não conven1 suspender o ~Poder Legislativo neste inte,rregno 
que vai até a dec-retação da Constituição, onde deve elle 
estar -.neste Congresso republicano, Domposto de ministros 
e ... de a~111gos d? Governo, ou is1olada .e e;xclusivarnent-e no Go
verno? Na ultima alternativa, será mais ·custosa a mudança 
dos antigos territorios em Estados 

~' não opstante, reunido o Congresso em sessões prepa
rator~as .. üOntlnuou o Gove·r~o a praticar o principio nefasto 
de Drrelto !R!omano - a le1 é a vontade flo principe. e pro-
rogou o orçamento. · 

. Lon~brem-se -os no~re~ ministros de que este fructo- ó 
:rnui·to tr.Iste :Pa:ra a .constltutção definitiva .dos Estados Uni,dos 
l'\O ,Brazll, VIsto _qu~ se fundou a ·~epublica na An1erica d•1 
Nor le. erp reacçao a -cohranea de 1n1posto nã-o <votada pelos 
contnbu1ntes. 

Legislando -o Governo a seu bel-prazer, como que volta
Jno~ ao s~culo passado, en1 ·que o Marquez de Po·mbal f . t.
sabias reformas :no Direit?. Si o fa·cto anterior foi fe~~n~~ 
~ar!l o 1no,ss.fo tpa

1
Iz, a continuação deli e, reunido 0 Con o-re~so 

~cwna , e a a , porquanto o povo brazil · b lh o· ... ·· 
dirE~ito, sen1 iniciativa nã:o está habi·tuadoeiro, es u ado do 
a 1·0 - d 1 · ' · · · a :concorrer para . rn1açao a m: o parlamento imperjal -
un1 scenario. (H a varias apartes.) · · nao passava de 

Con1 estas observações não ,quero de fó , 10' 

turbar a marcha do Governo Provis.orio n rmta_ a ouma per
' · em ao pouco pre-
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tendei inerirninar 11 pal..t·iollstlw dtl:-; illu~tre~ n1illislros: enn
·sidero ·seus aduaus ê.H.: Los kg is! a! i ,·os r''l't'os prt 1ven ienles da 
posse. ern que estavam. do podct· soberano. 

Mas, ein nunw da liberdade~ rm nome de nós outros. ·que 
nãu no~; t}t~\-PIIlll:-; dl'spoja,. tla eon l'iatH;a ~~ I] os poclc•t·r•s .que 1111~ 
foran1 outorgadus pela ~a<,:.ão. não posso approvar a primeira 
Inodiu. que d!~l,~ga pudc1·es de i111pus~ivel delcga~:ã.o. ~~ mando 
ú Me~a a ]l}(ll~ão •lllW li l~ na qual n Congt'(.f.SSO declara uesdn 
já exclusivo seu podet· lcgi~lat.ivo. 

-:'\7 cn1 á Mesa c é lida a scgujnLe: 

<< U Ctll\gt·c•:-;;:-;n ~a·t·innal. ins!alladu pal'a dcel'dar a Cun
stil.u it.:.ão dn:5 Estad1 ~~ Unido~ do B1·az i l c clog-el' IJ P n•:-; i dente 
e Vice-Presidcntc da Republica, approva a délegacão feita ao 
Govet·nu PJ'IIVi:-;urio. !'lll no11w ~~ cotn as~t·n~tl da Na(;ão, ~~ n•
l~onhe:~e-se desde jü. o unieu coinvetenle para l'X81'l.:el' u Pudel' 
Ll~gi~1aUvo. 

Sala das sessões. '18 ele novembro de 1890. - .Americu 
Lobo.>> , 

O Sr. Serzedello - Se. Presidente. surprehendeu-mc Lle
Yeras o qu'e se aeaba de dizer o St.·. 1 o Secrel-al'iu. e a doulrina 
que pretende estabelecer. 

A verdade é que. se fonnos guardar a votação da nwção 
apresentada oara rlepois de organizada a Mesa c votado o 
Regim,ento, não· o poderemos fazer~ porque, pelo art. 27, não 
noder.á ser dado vara ol'dern do dia sem constituir objecto 
de discussão. assumplu ,que nãu seja immediatan1enle ligado 
ao fin1 do CongTesso cotno ConstiLuinte. 

Por outro lado. ô preciso antes approvar o Regitnenlo. 
para organizar a Mesa (Apoiados) , povque este preceitua a-s 
regras .que devern dirigir sua organizaçã.o. 

O que é necessario, o que é urgente, é ~egalizar o Governo 
- .é constituil-o. Não ha a~qui vislumbre de opposicão, por
que~ Senhores. o proprio Governo dictatorjal e revolucionario 
depôz os seus poderes e a sua autoridade no seio do Con
gresso, c desde a installacão · elo Congresso e lC'itura da Men
sagen1, cess0u o regimen dictatorial, e n:1.Ja mais nobre, mais 
elevado. 1nais digno de applausos do que. o procedimento 
deste Governo e de seu chefe. que~ concentrando c1n si toda 
a autoridade. todo o poder, ·sabe cumprir o seu dever, entre
gando-o .á Nação~ a .quem compete. (Apoiados.) 

·u:M SR. REPRVSEN~'ANTE - Cu1npriu o seu dever; não fez 
nada de mais. 

O .SR. SEHZEDELLO - Peço, pois., a V. Ex.~ Sr. Pre·sidente, 
que consulte o Congresso si devorn ou não ser votadas as mo
ções apresentadas. 

O Sr. Oiticica (pela. or.dem) - Sr. Prr.sidcntc, tênl
se apresentado diveTsas n1oções eotn o f.in1 .de constituir o 
Poder Exe•cutivo. o segundo poder que, nos gDvernos demo
craticos c é tlwoi·ia de direito consti t.u•cional L não p.óde deixar 
de ser tuDa de 1 egação da Na cão. 

UMA voz - Mas já o é provisoriamente. 
. 15 

\ 
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O St=t. ÜI'l'ICICA -- Não con1}.Wehcndo, Sr. Presidente, que 
'possa haver governo provisorio, ··que possa haver governo de 
revolução dentro. do regímen parlamenta~, não :posso compre
hender que o governo feit() por intern1ed1o da ~força ern occa
sião critica para o paiz, possa continuar. a v1ver _legalmente 
desde o Inon1ento en1 qu0 a Nacão se consttt.ue. (ltlutto be·m.) E 
tanto jsto é verdade que o chefe do Governo Provisorio . 

. ao tempo en1 que d~cretava como unico 'POder existente. no 
paiz. o poder da revolução, o poder da f?rça_, usava 9-~ ~egu1nte 
fórmula: - O chefe do Go-verno Provisor1o. constluUido pelo 
Exercito e Armada, en1 nome da Nação. - Este em nome da 
Nação - não póde continuar, desde ·que a Nação está aqui 
repres·entada pelos seus legitimas mandatarias, exercendo as 

· funccões. inherentes á · soberania nacional. (Apoiados.) 
Esse· poder, portanto, morreu, expirou, nao deve eont.i

nuar a existir . dentro do ii'egimen parlamentar. 
· 0 SR. ESPIRITO SANTO E OUTROS - Não apoiado! 

· O SR. OITICICA - Esta é que é a verdadeira t.hel.lriCJ. 
do governo constitucional ... 

VozEs·- Não é tal. 
O SR. ÜITICICA - . . . a não querermos dar ao Poder Exe-· 

cutivo uma funcção muito inferior ·á que deve. ter, a não 
· querennos continuar o Governo das funcQóes muito inferior 

G , ' ao·· Nerno as clar.as, como deve ser o Governo republicano. 
Entendo, portanto, ,que, desde o momento em q·n:e a; 

soberania nacional se constituiu, o seu de·ver, de honra, que 
é _tan;berh ~ever de hoD;ra do Governo da revolução, é consti
tuir . Immediatamente o Poder Executivo dentro do regimen 
democratico, do regimen republicano. 

VozEs - E' o que se vai fazer. (Ha outros apa?'"tes.) 

· O SR .. orrr:rcrcA. - E é isto o que estou dizendo que se 
deve fazer hoJe; façam-me o obsequio de me deixar concluir 
o meu argumento. · 

UM SR. REPRESENTANTE - E' O que está proposto· é o 
que todos nós queremos . . · ' 

. ·O SR. ~ITICICA - E' justiça o ·que .queremos Isto se de
ver:Ia ter feito logo depois da leitura da mensa()'em loc>'o de 
pois que o Governo Provisorio, com alevantad~ patriotismo
decl~r.ou nessa _n1ensagem que entregava ao Cong-resso os 
destinos 

11
da N açao · .Nessa occasião a Nação devia le~antar-se 

ou appe a-r: p~ra o G:overno Provisorio, afim de que conti: 
. nua~se. a dirigir o paiz, çm investil-o das funcções de Poder 
Exécuhvo, o que era ma1s Jecr,ai Entretanto · ~ - f 
na OCCasião de teyminar a leitura da men,sacre~·uOa ~~~e:on~~ 
passol.l e nada disto houve. 0 

' 

Acredito sem qu · · 
que .semelha~ te . fáctoe o~~~~~~rr'PoO~atc~mval.nL~on.sauqra. ao Governo, 
sao-em como si· f d . · u · UI uma Inen-. ::-, ' ' ~ · osse e um Presidente de Rep bl·, ·á 1 .. , 
mente eleito, em logar de ter com ar "d u . Ica J egal-
Governo Provisor1o nar d.... ,/ rp _em o ·aqui o chefe do 
que fe1. O chefe cto' Gov:rn_our a ~aç~o cgntas da rev~lução 
de RPpublic.a: o Presidente d~r~_Iso~l~ nao é 'll_m PresJdept~ 
Nação, e o chefe do Gover~o ProvfsPo~ioi~a é himf ddeleg.ado fia 
;revoluçãn. r :1 11attcs.) o c e e o poder da 
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Bom; digo c:;Las palavras sem querer irrogar censura <:Ln~ 
awmlJJ'O~S do GoYt~t·no que ucon:)el!taran1 a1) Sr. Genoralis::;illl' ), 
chefe do Govornu Provisorio. EuLretanto, Sr. Presidente, 
a Nação estú ck:- po:ssc do seu puclcr e -o Governo Provisorio 
exista hojQ so1u pouer existir lll'-ll::i, po1·qu~ o Poder Executivo 
não pó de deixá i' de sel' delogauão da Nação. · 

Nestas condições a Na(;ão te1n elo escolher o homem que 
deve oexrcer o Poder Executivo, até á de~retação da Consti
tuição e eleição do Presidente da Republica, e este não póde 
deixar de ser o hon1em que, por um anno, dirigiu con1 o 
maior patriotismo os destinos da Nação. (Muitos apoiados.), 
Entendo, portanto, que nesta occasião ... 

VozES - VanlOS 'á mocão! 
O SR. ÜITICICA - Peço que me ouçan1. 
Entendo, portanto, que a Nação se deve levantar hoje e 

investir o Sr. Gener.ali.ssin10~ chefe do Governo Provisorio, 
das funcçõcs d8 t:hefe do Poder· Executivo, 3té aue a Nação se 
constitua. . . -

UMA voz - Isso é a moção. 
O SR. ÜITIClC.\ - ••• alé que a Nação decrete a Consti

tuicão .. 
Entretanto, Sr. Presidente, ha um facto que não foi 

tratado ainda: é o roconheciinento da Nação por si mesma .. 
A Nação está constituída; mas a fórma republicana deve ser 
o primeiro acto do Congresso Nacional, a decretação da Repu- · 
blica eleve ser o prin1eiro acto do Congr8sso Nacional, assim 
como foi o primeiro acto do Governo Provisorio . 

... \ H.epnblica Brazileira, que tmn sido reconhecida por di
versos governos da An1erica e da Europa, não o foi ainda 
pela 0Tação Br.azileira. 

O que que quero é que a Nação reconheca a fórma repu
blicana, desde já nomeie o ~chefe do Poder E;x:ecutivo; e por 
isso forn1ulei a moção ,que vou submetter á :co~sideração de 
meus collegas, pedindo-lhes que seja approvada na sessão de 
hoje. A n1oção é a seguinte (lê) : «0 Congresso Nacional, 
constlLuido pelo povo brasileiro, em nomf.'". da soberania na
cional, que lhe foi outorgada, decreta: 

Art. 1.0 E confirmada para o Govarno do Brazil a f6rma 
republicana federativa, decretada pelo Governo Provisorio a 
15 de novembro de 1889, constituída com o nome de Republica 
elos Estados Unidos do Brazil». 

UM Sn. REPRESENTANTE -. . Na promessa que já fizemos 
está isso. 

O SR. OrrncrcA - EntreLanto, a Naç:ão não reconheceu 
ainda· a Republica; quem a constituiu foi o Governo Provi
sorio. 

Ü MESMO SR. REPRESENTANTE - Pron1ettemos susten~ 
tal-a. 

O SR. ÜITICICA - .Acho que essa fórma é má. 
(Interrupr;ões. O orador_ contintía a leitunr. da 'indicação. )1 
~\rt. 2. 0 O Gcneralissin1o Manoel Dcodoro da Fonseca, 

actual chefe do Governo Provi·sorio, é investido das · funcções 
de chefe do Poder Executivo da Republica, no caracter d~ 



Pl'(~·~idenLc "drt 11r~pll]Jiira t_\(1:-: E.~!ncln~ rrnitlu~ du Beazil, L~l.trP,'II 
qu c exercerá pelos seus a•etuaes nliuistros ou por ~utros de 
sua iln111ediata eonj'j ança, <-t!.l• qut~ o Cnngresso Nac~onal, ora 
renniclo. dem·eLe a Con·stltuição da Hepubliea e eleJa o Pre·
sidcnte · da n1esn1a. na i'ónna ela:-; disposições -que decretar, 
salvo ao Congresso· 0 dil'eito de exarne: sobre os actos do Go
verno Provisorio. 

· E' esta a 111oção que julguei dever ,apresenta~~. 
O SR. JosE' BEVll.AQUA (pelo. onicn1,) - Ped1 a palavra 

pal'a pedir o en·cerran1ento da -discussão. e ao 1~1esn1o tempo 
·pedir que seja acceita a indicação do 'Sr. l!ba;ld1no do Ama
ral, pois é a •que tmn n1aior nun1ero de ass1gnaturas. 

O Sn. 1 v SECrtE'rAHio pl'ocede ú leitura da -seguinte 

1VIOÇÃO 

«0 Congresso Naeional, consti tuido pelo povo brazil e iro, 
cn1 nome; da soberania nwcional, que lhe foi outorgada, de 
creta: 

Art. i.o E' conf'irmada para o Governo do Brazil a fórma 
J'(~publicana federativa, de.c1~etada pelo Governo Provisorio a 
1.5· de Noven1bro de 1889, constituída com o non1e de Repu
blica dos Estados Unidos do Brazil. 

Art. ;2. o O Generalissüno Mano !'I De(, cloro da ·Fonseca, 
actual chefe do Governo Provisorio. é investido das funcç-ões 
ctc chefe do Poder Executivo ela Hepublica. no :caracter de 
presidente da Republica dos Estados Unidos' do Brazil, cargo 
que exercerá -pelos se~s actuaes Tninistro·s ou por outros 
ele sua in1n1ediata confiança~ ,at:é ·que o Congresso Nacional, 
ora re'Jnido, decrete a Coristituiç1ão da RepubUca c eleja o Pre
sidente da 1nesma, na f6r1na das disposições -que decretar, 
sal:vo ao Congresso o direito de exame ·sohre os actos do Go
verno Provisorio. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1890. - Oiticica."» 
O Sr.. Ubaldin_o do !Amaral Cv~ela ordem) diz que antes 

de se abrir a sessao teve occasião de depositar na 1nesa uma 
111oção, de que não foi mais rque simples portado~r. visto que 
está assig!J-ada por grande nun1ero de re·presentantes ao Con
gresso; na0 obstante, fez-se então inscrever perante o Sr .. 
1. o Secretario . · 

C(!ffi mal?·u.a e extra:nheza vô que a discussão vac indo 
por rná~o caminho. (Apo'Vados.) 

. N~m _sequer tinha lida crn prü11Ciro logar essa n\CGfio 
?:Ue, SI nao pelo orador, . ao men.-os 1p1elos numerosos signata
rws que a h0nraran1, -dev13. ser llcla. quando un1 dos seus hon
~ados coll~.gas, -sop pretexto de dar .conta de uma -co-mmissão 
de que .o .Incurnbn:a ·o Congresso~ apresenta uma nüva moção 
e a JU,stlflCa; e apos. elle ,vad?s 1nen1bros de-sta Casa. sempre 
s~b PI e texto de o::-dem, d1scutn~am moções de envolta -~0om va
r~os assumptos, f1·cando esrquec1da a ·primeira apresentada as
Signada :por tantos. repre~sentantes, tendo 0 orador, seu 'sim
ples portador (M~ttto? nao apoiados), tido 0 cuidad() de in
screver__;se mn primewo lo.gar. 
. ~ed~, pqi~, ao Sr. PEesidente -se digne de lhe dizer si óde 
.ou nao .1ushficar a n1ovao, para o que não -abusar•á do teiripo, 
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porcrue está rescl 1 \' idn. r:nn1n n10rn hrn <in Cong·rr::;sn NacionaL a 
dar exempln de rn·dr~m ~~ nl)eclP('.Pr· :'i :\.fesa 8 ar, Rr~gin1ento. 
quando este ex1stiT. 

O Sr. Matta Machado (/o .S~c1·~la:r-io'\ - A Jnoeão acha-se 
sobro a 1nesa c' lirla po1' ot~dern elo Sr. Presidente~ O orador, 
que o preeeclen. t.in h a-se i n se eip to. eon1 r.:ffeüo. en1 segundo 
logar. .l\'Jas ~~ cllt! proprio CJ1H'm af-fl1'n1a ·Q11~' cnmeçaram a 
pedir a palavra p1:.la nrclern. SPTH1n roncNlirla peln Sr. Pres1-
den tA. desde .cr1w clrssa fc)rrnnla usaram. 

Ent-ret.anto. ap1·nyeita a oppnrh.tnidade p3ra rlizer que. na 
sua opinião. rsla di sr~us~ão não Ya i ]1en1 0nrarreirada. Si sr, 
vai abrir disenssão amvla snbre a::.; ruoc.ões. ~~ ·n Pressario~ pri-
111eiro. que () nonp.TP~so rm1stitua a sun :Mr:=:a. 

Ft\i nnrnC'arla 11nW. r.ornrnis:-:il() 1nix!a. c·nm pnrli=-~r·r.;, f'SP('

ciaes para rn·nvr.1' prnyi:=;m·iarne.ntr. n Rep:inwnto. EstB' Regi
mento assim !1Pflro-vncln pnr r1rlrf!'ar,.ão nsh-1 ern pleno vigor até 
que o Congressn n n1nd.i:fiqnc ou reYngue. DP onfro rnorln, jiPr
g·nntaria n orarlnr ]l(ll' (f\H' RP~·inlr'nln nr\.:; ~-~;t1iamns? 

O SR. 7A::\L\ -- Pnr a..hi não ·rolhe. (Rú~o.l 

O SR. MA'TTA 1\LL\..CHAno ( 1° Sec?'efario) - Si não ha 
~bso1utamentr Rr.ginwn!·o. si n Gon.S!'!'I'·SSn nã.n ncíclP !Y •. : iar .. ~p 
nor aquellr. que foi approvado provisoriamente. para servir 
ú elei<:3o rla T\'It•sa drfinil'iYa .. 11Pr~:ml(ar:l. !l.llltla: Dr qll~ rn·l:·lo 
nos guiarr.mos a{[ui? 

UM:: Srt. REPRESFST.\XTE -.A m.a{('l'ia cln. inr1iraç:iíc 0 n1ais 
urgente. 

O SR. 1\L\T"I' .. \ iVC\.CI-L\DO - (to Sf'crcta·i'in) - A materia 
da indicação 0 mni~ u:-r;r.nte, (liz n nobre Deputado. O Sr.· 
Presidente püderia r.onsultar 0 Cnngresso si elle nuer pri
meirarnentr manife;;:t.ar-sr sobrr a 111ateria da indicação e 
tamben1 sobrr o modo pelo qual riPve ser di~Cl.Üida a moção~ 
porque 11ada ha rst.ahelrrirln: :=;i aclrn.if.lir-~t' qnr não h a RP
gimento, é preciso que o Congre~so se manifeste_ sobre o modo 
pelo qual clevr. ser dis.cut.ir1a essa n1oção. ~-\Jcredita ,que a 
moção apresentada só póde srl~ votada por ae,c1amação e sem 
discussão. (1Vão apo1'ados.) 

Si o Congresso. por si. desctA qne a Mesa está inteira
Inente desarmada. porque de todas as partes: quando se refere 
ao Reg·imenlo. nuyr r0clamar - Nã-o ha R,·,g·inl~"~nro --não ha. 
nada. não h a norma pela qnal devarnos. regular os trabalhos. 
pr.rgnnta: Ri a auln1'irla(lf' rla :Vfrsa 11no f,', .. r0rnnll0~.~d1. nrn
t.ada. como si feira n regin10.nt.n vi·vo. de qnr mnrlo se poderão 
levar dignamente· as ses·sões do Congresso? 

ü SR. 7.A~'L\ - Não p6rle haver nada rrw is rli gno do ·que 
o Congresso ronst.it.nir os seu~ d0leg.-adns. 

O SR. }f..\.1'1'.·\ t'l'ITACH.\DO (! 8PrJ'elm·io': -- En(P;nrJ,; r·pir~ as 
deliberaç.õcs dfl Cnng-resso rlPYPrn ser patltada~ nrlo Regimel~t.n 
pro~ri~orio. npproYarln Pm 11ma c nn t.ra C:nrnarn. 

U~'I SR REPRESENT .. \:\"rrE - Acceitamo~ O Regin1ento ap-
flT'OYarlo prnYisnrian1Pn! r. para rl i;;::c11~s?in rla inrli e.a(!ã.o. 

O SR. MAT'l'A MACHADO ( ro Secr~trr.1·1:o) - Bem: .iá ba uma 
restriceão. Pn r a ns n1rn1bros da l\ft•sa. sPgundn o R.e,gin1cnl.o 
approv.ado. a sua o xis tr.ncia J eg·a 1 termina lÍoj c, en1 virtu rle do 
art. 3.0 Diz o art.. 3o do Rcgin1ento (lê) ; 
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<<Esta Mesa presidir~ .(l, sessão solemne de. iris:ta.ll~ção do 
Cnngreso e i'unccionará até 1a eleição da Mes:a ... def1n1t1va, que 
terá loga.r na sessão immediata {t da ins~allaçao.~ ... 

Para encetar-se a disc.ussão da moçao nesta sessao tor-
nar-se-.á. necessario votar-se uma sessão permanente, porqu~ 
de outro 1nodo seria impo.ssive1 vota l-a l.1oje, e .a .Mes:::t arnan 1-m 
julgar-se-ia impossibilitada afim de v1r pres1d1r aos. traba
lhos do Congresso. Eis, com toda a franqueza, man1festado 
o meu modo de pensar. 

UM SR. REPRESENTANTE - A. organização da Mesa .é ma
ierirt c1e ordem do di::t. e nós esü1n1':~~ na ho'·a dn e:·q1edient0 r~ 
indicações. · 

O SR. MATTA MACHADO (lo Secretario Y - Diz o nobre 
Deputado que estamos na hora do expediente. Mas, si h.a Re
gimento, quen1 de-clarou que era esta a hora do exped1ente? 

0 1-/I:ESMO SR. REPRESENTANTE - Por esta f6rma a Mesa 
não podia abrir a -sessão. 

íQ SR., MATTA MACRADÓ '(lo Seéretario)'1 - Senhol:'ês. 
·a. verdade é que deste modo não ó possivel chegar-se a um 
accôrdo para s·olução· definitiva. . 

H a ,quatro mocões. Uns reclamam preeedencia -para> a dis
·missão. e era preciso ane o Cong-resso decidisse ,qual das mo
ções deve ser discutida. (Apartes;) 

Appella-se para a ,consciencia da Mesa! 1\fàs á Mesa fo
ram apresentadaR em primeiro logar duas moções: uma pelo 
orador que prjmiero tomou a palavra. e outra quando o mes
mo orador ainrla fallava. Eis uma questão de nrecedencia. 
que só o Cong·resso poderá decidir. Qual das duas moções 
ó a primeira? Para a,char um meio -pratico de resolver esta 
q1.1eRtãn, vou faze1' uma proposta: que seja decidida como 
-preliminar .qual dessas duas moções deve ser submettida á 
discussão. , (Apoiaclos.) 

0 . SR. UBALDINO DO AMARAL -· Mas ·eu tenlio ·o'UJ nríO 
tenho a palavra? 

o SR. AMARo CAvALCANTI - Sr. Pres1·de· t · · · ·· -
l 

. n e, peço a l)a .... 
avra .· 

MUITOS SRS. REPRESENTANTES ___; Quem tem a palavra 'é 
o Sr. Ubaldino d.o Amaral. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavrà o Sr. Ubaldino·. 

. . O SR. AM~Ro ÇA,VALCANTI ---:: Eu t_irrha pedido a palavra 
somente para sim-phfiCar a 1questao, retirando a minha mo r-fio. 

O SR· UB:\T.DINO no AM.AR .. \T .. - 1?ar'ece-mA ben1 facil ~he
,ga~ a resulf.Jdo sobre este assum;pto, que está. tão complieado 
noel::1s ,quest~oes de orde.p1. (Apo?·ados) . Não tem ra1.ão 0 Sr. 
i ~eyretarl o. quando_ Impugna a comnetencia da Mesa para 
demd1r e nao ten1. ra7.ao ·mesmo em vista do artiO'o que s Ex 
leu. (Apoiados)-. o · · • 

O SR. 1\tfATTA MACHADo ·uo Secretario)' - 'Vamos vêr. 

N o O Sn. UB.ALD~~9 ~{) A:tvrAnAr~ - Nãn ten1 razão aindn nnw
~-(u(~ o procedJmP.HLu oo Congresso 0stá Rendo de homenag-em 
,á. Me~~m. aue reconhece competente; para dirigir a ~P.<"~~j,.. 
(Apo?.ados.~ · · '· -·"·n.:v. 
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Con1o dizia, n nroprio artigo que S. Ex. leu é contrario fi, 
I - -..~ l 1 d • ( l A ) sua cone nsao. !',, 1 ~"' , 1Z: e. 

«Esta Mesa nrcsjdirá á sessão de installação do Congresso 
e funccionarú até a rleição da :rvíesa d~finitiva etc. 

Já l1ouve cleir,ão definitiva? Não: e. portanto, a Mesa 
coP..tinna a ftmccionar reg11l:trmcnte. (Nr?.n apo?'ados.) 

O ~R. MATTA l\L\CHADO - ( .fo Secretarin) - Faça o favor 
do continuar a leit.ura. 

0 SR. 'CB:\LD1NO DO AMARAI~ - (Lê) . . . qne trrá logar 
- . d' t , d . t ll -na sessao nnrnc _ 1a ~a :t - a 1ns a_ açao. 

o SR· MATTA :\TACHADO uosecretnrio~ - E então ? 
O :Sr~. UnAr_nT~o no A1VL\RAr, - Mas ninguem- está con

trariando isso: e é singular~ 'Sr. Presidente. que a Mesa este ia 
pondo obsta,culos á votac-ão de uma materia que todos querem 
votar! (Apoiados.) 

Deseja o Congresso Nacional ser muito sobrio de pala
vras: e. portanto. n~o quero senão dar razões muito per
functorias sobre a moQã.o que tive a honra de apresentar~ 
sendo n1ero nortador das honrosas assignaturas de n1uitos 
c.ol1og-as quer- da Carnara. quer do Senado. 

Não é preciso recordar muitos factos. Proclamada a 
iRJepublica~ a Sl1n1n:a dos ·poderes da Nação foi logicament0 
concentrada nas mfios de um homem que era nesse momento 
o representante~ a enearnaÇ,,fio dos sentimentos e aspirações 
n.acionaes. (Apoiados.) 

Drrrou un1 :anno o Governo da dict.arlnra. e não ~ ag-era 
occa~]ão ele ~nst.itnir d0.bnt.r ·sobre seus actos. ( Apo?~ados.) 
Não é occasi[1o de proceder a e~ame. rig-oroso sobre os acertos 
ou sohTo os nrr0s qlH', porvenhua, tenha ·praticado o mesn10 
Gove-rp_n . 

O que é certo. porém. e ninguem -p6de negar~ :é que o re
conhrcim0nto fie crno f'ssr Governo -procmrou. quanto em sua-s 
rn.ãos 0~faYfl. ser o- G-nvorno rl:=t r1i ~hvlnT'a o menos ·tl1n~po ·l)í1S
sivel. (A.'poiarlos). 

Parn. is-so cnn"",.-ncou o ·congresso e. cxactarnrnte no dia. 
rnarra rlo para :--. sn a rcunifin. n nh rfr dn Gnvt:'rn o Yri1J· depositar 
ns pocrrrs nn.c:: rnfíns dos rcpre~.enf.ftflÜ'.s d:t Nnr,fio: ·vrin r-n
tregar-Ihe-. na sn a phrasc. ns poderes de que estava investido. 

N pssa s0~sfi0. t~1vez por faHa no tempo. ou norqu e se 
P.ntcndessn qn0 snn1 ont.P ~c clr.via eorrec;p:-ondrr lá. r:·ortezi a 
r!aour--110 cicl:1r18.n ~.-rcn.as nomeou-se ·nm·1 Commi-;~ã~n para 
felidtal-n. 

Eu nrlo rnr nr.ha-va -rrrscnt.e : c si ~qui r.~tivesso. era 
n1uito nrov~:vrl rm r tivr.sc;e feito immrtii atam rnt.e a proposta 
de que· ho.ir fn( norbdor. p0T'C!l1P. é ecrto rp10 o Gongrrc::so 
está reunido: P. trnc1n o ~hc-fo do Gover·no rlcposto ·l"l·erantn 
~llr n,r:. sc11S pndrrrs. h~. nreossidac1n e·n:;r.ntn rlr. n1n G-"Yornn 
lega.I. (Apm·arlns.) 

iE é -por 1.c::so qnc os signatarios rht mnçfin clir.em: (71:)-. 

«O nong-rrssn 1'\n~-ionnl. ~- vista da Mrnsag-om ~m 1111r 
n r.h0f0 rlo ;(i;nvrrno· Prnvisnrio 1hr rnt.\'('P:fl nc:: rl~c::!i"'lnc:: da 
Nae.ão. ~c-onsiclrrf!ncln 0110- f. dr. nrc-enf.r nPeessir'!ad0 dar eon
sa_grnrfin 1rg-al :~n Pnrlor ExPrnliYn. rrsnlvr~ :n~nellar p~rn o 
Go'.·rr'no ~C~'1al afim dn rp.10. pnr c:rn T"latrinfi~mn so man
t.on h a na rlirrr.çfi,~ dns n rgoc i. os pnlJ li r os~ agu ~rdanclo n. Cons-
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titui(:fio quP rievr. -.;er v(llada r a nrganizacão rln novrrno 
definitivo. 

Sala das sessões. en1 18 de noYe111bro de 18'90.- U. do 
Anw1·al. - Fc1·nando · Sünas.- Santos A1Ldrade - B(:la1·rni·no 
âe Mendon~a. -- Nilo Peçanha. - Alberto Brandão. - Cyrillo 
âe Lernos. ·_ Fonseca e S'ilt•a. - Al.cindo Guanabara - Joa
qu·irn B1·eves. - Erlttanlo GÇJnr;al.ves. -. J~tUo Frota. - Ramir_~ 
R arcellos. - Honw1·o Bapt·1sta. - Ptnheu·o Macha.do. ·-- .T-ttl?o 
de Castilhos. - Martinho Prado Junio1·. - Cassiano do 1Vasci
n1-ento. - Jlenna Barreto· - 11ho·m1)Son Flores. - Pereira 
da Costa. - Bo?"(Jes de }Jedeiros. -- Alcides Lima. - R'ocha 
Osorio. -- Dem.et?·io Ribeiro. - AnJlio G-onçalves de Faria
Law·o Sod?"·é. - A. Ind'io do B'razil. - 1Paes de Carvalho. -
Costa Rodrigues- - Se1·zedet.lo Cm·1·êa. - Antonio Baena. -
J1atta Bacellar. - Ferreira. Cantão. - lVúw. Ribei?·o. - An
nibal Falcão. - A1•islides Lnbo. - Ped1·o Chermont. - Ma
noel Bm·ata· --- Lopes Ttorão .- .A1•ist-ides Maia. - Nelson 
de Va.;:concellos e Altneirla.- F'1l1'l/Ui1n '\\lP.1'neck.- ./rJ~;r] Au
ausi'o Vinhaes. - Cunha .Tunior. - José Hyg1:no. 

:Esta n1oção parece-n1e nos tern1os de ser appr-ovacl.a, 
tanto n1ais que já tern a consagraç-ão de numerosas -assigna
turas. Ella não quer dizer a rup,provaçã;o incondicional de 
todos os actos do -Governo. (Apoiados.) Quer simr:lesmente 
dizer oue o iGioverno que está, continúa, en1quant onão se póde 
organizar outro definitivan1ente. emquanto não ha uma base 
fundamentalmente, ·en1quánto não estão eleitos, ~como rse deve 
~uppor que'- aconteça, o Presidente A o Vice-PresidentA da 
Republica . 

. Era n que tinha a dizer relativarnente ·á moção de que, 
ainda uma vez, declaro. não fui senão 1J'ffi humild·J org·ão. 
(1Vão apo-iados.) 

O -SR. SERZEDELLO (pela m·dem.) requer que a votação 
da _n1oção do Sr. Ubaldino e outros seja nominal. 

Consultado o Congresso, é este requerimento ap,p.rovado. 
~o Sn. PRESIDENT·E - Vae proceder-se á votação nominal· 
O SR. VALLADÃo - Peç,o a palavra pela ordem. 
·vozEs - Votos! Votos! 
10 .s~. VALLADÁO - Sando tudo ·provisorio, é preciso que 

algun1a cousa se: torne definitiva. 
VozEs- Votos! Votos! 
(Retü~am,-se do 1'ecinto os m:inish·os.) 

~ ,., ·:r::roce~e-se á \~otação no.m_inal, a que respondmn sün os 
. r~. F rapmsco Machado, .. Leong1ldo Coelho, J o.aqu in1 Ra 1~ment•.l, 
.Toao ~edro, Cun?,a Jun1?r, Paes de Carvalho. Manod Barata, 
AntoniO Baen~. 1 heodo1 o .~acheeo. l.E!lyseo :Martins~ c a tunda, 
Be_z;r.ra flie ~~tbuque~q~w, ,Iheodur~t..o Soul:o• Jos 1~ Bernardo, 
~h~ eira (Tal\ ao, ~~n1-a1; o ~avalcant1, AI rncHla Barreto. .João 
~e1va, Go:m_es da :Silveir~, Jo.s-é Hygino, .Tos~é .Sin1eão, -serrano, 
:: edr~ ~auhn.o, Rosa ,~~n1~r, Thon1az da Cruz, Virgili:l Damas io 
Do.~lneos ylCente, C~1l f.=.oulart, Monteir-o de Barros, La-per, 
Bra~ Carneiro,. Uba·ldin() do Arnaral .Santos A.ndrade Generoso 
M~uques, Rauhno. Ho~n, Esteves Junior: .Luiz Delphino, Ra
miro Bareellos, PJnhen'o Machado! Julio_ Frota; Americo Lobd 

. - . -- . - , 
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.Toão S0.ynrian<"1. ~aldanha Marinho, .Tn~t·· .Toaquirn de Souza, 
Sil Y::t Cant~dn. ~i I vn, Vu:·an lu L-;. .\qn ii i nn du .\m:n.al. P in ltt• i I' O 

Guedes, BPlf()l'l Vieira, Udtõa H.ocll'igur~~. Jndil) do U3ra)Zil, 
Lauru Suclrt'·. lnnocrncio Sf•r·~t~dt>lln. ~in:t Ilibei I'O. Cantão. 
Pedro Ch'el'lnon I, ~htlla Bacellar, Costa Hodrigucs, ·Casem iro 
.lunior, Rodrigur~ Fernandes. H nnriquc de Carvalho, 

Ennes clt:> Smtza, An:frisiu Fialho, ~ogueira \Paranaguú, 
Nelson Pires FerN~ira, :Martinho Rodrigues, Bezcrril. Barhosa 
l.lin1a, João Lopes, .Justiniano de Serpa, Frederico Borges. ?\ilu. 
Peçanha, França Carvalho, :Cyrillo ele Lemos. Fonseca e SilYa. 
Alcindo Guana.hara. .Toa·qnirn Breve·s, Eduardo Gonç:alves, Ho
mero Baptista . .Tulio ele Castilho. ?vlartinho Prado .Junior. Cas
siano do Nascinwnto. Menna. Barreto. rrhompson Flores. Pe
reira da Costa. Borges de Medeiros. ·:Uei·des Lin1a, Rücha 
Osorio. Dernetrio Ribeiro. Antão de Faria. Annibal Faleão, 
Aristides Lobo, Lopes Trovão, Aristides Maia. Furquirn Wer
neck, Vinhaes . .José Avelino, .Tosé Bevilaqua~ Gonçalo de Lagos, 
·~ascirnent.o. .Alrrdno Affonso. :Miguel .. lt>. Castro. Arnorirn 
Garcia, Eipitacio, Pedro A1nerico, Cartaxo. Sá Andradr, Re
tun1ba. Tolentino de Carv,alho, João Barb.alho, Almeilia Per
nambuco. .TuvPncio íle Aguiar. Pereira Lyra. Me·ira de Vas
concellos~ .João de Siqueira, João Vh~ira, Luiz, de ·Andrade, 
I~spirito Santo, Theophilo dos Bantos. Oilicica, Gabino Be. 
souro, Jlvo do :Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freir~, 
Paula Argollo. Seabra. Arthur Rios. Marcolino Moura, Am
philophio, Custodio de MeHo, Amo:dn1 Filgueiras, Medrado, 
J\'[uniz Freire. Athaydc· Junior, Fonsee.a He.rmes, Manhães 
Barreto, Jacques Ourique, Thomaz Delphino, Francisco Ba
darô. AlexandrA :Stockler, 1Machado. AlYaro BoLelho. Gonçalves 
Cha,;es r Bneno dr PaiYa. · · 

O SR. PRESIIDENTE fleclara approvacla a n1oç:1ão elo Sr. 
Ubalclino do Amaral r outros. prejudicadas as dos Sr.s. Anw.
rico Lobo t: Oit.ieica, tendo sido ant.eriorrnente retirada a do 
Sr . .AJilaro Cayalcanf.i, a seu pedido. 

Vem á Mesa e é lida a s·eguinte 

DE'GLARAÇ.~O DE VOTO 

<~ Dccla'1rarnos que a no,:;;sa approvação ·ál n1oçãp apre
s(~ntada pelos Srs. Ubaldino ~do Ama~al e outros não importa 
r,uJra d0lrg.acãn qur não seja ílas :fnnc,çõrs do Poder Executivo 
e admin i ~lracãn rla Rrpnblica. 

Sala das Sns~õrs. :t 8 dt: novembro dr J89ü. - Arrnrphilo
Jihin B. FrP.i?'P r/P Cm'?)alhn. - Cnstocl-io .TosfJ de MeUo. -
Snntns Pr'rPi?'a . 
. E.' pg.anlrn0ntt., lida urna dre1ataç:ão rlr vnlo rlo Rr. Alrnino 
A:frnnsn. 

ORDEl\!l DO DTA 

O Sn. Pr.ERTOENTE- Rsl.ú rm clisr:1~~·fín n prn.i0.rfo dn 
Regimento elo Congresso Nacional; 
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o SR. ELYSEU MAR~riNS (2° Sec?·etario) : - Passo a lêr as 
em·cmdas que estão na mesa. 

O SR. BEVILAQUA (pela 01·dem,) : - iQ requerin11entQ! do 
~r. ter .. ente Fragoso, qu1e foi apresentado :~ Mesa, a Casa não 
tomou ainda conhecin1cnto delle. 

O S'R. ELYSEU MARTINs (.2° Secretario) - A Mesa defini
tiva o apresentará a votação da Çasa. 

O SR. BEVII..AQUA- A sessão de 15 de novembro, que de
vi·a ser solemne. não o foi, porque a Mesa tolheu a palavra 
de quem querja manifestar-se. 

O S·n. ELYSEU MARTINS ( .2° SecTetar·io,i - Passo a lêr as 
emendas offerecida.s ao projecto de Regula1nento. (Lê.) 

Eme.ndas ao Reaimento 

Ao art. 5° - Supprimam-se as palavras. - por escrutínio 
secreto - e accrescente-se ao final do artigo: - e devendo 
as ccdu1as .ser assignadas pelos respectivos votantes. 

Ao art. 24 - Supprimam-se as palavr.as - bem assim 
faz0r referencias individuaes. 

Ao art. 25 - Substitua-se nelo seguinte:-· -Nenhum re
pl"esentante poderá fa.Uar contra ô vencido. 

Ao art. 7o ..____ Accrescent·c3-se: 
Devendo a deci.são s·er tomada por dois terços dos mem

bros presentes. 
Ao art. 37 - Accres,cente-se: 
.Apresentar qualquer moção attinente -aos fins do Con

gresso. 
Ao art. 57 - Accrescente-s·e: 
Para esse fim as representações occuparão Jogares dis

tinctos, e á pr_oporção que forem chan1ados os s·~us membros 
pela Mesa, votarão . em cedulas assignaladas, que serão apu
radas em 'acto .continuo, proclamando-s~e em se~uida membro 
da Cmnmissão o representante que reuni:.r:- maior nun1ero de 
votos. ;, 

Ao mesmo artigo accrescente-se: 
LE' licito ·a quaJ,quer membro do Congresso a·proscntar 

por escripto, á Commissão, as indicaçõ·es que· julgar conve
nientes. 

Ao .art. 58 - Substituam-~e a.s palavras - por t.itn1os -
pelas seguinb-~.s: -por capitulos. 

O art. 59 -. Substitua-se pelo seguinte: 
Cada me~bro do _Congr~sso s6 poderá. :f'allar duas vezeg 

~obre a mater1a em discu;:;sao, não ~podendo exceder de nma 
hora cada v~z. 

Ao mesmo artigo s~Jprima-se o paragre1pho unieo. 
:Ao art. 60-- SubstJtua-se a palavra ..___ maiorja - pe.Ias 

seg-uinte.~:- dous terco~s. 
- Ao ar~. 61 - Substituam-si?. as palavra:s - UJ1'? teroo

pelas seguintes: - por 1.5 · n1ombros nn ,m~la t.oi".:tlldadc .dos 
m~embros presentes da repres'entação. de um Estado. I 

I ) 
. 

I 
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Ao a rf,. 27 - Accrescente-se: 
Salvo requ erimcnto devidamente approvado en1 sess:ão 

anterior peJa rnainria dos presentes. 

Ao ar L. 30 - .A.ccrescente-se: 
P(!dendo. porén1, faczr inserir no Diar-io Nacional a sua 

dc:·ln.ração motivada de voto .. 
Ao art. 7 lJ:- Suprima-se o § i 0

• 

Sala das sessões. 18 de novembro de 18:9o. - .José Hy
g·ino. -- Annibal Falcão. - P'aes de Carvalho. - Dem,etrio 
- Antlio de Faria. - Alcindo Guanabara. - .Joaquim Bre
ves. - A. B1·andão. - França Carvalho. - Nilo Peçanha. -
.T. :Jfeira de Vasconcellos. - Frederico de Souza Serrano. -
.!. Süneão de !Oliveira. - Espirita Santo. - Almeida Per
nambuco. - André Ca?-'alcanti. - Luiz de Andrade. - .João 
de SiqueiTa. 

"(ndico que so accrcscente ao final do art. 51g, o segninl.c: 
2 vezos, quando fôr o au<tor da emenda cm discussão. 

S. R. Sai a elas sosBões. ,18 de novembro de 1890. - Costa 
chado. · 

Indico que seja su~pprimido o art. 57 do projecto de 
Hegirnr.nto. e os seus paragraphos. 

S. R;. Sala das sessões. 18 de novembro de 1890. - Costa 
'AI achado. · 

Art. 30. O representante que faltar sem justificar, per-
derá o subsidio. · 

§ 1.0 O que co1nparoce:c depois da hora soffrer:.í desconto 
de un1 terço do snbsidio. 
. ~ 2.0 O que se retirar antes de terminada a sessão perderá 
do Is terços do subsidio. 

Sala das sessões, iS de novembro de: 189!01• Pinheiro 
'Guedes. 

Suprin1a-se o art. !27. 

1S,ala das sessões. 18 de novembro de 1890. - Chagas 
Lobato- - Dutra Nicacio. - Paletta. -- João Lu'iz. - Do
minaos Porto. 

Art. 3-1. R~evogada a ultin1a parte, contractará o serviço 
da stenographia dos dP.bates. - A.. Ca?Ja.l.canti. 

Supprimam-so os ~§ 1°, 2°, 3° o 4° do art. 57 do projeeto 
de regimento. 

S. R. - P'rederir.o Borges. 

Ao art. 60 - Aecrnscente-se : 
Comtanto que todos os membros tenh1am podido usar da 

pal,avra ou hajam desistido desse direito. - Barbosa L?~ ma. 
Substitua-se o art. 24, pela seguinte fórma: 
E' 'prohibido ao orador fazer referencias offensivas a 

quem quer que seja. 
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Stlbstitna-se o § 1 o do art.. 71~ pelo n1odo seguinte: 
Feita a ·chamada dos me1nbros do Congresso, não será 

penni L tido a estes retiraren1-se da Casa, e, si o 'fizeram~ serão 
1nencionados na acLa, eon1 a· declaração de que se retu::aran1 
nessa emergencia. 

Sala das sessões. 18 ele noven1bro. de '1890. - E1·ico 
Coelho. · 

Ao arL 22, ~ 2.0 
- Quando n1nitos p~dirm~n ~ palav~a ao 

n1os1no ten1po, será sorteada a orden1 da rnscr1~pçao alternada 
dos oradores pró e contra~ alpós a organiza~iãO das respe
ctivas listas. O que não se achar opportunamente presente 
i'icará preterido nesta ordem. 

Ao art. 37 - acerescente-.se: 
E sobre assnmptos que entendan1 con1 as funcções da 

Constituinte. 
Ao art. 6°, ac-crescente-se: 
Salvo si ainda houver oradores inscriptos, desde o 1110-

rnento em que ella foi.· annunciada.-. ffluniz F'rei1·e. 
Indico que sejan1 supprimidos os arts,. 5, 7 4 e 76. - Ba1·., 

bosa Lima. 
1En1enda ao art. 3°: 
Snppriman1-se as palavras - que ~~erá logar na sessão 

i mn1ediata á da installação. 
Rala da.s sessões, 18 de novembro de 1890. - Mo1·aes 

Barros. 
0 Si\. BELFORT VIEIRA (pela ordern) - Co.mo a J\llesa 

não tenha feito declaração, pergunto a V. Ex., Sr. Presidente, 
.qual a maneira porq·ue vai ser discutido o :R;eghne.n to, 'si en
globadamente.e por capitulos, ou artigos? 

Ü SR. PRESIDENTE -· Englobadamente. 
O SR. BELFORT VIEIRA-. Eu pederia licença a V. Ex. para 

ponderar sobre a conveniencia de consultar de antemão ao 
Congresso si acceit aà discusgã.o englobada, :por capitulas, ou 
artigos. Na di.sreussãb englobada to•rna-se im~po:ssivel 
e~ittir juizo sobre tantas en1endas. Requeiro, a V. iEIX. con
sultar o Congresso sobre 0 m-odo de se proceder á referida 
discusão. 

;Q 1Sr~. MATTA MACHADO ( 1° Secretario) diz que, attende.ndo 
á urgenc1a, requer ·á Mesa que a discussão seja em globo. 

O Sr. Matta Machado ( 1° Seoretario) - ·diz ·que :são n11ai.s 
q~w Judicios;as as observações ·feH:as pelo 1Sr. deputado. -e 
nmguem contestou ~que, para se .organizar um Regimento que 
attenda a todas as necessidades e a todos os dir·eitos, sejarn 
necessarios muito estudo· e n1uita reflexão. Mas a sua pro-. 
p.ost.a expüca-s~ p.orque fiJSbá na tconsiciencia de todos que 
o Gongiresso não p6de g;.a·sJ.a.r long:o terllino na .discussão do seu 
Regimento. (lVâo apoiãdos.) .. 

Ha malerias urgentes a discuti·r: esse .Rr.gi1nento será. 
approvado definitivamente. n1as, ser~ci n1odificado logo Quo 
a ox.periencia demonstrar ·a necessidade dessas modificações. 
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Declara que tmn pratica t.le~~as cousas e sabe que a dis
cussão de artigo pu r artigo Lumarja mui to Len1po ao Gon
gresso, C· scrj a un t nmum aeabar. 

O Sr. Barbosa Lima ·_ ~1· • .PJ'e:-)idenl e. penso qut~ a di::;
cussii.o do ·B..t~gint e nlu fei La .c rn .g·lubu L em j ncuu v cni ente:; que 
saltaut á visla. 

E' assirn que puclct·ú aeonLeeer que algum ~r. retH'csen
tantc apresente observações sobre os arts. 1'\ 2.u ou 3" e Ot11r·u:; 
.:;obre os oli ou 70, u que darú Jogar ú confusão e tt ballJurclia 
nesta cliscus:-:;ão. 

0 Sn. JOSl~ AVELINO - Não apoiado. 

O .SH. BAHBOS.A lLIMA - Não vejo inconveniente algun1 
en1 que a discussão seja fcila vu1· capitulos: temos ncces
siclade urgente de. aproveitar o Lom.po, ·1nas ·t-.ambenl temos 
neeessidade de que essas cousas sojan1 fei Las de 1nodu clar·u. 
E' este o voto dos que não queren1 que passen1 en1 julgado 
artigos contendo doutrina que não deva prevalecer. (Apoia
dos) . 

O SH. l\fA'l'TA l\LA.CHADO (4 o S eCJ'etm·'io) d1z que o pedid•J 
do nobre Deputado não é procedente. As en1endas serão lidas 
e discutidas á provorção que f'oren1 tamben1 discutidos os ar
tigos a que ellas so refer.ern. Este pedido importa o acl ia
Inmüo da discussão elo -Itegin1ento para an1anhã. 

A Casa res.olveu que a discussã.o fosse por ·capítulos, e 
existindo varias erncndas na mesa, 1nas que só serão Lliscu
tida·s ú lll'upor·ção que o forem os c a pi Lul o~ a que ellas se 
referem, entende o orador que nessa occasião é que alguma. 
·Pôde ficar adiada para ser impressa . 

.V01n ·á lVIesa e é lido o seguinte 

RequeJ'irnenlo 

H.equm'ernos qu.e a dis·cussão do projecto do Regi.mento 
seja por ·eapitulos ·e a votação por artigos.- Tlw·rnaz Del
phino, A. Guanabar·a. 

Consultado, o Cong1resso resolve que -seja a dis.cus-sã9 
:por capitulas e a votação por artigos. 

0 1SR. i\.RISTIDES LOBO (pela 01'den1) requer que SÓ se 
discuta o projecto quando impressas as emendas, que sendo 
muitas, o iCo.ngresso não as conhece. 

!0 SR. ALCINDO GUANABARA pergunta .si a l\lesa j.á tornou 
-alguma deliheraçã.o ácerca do rnodo de .se dis-cutir o :Regi
rnento. O orador declara que requereu qu-e a discussão 
fosse tpor artigos, e não viu o Congresso dar solu~ão ao rc
querim·ento que apresentou nesse sentido. 

O SR .. A.RISTIDES LoBo - Insiste pelo seu requerimento 
e dec:.lara que si a in1pr.essão das emendas traz como conse
quencia o adia;m~nto da . discussão, não trepida no seu. ~ro
posito, porque nao deseJa que o Congresso vote :precipita
damente tnna ma teria tão ünportante. 

O Sr. Matta Machado (-/ 0 Scc-1·etw·io) - diz que não se 
_oppõe de modo algun1 ao requerimento do Sr. Aristide:3 
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Lobo; disse apenas, no sentido de encan1inhar c dirigir a 
discussão do Regimento, que o seu pedido importava o adia
n1ento da discussão, e aproveita agora a occasião para dizeL· 
oue si S. Ex. tivesse feito o réquerimento verbal como 
ágora o fez, votarja pol' dle, porque, reuh~1ente, é ilnpo~sivel 
.que se possa votar corn eonsciencia, VIsta a e.norn11dade 
de emendas que existe. 

Apenas, pois, quiz fazer sentir que o seu pedido impor
tava o adiamento da discussão. 

E' lido o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que sejam impressas as emendas e di~tribuidas 
para serem discutidas com o R·egimento, que será adiado para 
depois. - Aristides Lobo 

O Sr. Justiniano de Serpa diz que a discussão do reque
rimento não póde ter logar sem que o Congresso se manifeste 
a respeito do primeiro requerimento, que pedia a discussãrJ 
do Regimento por eapitulos. 

·Entende que. nã.o se póde submetter este re.querimento 
á votação sem que o Congresso decida relativamente ao pri
meiro. ! .;~dt;: 

Não apresentou re·querin1ento algum, mas dous n1embrns 
do Congresso o.ffereceram um em que pedian1 que a discussão 
se· fizesse por ~capitulas, o qual não foi votado.. 

10 .SR· MATTA MACHADO (1° Secreta·rio) diz que a Mesa já 
declarou que o requerimento fôra approvado. 

0 SR. ESPIRITO SANTO (pela ordem) diz que, em vista 
da duvida que se levantou sobre o resultado da votação ·cto 
requerimento, pede que ella seja verificada. 

Procedendo-s.e á verificação, é approvado o requerimento. 
Procede-se á votação do requerimento do Sr. Aristides 

Lobo, o qual é approvado. 

O Sa. JOÃO DE Sr QUEIRA diz que ha necessidade urgente 
de se constituir a Mesa, vista a anarchia que reina no re
cinto do Congresso, e para evitar es-ses males apresenta o 
seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que se ponham em discussão hoje os capi
tulas 1 o e 2° do Regimento e, approvados, proéeda-s~ á eleição_ 
da Mesa. · 

IS. ft. - João de Siqueira. » 
CO Sr. p1·esidentr: deixa. a cadeira da presidencia,' que é 

occupa:da pelo Sr. Vwe-Pres~dente.) . 
O _SR. PRESIDENTE - Declara prejudicado este ultirno 

requerimento. 

Decla1·açãó 

Faco restricção ás prilneiras palavras da indicação, vo
tando. por ella desde as palavras - . cons1:derando que é r.le, 
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urgente nccessidrule - entendendo-se qne a indicação \I'e
fcro-sc apenas a() Poder Exeeu ti v o. 

Sala das Sc~sucs, '18 de noven1bro de 18DU. AZ111 iu(J 
Atlonso. 

Nada rnais lla\·~nclo a Lntlar, o f:)r. Presiueulc dá para 
amanhã a segL:inLc ordern elo dia: 

Discussão do proj,ecto de Hegirnento du Congresso ~a
cional~ con1 as ernendas offerecidas. 

Eleição da Mesa. 
Levanta-se a sessã-o ás .2 ~ da tarde. 

2a SESS~~O, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. JOAQUUv! FELICIO ,_ 

A.o meio dia acharn-se presentes os Srs. Joaquim Fe
licio, Matta ·Machado, rrheodureto Souto, Alvaro Botelho, 
Franeisco r'r'lavhaclo, Leovigildo Coelho, Joaquin1 Sarmento, 

. João Pedro, Cunha Junior, José Secundino, Mello Barata, 
Antonio Baena, Theodoro Paeheco. Eliseu l\1artins, Joaquinl 
Katunda, Bezerra de Albuquerque Junior, José Berna·rdo, 
Oliveira Galvão, An1aro Cavalcanti~ Almeida Barreto, João 
Neiva, Firmino da Silveira~ José Hygino, José Simeão, Fre
derico Serrano, Florianno Peixoto, Pedro Paulino, Tavares 

. Bastos, Rosa Junior, Coelho e Cam·pos, 'rhomaz da Cruz, -virgi
lio Damasio, Ruy Barbosa, Don1ingos Vicente, Gil Goulart, Mon
teiro de Barros, Campos Salles, Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade. Generoso Marques, Raul i no Horn, Esteves J11nior, 
Luiz Delphino, R. Barcellos~ Pinheiro :Yiachado~ Julio Frota; 
Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo Wandenkolk, João 
S:everiano, Saldanha Marinho, J oa.quim de Souza, Silva Ca
nedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Pinheiro. Guedes, 
Belfort Vieira, Ucbôa H.odrig11es, Indio do Brasil, Laura So
dré, Serzedello Correia, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Cher
mont, Motta Bacellar, Costa Rodrigues, Fernandes, Henrique 
de Carvalho, Anf.tisio Fialho~ Nogueira Paranaguá, Nelson, 
Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Barbosa Lima, Bezer
rn, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, Jos,] 
Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento. AI-

. mino Affonso, Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epitacio, 
P~dro Americo, 09outo Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolen-

. tino de Carvalhlo, Rosa c Silva, João Barbalho, Almeida Per
nambuco, Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, Annibal 
Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de Si
queira, João Vieira, Luiz de Andrade, Esp1rito Santo, Bela.r-

. mino Carneiro, '.rheophilo dos San los, Oiticica. Gabino Be
. zouro, Ivo do Prado. Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Au
gusto de Freitas, Paula Argolo~ Tosta, Seabra, Euzebio de 
Almeida, Arthur Rios, Zama, Garcia Pires, Marcelino J.\IIoura, 
Santos \Pereira, Paula Guimarães, Milton, An1phi1ophio, Dio_-
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ny~id Cc~queira, Loovigildo Filgueira~, BarãO do S. Mar·c·Js, 
l\'Icdrado, 'l\funiz F'.t•ei t'e, IAtltaydc .ltLnli o r) Fonse.ca e Silva., 
Fonseca HermP:-:, Niln Pct_:,anha. UdJano l\larcondes, Manhães 
Barrctto. 'Cvrillo de Lemos . .Albm·t,o Brandão. ViriaLo de Me
deiros. J·oa~Iuim Breves. Virgilio Pessoa. França Car~r_a1~1u, 
Luiz Murat, Baptista da Motta. :t\.lcindo .G\lanabara, E~·wo 
Co~lho, Lopes 'Tr·ovãL~. Jacques ~Ouriql~C~ Anstldes Lobo, :Bu1:-

_ qu1n1 \V·crneck Don11ngo.s .Jcsu1no~ Vmhaes, Thor_naz Delph1.
no, ·Conde de Figueiredo, Antonio Olyntho. ~ranCiseo Bad~ro, 
João Pinheiro, Pacifico :Mas-carenhas. Gabnel de Magalh:~cs, 
Cha:gas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, Frane1sco 
Veiga, Ferreira Brandão, Lan1ounier Godofredo~ . G9nçalves 
Chaves, An1.edco Luz, Feliciano Penna. IP,olycarpo V 10ttl, Dutra 
Nicacio, F-erreira :R1ahello. Manoel Ful~encio, Astolpho \Pio, 
Aris·tides lV[aia, Gonç.alves Ran1os, Francisco An1aral, Don1ing·os 
R1ocba Costa :Machado, Do.mingo.s ·Porto. Palleta, Jo;ão do 
Avela~, Corrêa Rabello, Bueno de Paiva, Ferreira Pires~ Luiz 
de ~can1tJos, Martinho Prado Junior, Bernardino de Campos, 
Francisco Glycerio, Moraes Barros, Lopes Chaves, Domingos 
de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo !Pinheiro, Mursa. 
Rodol'Pho de Miranda, Paulino Carlos. Costa Junior. Rodrigu·es 
Alves, Alfredo Ellis, Carlos Garcia, Moreira da 1S.ilva, R:ubião 
Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guhna.rães Natal, 
Caetano de Albuquerque, Belarmino de Mendqnça, Eduardi) 
Gonçalves, Fernando Sin1as, Lauro Müller, Carlos de Oarnpos, 
Schn1idt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da 
Gosta, Antão de Faria, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, 
~~l(}ide.s LinTa, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, '.RJocha 
Osorio, Cassiano do Nascimento, Demetrio Ribeiro c Mcnna 
Barret·o. 

Abre-se a sessão. 

Deixan1. de comparecer os Srs. Paes de Carvalho, .Joa
quim da. Cruz, Saraiva, Prudente de Moraes, Joaquiln Mur
tinho, }Tinnes de Souza, . Tasso Fragoso, Pedro Velho, Gon
.çalves Ferreira, .Tosé Marianno, /Riaymundo Bandeira, Ber
nardo Castello Branco, Pontes de Miranda, Ladisláo N etto, 
Leandro Maciel, Santos Vieira, Custodio . de :Mello, l~rancísco 
.S~dré, Oliveira Pinto. Fróes da Cruz, Sampaio Ferraz, May
rink, Costa Benna, Barã.o de ·Santa Helena, Luiz Barreto, 
Cesario Motta Junior, Antonio Prado, A.lmeida Nogueira, An
tono Azcredo, lEknesto de Oliveira, Assis Brasil e Fernando 
'Abott.. · 

E' lida e posta em discussão a aeta da sessão antece
dente. 

O ·Sr. Aristides M·aia - Sr. Pl'esidcntu, na acta. que 
acaba .de_ ser li~a, bmn como na publicada no D'ia1·io Of{'icial, 
ha om1ssao na hsta dos presentes de muitos nomes de collcgas 
nossos que aqui estiveram, entre os quaes o meu. Na relação 
daquelles ·Que vota~an1 a n1oção do :Sr. Ubaldino do Amaral, 
dá-se a mesma omissão . 

. Na 'Con1n1issão que foi e·hcarregada de introduzir no 
recn~to os rerp~~s·entantes que .não tinhan1 ·PI'Iestado suas affir
l11açoe.s na s.essao solen1ne, fo1 ornittido tambem o n1eu nome, 
b~~m C?mo o d<?s meus con1panheiros, de sorte. que a Con1mis
sao foi completainente substituída na Secretaria. 



11 n~o, pois, a V. Ex. (lU<~ mande 00JTigir e::;ses crrc1s da 
acla. 

lk clanu:üe ~ 

Tendo deixado dt• :-;er· in;-;<:rida na acta da ses:-;iiu ue 
lwnLem a cunllllllnieaeãn, qtw fiz. de não haYt'l' conJpat·eeido 
por achar-me t•nfc•rm<,. roelanlt, e()ntra es:-;a. on1issão. - Vi-
ctvrinu JJ onteüu. · 

Dcelararnos quP. pre,scntcs ú sessão de hontcm. YOLá.mos 
pelª-._111(>~:ãn a.vr·esqnl ada pelo Sr·. Ubalcl i no clu ..:\mal'al. tendo 
havido Olni:..;~ão clo·s nosso:-; non1c:-; na aeta ele hoje. · 

:Sala da;-; :--;e;-;si)p;-;, 19 dn nnvnJubJ'O de 1890. - Mau uul Pul
genr:io. - Fc't'teira Ro.bello.- A .. nton'io Ol?tntho. - Larnoun'ie1· 
Gvdof'rcdo. - .João Piuhei'ro. - A~lofpho Pio. - .Joiio Lniz. -
Doul-'inyos Porto. - Pacifico J.1!ascm·enhas· - Palleta. - .João 
A..t'cflcu-. - Duh·a Niclwio. - Chagas Lobato. - Carlo~ Chauas. 
·-- D01rângos Rocha. - Gonçalves Ramo~. - Gab;·iel Jlaua
lhaes. - Fel'í'fi'ra Brandão. - F1·anc'isco 1í eiga. 

Reclamo ·contra a onlissão do nwu non1c na votação ua 
1noção apr.r.s.cntada pelo Senador Ubaldino do A1naral. 

Sala das ses:-;õos. 19 do noven1bro do 1890.-Eut·ico Coelltti. 

Declaram-o:-; que e·stavamos presentes e votámos a favor 
1110Ção apresentada pelo SenadOJ· Ubaldino do A1naral. 

Sala tlaf:i :-;e::~s·ões, JiS~ do nuvmnl.H·o de 189(J. -- Cuelho e 
Calnpos. - A. Milton. - J. Avelino. 

Hcclamo a inclusão do meu no1no na lista dos deputados 
pre:5enles ú. su;-;~ão dr, hontem, bem con1o na lista. ela vota(:·ão 
nmninal snbrP a 1noeãn apprnvacla. ele que fui um elos signa
tarios~ afin1 de ser incltddo na acta. 

Saltl das :-:~c:-;ões, 19 ele novcn1bro do 1890. - F'cruanllo 
Si mas. 

O Sn. :mnuxRDO GoNçM .. vEs (l)ela orde'tn) reclama contra 
a inelusão dn sou non1e na lista dos que não comparHcenlm. 

ü ~sn. ~A .. I\L\ (pela onlem) pede ao Sr. Presidente qnc, 
rwr ~ua vez. pc~.:.a ao Sr. Secretario que inelua o seu nome 
entre aquelles qt.w sub~ercverarn a declar.a(:.ã.o _mand~da á l\1:esa 
pcln ,p.,., CusLot110 Jo~e de Mcllo~ An1;pl11lo.plno c 8antu:-; Pe-
reira. 

O S.n. G.Am.os GAJlCL\ (pela or·dcm) ob~ct·va que~ pela 
leitura qun 'fez no DiariQ Of[icüd~ nolotl hav0.r cxch1~ão elo 
todos o::; n<mws ela deputaç:,ão paulista, eorn nxeepç:.ão do Sr. 
Martinho Prado. 

r:I~rata-se de un1u que.st.ão ilnportante - a moção do !Hr. 
Ubalclino do .Arnaral. pelo que pede á 1\tiesa 1nande consignar 
.na acta a clccluraçã.n de que torla a deputação paulista votou 
a favor ela n1o~·ão Ubaldinr.L 

O ·sn. LACgRDA CouTINHo (pela ordem) nota que foram 
on1itl.idos na acta os n01nes dos deputados por Santa. Catha
rh1a, que vntaram a moção apresentada, figurando són1ente 
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o:: uos senadores. Pede: porLauLu, Que sejanl eonsignado.s na 
a~: La os non1es dos referidos de puLados. 

Ninguem n1ais pedindo a pala\'ra, é eluda a acla vur 
npprovada. 

0 SR. ARISTIDES MAIA (pela. ordent,) pede á Mes~a que 
seja nomeada um.a Comnüs·são para introduzir no. recinto do 
Congresso o Sr. Dr. Leonel Filho, Deputado por Mulas Gerae.-::~ 
afiln de prestar a pro1nessa regimental. 

iO Sn. PRESIDEN'rE non1eia runa .comn1issão P.ara introduzj r 
no recinto .o Sr. Dr. Leonel Filho, Deputado reconhecido pelo 
Estado de Minas Geraes, o qual contrahe perante a Mes~a o 
compron1isso regimental. 

• 

ORDEl\1 DO DIA 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DO REGIMENTO PARA O CONGRESSC 
NACIONAL .. CONSTITUINTE 

Entra em discussão o capitulo prin1eiro do projecto de 
Regimento para o Congresso Nacional Constituinte, e que trata 
da -Reunião .do- Congresso. 

Art. 1.0 A Reunião do Congresso Nacional terá lagar na 
sala destinada ás sessões da Can1ara dos Deputados, servindo 
provisorian1ente de Pre.sidente o Senador que houver presi
dido ás sessões prep.aratorias do Senado, e de Vice--Presidenlr~ 
o Deputado que houver presidido :ás da Ca1nara. 

Art. 2 .. u Servü--ão provi;soriam,oote de s;eeretarios os quu 
houveren1 servido nas sessões preparatorias das duas cam·aras, 
OéCUpando O"S lu.gare·S de 1• e 3o OS 1° e 2° da .Camara dos 
Deputado's e de 2° e 4° os 1 o e 2° do Senado. 

Art. 3.0 Esta lVl'e.sa pr.esidiná á sessão solenne de insLal
lação do .Congresso e !unccionará até a eleição da Mesa defi
nitiva, que terá lagar na sessão im1nediata á de installação. 

Entrou conjunctan1ente e1n discussão a seguinte emenda 
do Sr. Moraes e Barros ao art. •3P : - <<supprin1an1-se as pa

·lavras : que terá: logar na sessão immediata á da installacão ~. 
Ninguem pedindo a !pala\Vra, foi encerrada a discussão. 

sendo successivamente postos a voto~s e approvado.s os artigo~ 
1°, · 2°, 3° e a referida emenda. · 

Entra em discussão o capitulo 2·)- Da Mesa: 
Art. 4.0 A Mesa definitiva ·se comporá de un1 Presidentn 

e de quatro secretarias, que serão eleitos para serviren1 pelu 
tempo que durarmn as sessões do Congresso Nacional. 

Alén1 destes. serão eleitos un1 Vice-Pr·e·sid:e.ri.te e dois 
supplentes dos secretarias. . 

Art. 5.0 Esta Mesa será eleita por escrutínio secreto, re
c.ebendo-se cedulas :espe:ciaes para os cargos de Pre.sidentc c 

. Vice-.Pre·sidente- eng-lobada e especialmente, procede.ndo-se do 
mesmo modo c-om relaç§.o á eleição dos quatro secretarias, 
di vi di da en1 duas turmas, sendo uma para i o e 2° e outra para 
3° e 4°. 

Os irilmediatos em ·votos a estes ultimas serão supplentes, 
;na orderú da votação~ 
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§ 1.'' ~i Iwnltum dos YUlaJos vara Pl'l~sideutc c Vice.-J1 J't'-· 
:sidc~11tc obtivc1· nmioria absoluta, procedcr-se-ú a zo e::H.:ru
t.iuio enLt·o us duus muis voLuctu.::;. 

§ 2. o A eleü;ão llos see,rcla1·ios será i' e i la á pluralidade uc 
votos. 

~ 3.u No easo de orupa le, ue<5iuirú a sorte. 

Do P1·esident e 

Art. 6.u .. :\.u Presidente co1npetc alén1 do ma is que lhe 
u con1mettido vor este Regimento: ' 

1.0 Abrir· e encei'l'ar as sessões nos dias e horas 1narcados; 
í'aze1· lc.r tO assignm· as aeta,s, designar ·a ordem do dia; esta
belecer o lJOrlto da questão para a discussão; propor a v o t.ação 
c ·cteclarai· o SC'LL resultado. 

·-:.:.o Cu11 vucar.· sessão, elll caso urgente e extraordinario, 
fóra das ho1·as e dias n1ar·cados. 

3.0 Suspender a sessão ou levantai-a, quando não puder. 
111Uiltcr a orclcn1, uu as ch·cun1stancias o exigirem. 

Art. i'." Nos casos cu1 que algunt 1·eprcsentantc infringir 
as disposições deste Jtegilncnto, ou faltar ú consideração ao 
Gongreslso OLl ·qualquer de seus men1bnos. ,o Presidente o 
advertirá, usando da formula- .:..lttenção. s·i esla advertenciu. 
Hão baE:,tar, o Presidente ·dirú- Sr. Deputado (ou Senado1·) 
P . ... Attenção; e, si ainda tor infructifera esta advertencia 
JtfJ.minal, o Pn~,:;1dente consultará a Casa si consente em que ·0 
1nembro elo Congresso seja convidado a retirar-se. 

Art. 8.0 O representante assiln convidado a sahir ueixanJ. 
itn1 11cdiataJn c.nte a sala; e, não o fazendo: o J>residente con
sultará de novo o Congresso sobre a providencia que deva ser, 
adoptada. · 

Art. 9.0 O Presidente póde discutir e votar, quando julga e 
c·.onven ienle ao cxercieio de seu 1nandato, con1 tanto 1que para 
o fazer deixe a presidencia, que será exercida interinamente 
pe I o \'i ce-Presidente, c, na falta des le, pelos secr,etarios se
gundo a sua ordem nunlCrica. O mesmo se praticará quando, 
durante a sessão, que deve ser eontinua, o Presidente po1~ 
tJliUlqu er rnotivo deixar a cadeira. 

Art. 10. O Presidente suspenderá a sessão, declaran~o-o 
elo viva voz, ou, não podendo ser ouvido, deixando ·a cadena. 

Do Vice-Presidente 
Art. 11 . O V ice-Presidente substituirá em todas as suas 

~l ttribuições o Presidente, em seus empedirnen tos, e não· po
derá fazer parte de con1n1issão alguma. 

Dos Secretarias 

Ar L. 1:?. Ao secretario co1npete: ler os . officios diri
gidos ao Congrc.sso e quaesquer outros pape IS presentes ú 
\,[csa · subsL·.re\·ct· a l~orresponclencia official; assignar, depois 
do P~'e·siclento. as aelas -das s,essões; ter a direcção e a fi·sca
lizacão dos trabalhos c despesas da Secretaria durante a sessã~ 
do Congresso. 
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A.rt. 13. Ao zo 'secretario incu1nbe·; ler e assignar, depois 
elo lo s-ecretario. as actas das ·sessões, que serão escriptas~ sob 
sua inspecção~ ·por un1 dos officiaes ·da S~cretaria, o quai, 
pant esse f'inL terú. na saL't nma n1r~sa. especial~ e1n logar que 
for de-signado~ 

_ \ r·l . .1/1. U ~l" (' 'tu ~e e t·e I al'i u:; e( mLm·ãu os v o tos nas de-
liberações. haven.do duvida. e servirão de escrutinadores na 
votação sécreta; farão a lista das pessoas que obtiveren1 votos 
e tm.11arã.o nota. dos re-t:Jir:esentantes que pedirem a palavra. 

Ar!. '15. Não haxenrlu .se.s.são. por· falta de nu 1nero lega 1, 
o 3o e o !1° secret::n·io~ :t'ad'io a chanHlcla l)ara notar os que 1'al
taren1 c~on1 ·parUcipa~.:üt) de~ eaust~ ott se1-n ella~ D assin1 se de
clarar;_{ na acta do dia. cru e sempre se lavrará. 

ArL '16. A· substil.ui~~ão dos secretarias se.l'á feita confor
J1W a orcle:n regular ela nun te.raçãu; e. para suppril· as faltas 
n1o1nentaneas delles e de seus supplentes, o Presidente con
vidará qualquer elos n1embros dn Congresso presentes. 

Entra con iunctamcntc en1 discussão a en1enda dos 'Srs. 
José Hy;;ino o L oui.rns ao U.J.'t. 5°: Supprirnam-se as palavras 
-por c:-::erutinio sr•c·.rPin- c~ uec~·!:>Scente-se ao final do artigo: 
- e devendo as ec{lula:-:; sm· assignadas pelos respectivos 
votantes. 

O Sr. Elyseu Martins- Sr·. Presidente, na confecção deste 
Regin1m1to eu tmnei parte como representante do Senado; 'fui 
n1en1l:n·o da Commis'são rnixta ele revisão· do projecto que. nos 
foi renwLtido ·pelo Sr. l\'linisLro do Interior, e aceitá1nos a re
d.acç:.ã.o do ad . 5° p01· ser a que estava de con:fonnidade corn os 
:usos, o.s estylos ·e a dignidade elo parlan1ento. Entretanto, vejo 
que se o:ffereee uma en1cnda cujo alcance não posso con1pre
hender. (Apoiados. i Desejava ouvir a respeito desta mnenda 
o ~seu j1Juslre auctor, a que1n rnuito 1·espeito e considero, 1nas 
ern cuj u J101l sarnento não posso penetrar, desde que e.lle não 
justificou ck an Lernão esta subversão ele todos os estylos e 
regi rnentos dos pa rlarncntos conhecidos~ obrigando o CongTcsso 
a un1a pressão que não n1e parece que a epiderme ele ncnhun1 
de nós possa supportar faciln1ente. 

Diz a en1encla (lê) : 

« Supprin1an1-se as palavras - por escrutínio s-ecreto -
e accrr.;;.;ccn.te-se ao :l'inal do arUgo: - e deyendo as ceclulas 
ser assignad as pelos respectivos votantes.» 

Isto é rnna inversão con1pleta c absoluta .. de todos os 
estylos, e desejava saber por que Tnotivo s-e exige un1a medida 
d.es tas~ qnc vmn alterar todas as praticas. A razão pratica 
-ciislo é que eu ,que1·ia que _nte dessmn. Eu f.allo· por 1nirn e 
julgo eseusadu. declarar que tenho bastante coragen1 para sus
tentar os r11c~:lS actos (' dizer que Yotci contra ou a :faxor·. utu 
qualquer assumpto. Ma.s a e-menda é inconveniente e contra 
os estyl.os de · topos os parla1ne~tos. (Apoiados.) 

Crm o que nao tcn1os neccsslclacle de ostentar aqui cora
gern.. Coragenl das ~lOS·Sas convieções todos nós temos. 

O SR. ZA:~VL\ - E crumn a não tiver natural en1bora em
pregue rneios artificiaes~ ha de ser s:empre cova~de. 

0 Sll. ELYSEU MARTINS - Devmnos legislar tendo en1 
vista as razões praticas· das cousas. 
· Ul\'I.\ voz - Todos pe.nsam assim. 
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ü Sn.. EL1.'SJ~U :lviAR'I'INS- Si lodos pen~am a~sirn. reeio 
que. a CD1f!nrla <~:=l'lürú. Pc•t() d<~;;.;vulva ú Casa de ter-llle to
rnado Lcrnp() ( ;\'(iu apoiados), pr·úvoeando ~~-.;La 1 nnn i 1'1\sl :u~ãn. 
ela qual 1nr lisonjeio bas!ante~ pot·quc vo!o con! r·a a ertwnda. 

O Sn .. .Tos1~ ~\vELINO - E yot,a 1nuiLo bem. 

O S'n .. A~:~mM. F~\.r .. c,\o - Sini11 nã() LPt' llll\·id() twr·l'~·iLn
rnente as pala-vras do Sr. Senaclor pelo Piauhy; todavia~ .inlgo 
depr_ehendet· que S. Ex. no! a nüo haYPr raziio pra1 i e a para 
ncceltar-se a ernenda. 

Pó ele c~l'fr•cti \·amenle não ha v1~1· r·azãu Jll'D I iea para i:-:;so: 
rnas ha 1·azãn moral (Apoio.dos". J{::-;tarnos em 11111 rpM·imen 
novo~ qtw St• nt.r·acteriza pela lilJPr·dadn I' 1wla t·P~pnn~<!llil i
cln:dA. . . (Apar-tes diversos.) 

O Sr. Espirito Santo - Sr. Presidente. ern addHamrnlr) á::; 
c:onsidet·a(:.CJr-.; elo rneu illus:Lre collega pof PPenambueo. clf1.\··n 
rlizer que julgo muiJo natural. rnui Lo r'Pg:uJ at' n s:vstema da
crnelles qn0 na pra!ica de seus actns não dej:x.arn a mPnor Jn
vicla a res\pci to ela responsab il icl a dr• cru c :-:nbrr• si clt~\'(' r e e. a h i r·. 
(Apoiados: trocam-se apa1·tes .) 

PareeP-n1e jntcir·anJenle eon:::.f•nhlnrn enrn a.s pratic.as cln 
rep:inwn liYrP, 0 csr1erialmenl.• lln r·cginwn repnblie<::no. rla-
quellc que pretende os fóros do systenm pollUco 1nais ner
feito~ Ylvee ás r:·,laras. (AJ'm·res divctsos.! Nun ha razões 
sór·ia~; que pnssam estabelecer n :~;:slc1nn dr• sigilJo para cerCas 
rnanifestac::ões. (Apartes.:: 

VozEs -- Votos ! Votos ! 
l{) Sn. EsPJH.lTO 8:\.\"TO - E' peeciso que c·ada nm ac·1o,en.túe 

a ~ua posj\/ãO. sPni a nltYfWl' vac:illacão, sr•m I'I'CI'iH' a ltlC'110l' 

J'(lspons-.abiliclacle, que clahi .]h r' possa provü·. 

VozEs -- Votos ! Votos ! 
O Sr. Barbosa Lima- S1·. Pt:r•.sidf•nlc~. ouvi 'f'()lll n r·p~peitn 

q un m c•.· rn Pt·rc (' 111 as cl h· r r·,;;;a s 1 111 i 11 i i\1•:-; :\·.\!W.~l di I! :-1 :-; :: pr·nrw si i o 
da yola,•fí.n da rrnr•r1.r!a do at'L ;)" .c!n Pt.t•s·imi'Jllll, qtl<' ;-:;1• rli~crtte. 

~.j ;; Yi'l'l]:llil' ::jW' a1~Ttn~ lln~ di!!.'J11)~ !li'()D!)ii1i111it'.'i 11i'i1l \'N\11~ 
rnzãn fl!'alini1 dr• lli1lnrPza alsnn1a rH':-i:-:il t•nH•nd<~. ,·. 1:1mbrm 
verdac18 quP 1~11 ni'tn Yr.in l'il.zf"to rm:·a ~il!l' n1:1.nl(•nlli11l1ns n l'l'
ginlen dn sy:::tr:•ma SN~rrl·n. cpJa.lq1WI' ql!l' :-;c•1a a n:1IT1r·c•z:1 ela 

. vn!nr:fin n qur\ ~;r ic•nha cln r;rneN'Ir•r. 

YozEs -- Yn! os.! Yn ln::-:: l 
O Sr . .t-llmino J1ffonso (rwf., 11! :/t?Jit' --·- P1•1 ~i ., Tllll<1\Ti1. 

"• . . . . l ,. . ]''"''. . : i... 'i ' l J ]' .•.• I'.,. "11 (\ Sr. Vr·r~:-;rdl'!ll<·. 11a! .i 1'1'1'!-!tlll <I!' a \ .. • .. ·~. >•, ,,.:,, 1J '·' .. 1 ê•, ', . 

do (\ln~Trssrl inm;;_,]n p~u·lí' nn di:-:.(·;:.:.:.:-;fi(l. n:1 r,·J!'ilHl :lr1 H::•p:1-
1nrn((, Ú!'()PII:-iln. ynllarií a pt'(':,idil' :'t "\]l''f1 <'111<"\lii"'..i!ln :;;1• 11·~11<11' 
rlo oh_jr•cln p111' (•11<• disct11idt~. . . . . ... 

(l. \<)ll 1n 1-l!"•!::·~nH'illn !lf•r.!al·:n·n q!t(\ >1 P:'I':O:J!it.'l1il' 1::Hl1a. ~llll. 
Lornn~· rl::tl'l('· 1111, I!Ph;tll', mas. f\Jll['[l!:m! () :-:r· [;·:~i~t:-:~(' dei ~\!l.ire!n 
Qll(' !'1l1• :-:;1• ill'llpl!ZI':.;;SI\ tli~c·u!il'. 11:Í:l. \·n]ii1 1'i;1 <i !J_I'!'~111.1'1l~'l:l 
fio;-; lr·:\lla]!lfl:-:, !··dll 11f'in p;,;f:) IW l\1'.~11lli'I1Íil IIII;' 1\J:"·t'1llii\W~. 

O :~n .. Tu:-:.1:: .\\'EL!::-\n--E:-:Iú .'illJii'.l1didll. 

O Sn.. ~L\TT.\ ~L\CJIADO ( /" Sr:cl'el m·io'.: -··· F.' !H'eci:::o rnan
dar a cmr~nrln. 
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0 SR. ALMINO AFFONSO - Posso ainda mandar á Mesa a emenda? 

0 SR. PRESIDENTE - Póde. 

O SR. ALr.nNo AFFONso - Então vou redigi!- a. 

Vên1 :'t lVIesa. são lidas e entram conjunct.an1ente crn dis
cuc;s:ão as seguintes 

Emendas ao art. 9° 

Depois da phrase - deixe a presidencia - accrescentem
se as palavra·s --em quanto se tratar do objecto fine se pro .. 
po'nha rliscutir. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - .4ln~in·; }lffonso. 

Supprimam-se as palavras - e votar. - A. Euzeblo. -
~tl.rthur Rios. 

Ninguem mais· pedindo a palavra, é encerrada a discussão. 
São subn1ettidos successivamente á votação os arts. .1° a 

"16, que são approvados. 
São -egualn1e·nte approvadas as on1endas offerecidas ans 

·arts. 7°, pelo Sr. José Hygino e outros, e 9°, pelo Sr. AI mino 
Affonso. 

::~tão são approvadas as e.mendas of:ferecidas ao arL 5'' 
pelo Sr . .José Hygino e outros, ·e ao art. go ·pelos Srs . .AnLon i,) 
1~~11zebi o e Arthur Rios. 

Entra em discussão o capitulo 3° - Dos Renresentante;::;. 
Art. 17. 'Occupados os respectivo·s lagares pÔla 1\f.esa .prn

visoria, o Presidente conviclan:l os n1embros do ~congresso ~~ 
contrahirem o formai coropromisso de bem cumprir os sens 
~evercs pelo ·modo por que eile passa a faze-o: o levantando.
se. no que será acon1panhado por todos quantos se acharrm1 na sala, proferirá a. seguinte affirmação: 

Prornetto auardar a Constituiç.ão Federal que [ÓT' ado
ptada~ desempenhm· fiel e legalmente o cm·uo que me f(l/. 
confiado pela Nacão, e sgstentar a união~ a intearidade e rr. 
'inrlevendeneia da R'epub,lic·a . 

.Paragrapho unico. Em seguida n1andará fazer a cha
rnada, e cada um dos representantes~ eomecando pelos outros. 
membros da Mesa, dirá. á proporção que fôr proferido o sen 
nome : -- A .. ssim prometto. 

Art. 18. O representante que con1parecer dep-ois será 
recebido por un1a Commjssão de quatro rnen1bros. noineacla 
pelo Presidente. e nroferirá perante este. a n1cncionada fórmula 
de affirmação, rião sendo necessario que haja na Casa n 
n11mero exi.gido para as deliberacões do · Congresso. 

Art.. 19. O repres:entante que fôr obrjgado n. fait.ar por 
n1ais de tres dias, dará parte ao to ·secr.etario do hnpedimnnto 
legitimo que tiver. 

Art. 20. Si carecer de .licença. deverá requerer por 
escripto ao ·Congresso; e. nome.ad::t pelo Prcsident.e u1na Gorn
nJissão de trBs mem:J:>ros l}ara dar narecer e lido este cm 
sessão. sertí dfl.do para ordem do dia 0 sem discussão noc;ln 
a votos. entendendo-Ar. cru o foi approvado si ·Uver a seu Úl\'11 r· 
um terço dos' vcrtos dos n1embros do Congresso p':resentes. 
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·- Art. 21 . N en~1un1 representante poderá fallar sem pedi e 
a. I?a~avra. ao Pres 1 clen l e; e. concedida esta. fa1la rá ele pé e di_ 
ng1ra o discurso ao Presidente ou ao Congresso. · 
. Ar L. 22. Ao pedir a palavra. deverá declarar si pretentiL~ 
I allar pró ou contra. 

§ J ·
0 .Urn dos secref.arios fará a relacão elos representan

~~~s q~e !IYcr·cnl p1~chclo a palavra; e, de accõrdo con1 a li:--li.t 
1, r·gan1zacla, ::;orá a palavra conce.clida alternadarn ente. 

§ ~·
0 

Quando nnlitos ,pedirem a palavra ao n1esmo temp''· 
~-) Pr.esrclente dal'<'t preredencia a quen1 lhe parecer. fican{lu. 
porém, a sua decisão suje i ta á approvar;ão rio Congress:o, si 
a lgun1 representante o requerer. 

Art. 23. ('l auto-r· ele qua.lquer indicação ou requerimenL,, 
ter~ preferencia sempre que pedir a palavra sobre a sua mn
! ~~r1a. Os relator os das- cornmissõos serão para este filn con
:::lderados corno a nctores dos respectivos parecere·s. 

Art .. 2.i. E' prohibido aos oradores usar de expressões 
desrespeitosas para com os outros membros do ~congresso ou 
1, Chefe do Estado. bem assim fazer referencias individuaes. 

Art. 25. Nenhum representante poderá servir-se de lin
f.:Uagem inconveníente em relação ás deliberaç.õ:es do Con
gTesso~ ·que não podem ser objecto de censura ou protesto da 
parte do seus membros. 
· Art. 26. Qualquer men1bro do Congresso tem direito de 
insistir pela obse.t·vancia elos te Regimento; o ao Presiden1 e 
ru1npre satisfazer in11n.ediatan1enie sen1elhante requisição, sen 1 

aclmittir reflexões ou debate. salvo si houver duvida em srr 
u disposição elo Regilnento ápplicavel ao caso . 

.:\_rt. 21. :Não poderão ·ser dados para ordem do dia, nen1 
constitui!' o objecto de discussão assumptos que não sejan1 
immediatamente ligados ao Jim do Congresso ·como consti
luinte. 

Art. 28. Si depois que o Congresso começar a funccional'. 
cornparecer algun1 Deputado ou Senador cujos poderes ainda 
não estej an1 reconhecidos, a Carnara ou o Senado procederá ú 
competente verificação~ reunindo-se para es:se fim separada
Jnente. em horas diversas das marcadas para os trabalhos elo 
Congresso. 

E·ntraram conjunctamenLe. em discussão as emendas já im
pressas e offerecidas: 

Ao art. 20, pelo Sr. Pinheiro Guedes; ao art. 22, . § zo. 
pelo Sr. l\Iuniz ~Freire; ao art. 24, pelos Srs. José Hyg!no e 
outros e Erico Coelho; ao art. 25, pelos _SI_'s. José Hyg1no e 
outros: duas ao art.. 27, sendo un1a ampliando-o, pelo Sr .• Tos é 
Hygino e outros. c outra supprin1inclo-o~ pelo Sr. Chagas Ln
bato e outros. 

10 SR. ~SÁ ANDRADE - Peço a palavra. 
O SH. PRES1DEN'TE - Ten1 a palavra. 
O S.r. Sá Andrade·- Pedi a palavra para justificar u pre-

sente emenda. . t · · 
Parece que o pensa_rnento do Reg~n:enL? l~or es e me:o (~ 

expur~ar o Parlamento de todo o espu·üo a~ 1ndependencra e 
suborcÜnação que trouxe· das urnas. E' as~1m que p~r ~1ma 
rneclida i csu i L iea. não de jurmnont.n. mas ele promessa, se quer 
r.onhC"ce~'. do pi~n~:.lnwnln que aqui tr'nzcrll 1.)S l'Cprp~cmtantes 



da ~ação: 0. por c-slr mrin. :-;i acaso u Xaç:ão houve·ssr man
dado para aqui urn seu rept"esentanLc que não commungasse 
as 1nesn1llS i{lt~as Pepublicanas, srrian1os forçados ou a 
cxpellil-o. si olle ousasse contrahir este coinpromisso, ou 
cm tão a ·cont.rahir um .c·omprornisso con Ira n nua l a sua eon-
seiencia protestava. 

Comprehendendo o alcanee do § 17 do art. J 8, proponho 
uma emenda suppressiva de parte do art. 18. 

Vêrn 1(\ 1J'lcsa. sãn lidas r rn1ram ern cliscussão as sr
guintrs 

Erncnrlas 

Proponho a suppressão da parle do art. 17 que se refere 
ft pron1essa ou con1prornisso do art. '18. :que~ por esta fórn1a, 
ficar~í, prejudicado. 

Sala das sessões, '19 de novembl'o de 1890. - Sá Andrade. 

Substitua-se ã affirmação ali contida p.ela seguinte.: -
p-r·on1etlo g·uar·dar a Constituição que fôr adoptada, desempe
nhar firl r· legalmen1.e o cargo que me foi confiado. e sus-
1.rntar a união, a integri{ladr. e a independencia da Nação. -
EJJi/acio Pessôa. 

O Sr. Zama -- Sr. Presidente. acabo de ouvir a leitura 
de differfmtcs mnendas mandadas· á Mesa. Entendo que os 
arts. ii e 18 poclen1, sen1 inconveniente algun1, ser suppressos; 
não temos necessidade desta forinalidade. 

Que1n r~ntra aqui pela porta larga do suffra.g-io popular 
:ii't sabe a linha de proceder que deve ter neste recinto e n'ão 
precisa de meia duzia de palavras para proceder .conforn1c o 

díetan1e de sua conseicneia. de confori:nidade eom os corn
r>rnn1i~sos que assumiu perante o eleitorado. Suppriman10S 
r..~l.a J{lrnmla~ :qur. foi do antigo regimen; os moldes 'hoje siio 
nu l.ros; n Deputado to1na a responsabilidade ·de seus actos 
prranl.o Dr-us e a opinião publica. (Apm·tes.) 

~i os nobres J)epu I a dos não creem en1 Deus. cm crcj o. e 
quaesqurr que sejam as suas opiniões neste sentido, não 
podmn pôr pcias ü~ n1inhas crenças religiosas. (Apartes.) 

Pcrdomn-me os nobres Deputados; quando sens .cabellos 
hranqnrarem no csl.udn refloclülo das cousas humanas. hfin 
ele nPeessarian1on! e I'econ hecer qu0 h a algu1na cousa su11erior 
n urn nu Iro n1e.in ond(~ n hornem l'Psponderú pela:;; faHas qnc 
rnn1mPU nr nc'sl.e· n1undo. 

O Sn. NILO PE(:ANlL\ dá um n.part.e. 

O Sn. ZXl\L\ - Não tive intenção de n rnagoar; lWQO ao 
nnhrr nrpuLaclo qur me rle~culpo si nas 'minhas palaYras 
honvr.· algnrna q110 o pudesse ligejramcmlr offender (Apartes). 
Eu quern o rr.speil o r~cnnplol o a todas as: opiniões c a todas 
as erenças; quero expender o meu moclo de ver con1 a. 1naior 
franqueza; eu creio em Deus . .e nessa cre.nça hei de~ n1orrr:r~ si 
Deus não me fali. ar com a sua graça. C T·1'0cam-se 'mu.itos 
apartes.) 

:Senhores, eu não sou um Estado; sou un1a creatura in
.telligente: pensante e Uv:re, e não. quero peias em nome de 

• 
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cousa alguma, 1H•m m0~n1o r.m IH•mr- dr. r.nnYPn iPnrias dr. Es
tado. (A .. pw·tés.) 

~las, senhores. isto ·t'• ·ll'ma tlUPSlão inddentt•. que P:::Lt't 
Lcr1n1nada vor sua natureza. Ent enclo que poden1os yotar pela 
suppressão deste artigo ... 

O SH .. Tos1~ AVELINO - Ficando Deus onde estú. 

O SR. ZA~L-\ - ••• ficando a cada un1 de nós a conscicn
cia ele que se não pócle fu.gir á linha recta elo caminho do 
dever. 

O Sn. JosÉ AvELINO - E cada un1 com as suas crenças. 

O_ SR. ZAl\L\ - Peço desculpa si o meu Lempcran1cnto 
san~lllllCO c nr.rvoso se exaltou en1 un1 1nomento cn1 que não 
hav_1a lngar para rxalta~ões. Estan1os apenas proenrando o 
n1e10 ele rstahe 1 Peer tnn n1oclo rrgnla1· para as nossas di se tis-
.sõcs e cle.l iberaçõ1es. 

:B~sta!ldo, po_;ém. con1 a palavra, Sr. Presidente, vou pedir 
a attençao de "\ . Ex. c elo Congresso 11ara alguns arl.igos~ e 
enL1·e esses o art. 22. - · 

U1vr Sn. HE:PHESENTANTE - Não está Pn1 cliseussão. 

o SR. Z.\:L\'L\ - rrodo o capitulo está 8111 cliseussão: eu 
rxponho as minhas idéas; o Congres·so as aprr:eia e drpois 
resolverá conw entendér. 

O art. 22 impõe ao Deputado a obrigaçã.o de declarar si 
falia contra ou a favor; isto. Sr. Pres~clente~ (' uma posição 
forçada para nós. (Apo-iado.s.) 

Ha muitos assun1ptos sobre os quaes tomarnos: a palavra. 
não para fallar contra ou a fayor~ mas simplesrnente para 
Pluciflar a ma teria ou para s.useitar duvidas. .(Apoiados.) 
Con1pre·henclo n pró e o contra no regimen franeamente parla
n1r.nl.ar c nas questões politicas, porque então é neces~arin 
fazcrmn-sc as inseripções. porque as: convenieneias de par
tido in1nõ8n1 aos chefes das n1aiorias ou das rninorias a ne
cr-~~sida(fe de escolher pessoal para os combates do dia. 

Par a esse caso, o pró e o contra são indispensaveis; sen1 
isso é hnpossivc.l obter a palavra no reg;irn·cn parlarnrntar. 
Eu conheço o mecanisn1o destas casas e posso affirn1al-o; 
n1as os nobre~. representantes rmreee :que não quermn a 
continuação dcsí.e rcgirnen, que são ab:;;olutan1entr. contra
rios a elle. opinião que eu não si.g·o absnlutamcntr.~ 11orquc 
não con11We·hrndn rrgin11~n de liberdade sem minislros respon-
savei5. 

Acho que rs:::c artigo p6clc ser n 1uil n bcrn suppl~esso. 

Não ternos questões politicas ele qur~ nn~ possan1 resu}tar 
a quéda elo Gov!•rno; não tcn1os falla c],-l I h~'ntH\ cred1~os. 
moções. el.r ... nralpr·ias r.rn que essas :!'(n'mula~. ~a:) ~J~~cAss:arm..:~; 
tenws simplrsrnenl e que avprova1· uma Consl1 ttuçao. n1a~ nan 
CfllCeenlos senão ~~nnecrtar~ emendar c melhorae o trabalho que 
fôr subn1cttido :t nossa apt•c.eiação. (A1JOiadns. ~~ 

Lembrare i I ambrn1 oulros ar L ig'Os. Pnlrc 'lS CILHI cs ns ;2/a: 
e 25 (Apal'lcs) . ~ão farei~ poróm. grandf' q1H'S~.ão d_c~ses ar
Ugos. En1 quasi todos os rcgin1entos ha essa ciJ::::poslçao, n~as 
tenho notado que cllas são ociosas e que raras yr.·zes ten'l 
applic3r.:ão, , • 
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O SR. JosÉ AVELINO - Elias fazem parte de todos os 
ri~gimentos. 

,Q SR. ZAMA - ... porque nenhum de nós h a de empre
gar phrases inconvenientes dosaeatando uma corporação dn 
que nós mesrnos fazemos parte. 

Ha um outro artigo, porém.. para o qual chamo muit·) 
nspecialmente a attenção do Congresso. 

Esse artigo tem por for~a dente de coelho. E' o art. 27. 
rrue diz (lê) : 

«Não poderá 'ser nado para ornem do clj a. nern consti Lu ir 
objecto rle discussão assumpto que não seja immediatamPntc· 
ligado ao fim do Congresso como constituinte.» 

O SR. JosÉ AYELTNO - E n1uito bom artigo. 

·O SR. ZAMA - Latet ang1..âs in herbls. (Não apoiados.Y 

Quero crer que nenhum membro da Commissão teve pensa-
mento reservado ao escrever este artigo; 1nas o Congresso, poJ' 
j~~o que é constituinte, tem as attribuições majs latas crun 
nenbuma corporação desta ordem póde exercer sobre o só lo. 
(Apo1:ados.) 

Nós devr?,mos todo o tempo aue trabalharmos com o Con
g-re~so ter a ampla at.tr:ibuição ele tratar de todo e qualquer· 
nssumpt'o que na nossa opinião attenda aos interesse nac1o-
1l3es. (Apo?:ados.} 

Não aceeito peias nesü~ terreno. não sujeito as attribui
~nes qne recebi da soberania nacional a disposições rA.!:d
mentaes. Não abdico dos direitos ou e o novo me deu. 

Quem conhece o mecanismo de~tas casas. ·quem está h a
hituado á vida noliUca, r.omprAhr.nd~ crne não se póde tra0a1' 
n 1 imite á acção rlr. uma c.orporaç:,ão desta ordem. Não. se
Jlhores. houvR nm Deputaclo que representava a minha prn
vincia. que dizia: - <~Suicidem-n1e os s·enhores, rwrque, por 
minhas mã,os. eu não n1e snieidm>. Eu nã.o rlon n meu voto n 
r.sta disposição: r aecr.edito que e,sta rnocidade. que não preei::>a 
rlo exemplo dos meus cabellos braneos. mas nm cu .i o corac.~n 
ha o desejo de que o !=;ystema republicano seja o s.J"stema ela 
liberdade e expansão de todas as forças com que Deus dotou 
o 1homern, não se deixará amordaçar por uma disposição que 
pôde ser muito simples:. mas que sem duvida nenhuma tem 
veneno na cauda. Tenho concluido. (MuUo be1n.) 

Vên1 á M-esa. são li das e. entram tarn ben1 em disenssfí.o 
as seguintes emendas: 

«Ao art. 1:7-Snnprima-'se a fórn1ula- prometto. etc.. A 

o paragrapho nnico do dito art. ·17; s.upprima-se o art. 22 
Rem pre,iuizo elos paragranhos: snpprima-se o art. 27. -
Zama.» 

O Sr. El:vseu Martins - Sr. Presidente, ainda pelo mesmo 
Jnotivo jn. alleg-ado. occupo a tribuna afim de resnonder ús 
observações feitas a. alguns arti goR elo projecto do Rrgimento 
peJo Sr. Deputado Zama. 

Devo diz-r.r. por mim e pelos meus .comnanhc,iros dr. Com
rnissão. que ah~olutan1r.nte não t.ive111üs inf.r.nc.fí0 s_r.n5n rlP.: 
fazrr lJTli trah~lho cnJr estive·ssf' na nH11r::t .ela dJg:nlclanf' elo 
parlam0nf.n ·p das S11:1S nrcrssidarlr·s. 
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O SR. JosÉ AVELINO -~ E da liberdade de cada um ele nós. 

O SR. ELYS~U l\IARrn~s - Absolutamente. não porliamo~ 
ter, como nao bvemos, intenção ncculta do crear obstaculos 
ou embaraços á justa expansão àa liberdade de cada um 
de nós. 

DH? isto~ que s~rvirá de escusa e justificação pela part.n 
que tenho neste traDalho, deante do Sr. Zama, a quem rnuitn 
considero, passo a dizer o que penso sobre o art. 17. 

Confesso que deante do meu espirita esta fórma T1fin 
tem valor c ~mportancia alguma. o que olla figura aqui, cr·ein 
eu, pela razao de desejar a Gommissão pôr-se de accôrdo 
com os GR.tylos estabelecidos pelo nosso parlamento, como lJOr 
todos os parlamentos de quo tenho conhecimento. 

A Com1nissão, por consequencia. não faz . disso nmrt 
questão primordü11, nem elevará á altura de um principi.r' 
c~sla fórma~ porque todos nós sabemos· que a promessa ou o 
juramento nãn tc.n1 a verdadeira intuiç:.ão no cun1primento 1!11 
sPu dever. 

Portanto~ e1n nome da Commissão. posso ·dizer que ef
f(•ctivamente estou de accôrdo com o Sr. Zan1a. e nada tenhn 
CJn c nppôr absolutamente á suppressão do arL 17. 

Quanto no arL 22, acho que o Sr. Deputado Zama int.rr
prctou mal o pens~3.mento da Con1missão, vendo alli a pre
trn<;fio de coarctar a liherdaclr: ele pensamento {lo orador; n1r~s. 
n Con1missão não teve tal jnt.enção, e foi unicamente nara 
md.hodizar n Ll'abalho, para que a Mesa organizasse cl11as Ii-.. da.-: 
r1r: oradores. os ~qu~es se inscrevem pró ou contra. 

O Sr.. JosJ~ AvELINO dá nm aparte. 

O SR. ELYSEU lVIARTINS - Quando o nobre Denutadn 
tomar a palavra. não para oppôr-se. 1nas para offcrcrt''T' 
cniondas, pócle fazei-o sen1 infringir o Regin1ento. 

O arUgo da Comrnissão foi sin1plesmente para n1ethocliza r' 
e dar ordem ao trLlbalho do maneira que se pudess:e conhceer 
qnaes os oradores qne querjan1 falla.t' a favor ou contra, para 
dar-lhe a palavra alternadamente. 

Não vejo rnot.ivo de fazer questão de um artigo desta 
ordem, o não posso deixar de levantar um protesf,o contra :i 
hi.iustiça enorme crur. o Sr. Deputado Zan1a fez á Commissfio. 

O SR. ZAMA - Não fiz injustiça alguma á Com missão. 

O SR. ELYSRU iJ1ARTINS - A Commissão mixta, tendo dr 
r. laborar un1 pr'O.Í cr.to de Regime-nto para o :Gon.gre.sso. na sua 
funée.ão constit.ninte, não podia deixar de acautelar o interegsp 
da e'conomia do ternpo~ afim de que pudessemos entrar no 
regímen legal pela. approvação da Constituição, nosso pac~n 
funrla1nen tal; não foi, portanto. a intenção de coarctar .a h
herdade de quem quer que s~eja. e muito n1enos de aninha·:_• 
um ·pensamento que pudesse prejudicar a liberdade do parla-
nlento: absoluta.mente não. . . 

;Q. Congresso est:'t reunidn eom n earacter d0 Conshtn~ntr. 
e n no~so trabalho. exelusivo o unico. é emendar o prO;l ectn 
d8 -Constituição. pois todos n6!?< temo::; necessidade ·de sah1r dn 
rcQ·imen cm cru e estamos actualmente. 

·- Son1os nm pocl~r soberano, não ha duvjda alguma. mac;. 
n5.n para anarr.hir.ar. Ten1ns liberclade de acr,-ão 11ara elaborar 
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e e mondar o projecto que nos foi apresentado, mas, acin1a de 
nossa soberania. te1nos o interesse de acautelar os· interesses 
de nossa Patriá, tratando quanto an!e·s ele dotai-a con1 uma 
Constituicão. 

O SR. ZAMA - Si eu entender ~an1anhã de apresentar um 
projecto revogando o decreto :que restringe a liberdade de 
imprensa, posso fazei-o ? 

O Sn. ELYSEU M.Ar::riNS - Pôclr, rr:ms drve ahstc·r-sc l1Ü.;~o. 

O SR. ZAMA dá u1n aparte. 

O 'SB. ELYSEU lYIARrriNS -- Nã.o é do Congres:so essa 
funcoão; e peço licença ao nobre Deputado para cliseor·dar 
clesse prineipio subversivo. 

O .SR. ZAJ\lA- Assembléa ·Constituint.r con1 funer.ões 
limitadas, ·isto é 1que é noYo ern Dh'r..ito Constitucional. .. 

. O .SR. ELYSEU MARTINS -- As nos~sas. :funcções cstã.o 1i-
m'i!aclas a func.çõe·s de Constituinte. 

0 .SR. FftEDERICO BORGIE:S E OUTHOS SENHORES - IN[o 
apoiado. 

O SR. ELYSEU MAR'l'INS- Oh ! Si os senhores .con!.esLarn 
o proprio facto, não sei o que mais não eontestarão. Si não 
somos aqui uma .As'semhl-éa Gonstitu int r. não sei então n .que 
somos. 

O SR. FREDEBTCO BoRGEs - Por isso é que son1os tudo. 

O SR. ~LYSEU MARTINS -Está enganado .. Isso seria anar
chico, seria subversivo de todos os pdneipios do Direitn mo
derno. Estamos aqui cn1 funcçã.o constituinte. Ai nela não 
organizán1os a nossa lei prin1ordial. 

0 .SR. FREDERICO BOHGES - Então, lin1i t.aclos OS poderes 
da Consti't.uinte, quaes. são esses poderes ? 

0 SB. ELYSEU ll\L\RTINS -- ·Estú enganado~ não tcnl logiea 
nenhuma em seu aparte, pernúLta-n1e que lhe diga; -não tem 
r.onnc.xão ncnhun1a, porque 11 ão queren1 qn c se 1 im.item os 
porlr..res ele constiLnintes~ que terno::;. 

O Sn. FREDEnico BnRGES- O iRcginJent.o ns lin1iLou. 

O SR. ELYSEU l\lARTINS - E~ tá enganado, não limitou. 

0 SH.. FREDEIUCO BORGES - 0 ·que dispensa1nos é a lição 
ele T.,ogica, porque Dti.o r.sf.amos numa aula de Philnsophia.-

0 SR. ELYSEU MAH'T'INS - lVI'as argurnentamos aqui co1n a 
Logiea . 

.0 SR. FREDEHICO BOH{IES _,__ 0 nobre Deputndo não está 
argun1cntando eon1 ella. 

0 SI{. PBESIDENTE -- Attenção ! 

O SR. ELYSEU ::.\1ARTINS -Estou argnn1entando. sim; digo 
que o sou aparto não foi 1ogico. porque effectivamonto não 
queremos limitar os poderes ela Constituinte. 

O SR. ZAMA dá un1 a parte, 

l;;~:;~;;)~~' 
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O SR •. ELYSEU MAH'l'INS - l\1a~, Sr. Ztuna, o Sr. é bastante 
calmo e sabe que eu o 1·espeito e considero n1uito ... 

O Sa. ZAM.\ - Muito obrigado. 

U Sn. ELYSEU ~\L\t{'t'INS - ... e que não teria para o Sr. 
senão Lodas as lH'ovas ele consicle.t·ação. 

O SR. ZAJYL\ - As nossas pe~soas não estão en1 discussão. 
(Apoiados.) 

O Sn. ELYSEU l\lAR'l'INS - Ben1; não h a questão nenhuma. 
O que digo !) crue a nossa faculdade de poder- constituinte não 
está lirnitncla, nem pcderia ser. 

9. ~a., PRESIDENT·E - Peço ao nobre :t·epresentante que 
se du'IJ a a Mesa. 

O SR. ELYSEU l\L-\RTINS - Sim, senhor; estou respondendo 
a u1n aparte. 

O SH.. ZA:\L\ -· Estan1os. Sr.· Presidente. no terreno 111ais 
parlan1e1ltarment.e delicado. ·(R'iso.) · 

O Sn. ELYSEU l\L<\RTINS - Bem; a nossa faculdade de 
poder eon_st~tu~nte não está lirnitada pelo artigo; o ·que que
reinos ah1 e c1rcun1screver a discussão. 

O Sn ZXMA- 'Pois bmD: en1 v~z elo dizer só, diga lle 
pre/e1·encia, e esUt tudo acabado. 

:0 SH. ELYSEU :\:IAHTJNS - ~oh ! Isto assün é abri-r as 
portas a·o:S ahuso.s. V::u110s; . tmno.s nece.ssidade do discuU r 
.quanto antes a nossa Constituição. 

U~<vr .SH. ItEPn.ESEN'J'ANTE - De discutir n1uitas cousas 
n1ais. 

O Sr-t. EL "\."SEU l\L<\H'l'INS - Quando 1~eadquirirmos o nossu 
caracter de poder legislativo ordinario, será então occa.sião 
ele apreciarn1os todos os actos do !Governo Provisorio; mas, 
.eomo poder c-onst,ituinte~ -de:Sc·erDJos á ,wnaJyse de ·actos não re
ferentes a nossas funcções .const:itucionaes~ n1e parece urna 
perfeita subversão dos bons principios. 

O Sn. B~\HBOS:\ LIJ\IL\ - Entretanto~ ha un1a dispos:ição 
transit(n·ia da Constituição, que .pr.evê isso. 

o SH. rrHEODUHE'DO SOUTO - iLeia o art. !J:8, § 3°, que diz 
o seguinte: (l(]l «por os.crufinio se-creto nas eleições e nos 
nego cios de interesse particular.» (H a out'i'os apa?'tes.) 

{) SH. ELYSEU l\L\lt'l'INS - Quando ·Chegarn10S á discus
são desse artig·o, ela rei a .explicação que o Sr. Secretario pede. 
No que insisto, e. chamo a a~tenção da Casa par~ est;a obser
vação. que julgo s:cr da 111a1s alta tr.ansc_en~enCla,,., e no, s~
guinte: a nossa faculdade de poder .constlttunte nao esta h
Jnita.cla pelo arl. 27'. ·Cülno parece .ao :Sr. Zama. O que quer-en1os. 
ipu.ra e Edmplcs,meíllt'E\ é ·Cortar os obstaculos. os 'cmibal!'.aços que 
possan1 ter effectivan1ente a ·t..ppr-ov.ação da noe.~a lei orga
nica, para que todos os poder_es en~re_m effectn~amen!e no 
regirncn. legal. E' claro que, SI adn1Ittl~mos a d1scu~sao go 
todas as n1aLcri.as. a menos qne un1 a.lto 1ntere~srse pubhco nao 
possa justificar a excepção, dahi p6de provir perturbação 
para o -prin1eil:.o trahal~1o de que estan1os enca;rre.g.ados: vota:r: 
p.ma lei orgaruca, debar~o da qual possamos viver legalmente. 



O Sr. Costa Machado - S1·. Presidente, latet anguis 'Ln 
h(n·bis, disse o nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Zarna, apre
~iando a Lli'sposit;.ãu du m·L. ~'I do pl'ojeclo de H.egirnentu que 
se acha ern discussão. Achou o nobl'e Deputado alguma cousa 
ue cxlrall'havel no fundo dessa dü;posição .e, por isso, recor~ 
rendo aus pucleres que deve ter un1~ GonsLituinle, elle re
eonhece a necessidade da suppressão desse artigo. 

Sr. P1·esidonte, não ha neste Regimento un1a disposicão 
rnais curial que exprima tanta previdencia da Gommissão, 
con1o esse. (.4po'iados e nflo apoiados; 1'''U7TWt.) 

E' preciso, 1neus senhores, cahna, e eu reclarno vossa 
altenção, si não en1 eornsideracão ao n1eu nwrito, e1n consi
deração ás rninhas cans. 

Quero collocar a 'questão no seu verdadeiro terreno. 
Sr. Pre.sident.e, esta doutrlna 1L]ue reconhece un1a Consti

LuinLe on1ni1)otento, só Len1 produz:ido na Historia caíanlida
des. Un1a Constituinte não pó de ser on1nipotente, porque ella 
tem a esphera de sua accão 1narcada pela propria soberania 
do povo (Apoiados). iÜ povo não delega seus direitos, delega 
exm~cicio de direi tos. De que uma Constituinte possa ser Olnni
potente, o que se segue é que nest.1 oeca:~ião podernos: legislar. 
crn todos os sentidos, e então pergunto: Co1n a Constituinté, 
::;i quiz.essen1os abusar, não poderian1os 'fazer o confisco de 
tod~ a propriedade do Brazil en1 nO:):,;;J beneficio ? (Oh J Oh !) 
Perdoen1-n1e, estou rnostrando que uma ·Constituinte não é 
01nnipotente (Cruzan~-se apa1·tes). EUa tern :püderes delirni
Lados, relativa1ne.nte ás suas attribuições, relativarnente ao 
1nandato. De .que tratmnos ? rrr.atan10S de votar uma Consti
tuição; logo, tudo quanto for alé1n desta esphera não no~ 
pertence. 

O SR. ELYSEU MAR1'INS - Essa é .a verdadeira doutrina 
de Direito Publico moderno, des})ido de jacobinisn1o. 

O SR. CosTA -lVl~CHADO - Si nós, no cumprimento de 
nosso dever,. olhando para o estado da sociedade, quizessemos 
legislar .como poder ordinariu, pergunto : Poderi:1mos fazer 
isso ? !N'ão poderiarnos, rpor,que ainda não son1os poder legis
lativo (Apoiados e não apoiados); e, si não son1os poder le
gislativo, deven1os cingir nossa acção ao objecto do n1andato. 

E, dernais,. encar.emo.s a questão pelo lado real. Suppo
nhan1os que haja necessidade de un1a rnedida extraordinaria, 
eo1n.o bem :ponderou p Br. Zama; pergunto: a Assen1bléa Con-
stituinte não poderá tomar providencias a res'peito ? . 

De certo. Logo, não lha inconveniente nenhun1 no art. 27, 
que existe para dirigir nossos trabalhos, como principio de 
ordem. 

E, de.n1ais, quem linüta a ·Constituinte son1os nós mesn1os, 
nós, que estabelecemos leis precisas para. rnarchar convenien
temente. Lo-go, não se deve e~tranhar es,te artigo, que é filho 
da nossa vontade. 

Ha su1nma vantagem de não confundir materias diversas. 
Supponde, é um exen1plo que vou apresentar, que esta 

.Asscn1bléa, tratando da Constituinte, a vote en1 15 dias. Sup
ponde agora que se trata de objecto .extranho e que, então, 
únra votal-a -com essa rnateria extranha, se gastam 30 dias; 
per~unto: Que se lu~rou ? Assin1, àiscutaTno.s e votemos a 
Constituição nos 115 dias e, depois, tratare:m_os dos assurnpLo~ . 
. extranhos. 
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.. -~?gu,, pra~~_cauwu te, não li~- vanLagern . ucuhluna cn1 BUlJ
IJI.ll~nr do H.cgll2H.HlLo u ar L. :! , , e, l't..!SperLando a sobenmia, 
u~ewnal, qu.c na o deu poderes pat·a · tudo, não posso deixar 
ele votar a iavor do art. 27. 

VozEs - Votos! Votos I 
:::ião lidas rnais as seguinLe,s 

En~en . .das 

~eja subslibuida a Jórmula da aHirinação do art. 17, pelu 
se,gLunte:- Pl'OlneLto cun1prir í'ieln1ente e de accôrdo com a 
rninha consciencia, os deveres do .mandato de que me acl10 
investido. 

Sala das sessões, 19 de nove.1nbro de 1890. - Frederico 
t..:T'U:ilher·rne de Souza Ser-'Pano. - Mei1·a de Vasconcellos. -. 
Bella1""Jn"in,o Car-nei·ro. - João Ba1~balho. 

Ao art. 20- Supprin11am-se as palavras- entendendo-se 
~uc foi ap~provado, até- pr.,esente.s.- Ep'itacio Pessôa. 

Ao ar L 22, § i o-- En1 logar de um dos secretarias, diga-se 
- o 1 o 'Secretario . 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - Francisco 
Veiya. - Felician,o Penna. -. - F1~ancisco Amaral. · -. . Dutra 
Nicacio. 

Ao mesmo artigo, § 2° - Dará precedencia ao 1uais velho 
ou, ua egualdade de eclades, designará a ·sorte. (Bupprimam-sE 
as outras palavras.) 

Sala ·das sessões, .19 de noven1bro de 1890. - Alrnino 
Alfonso. 

Ao final do arL. 24 -· Diga-se - referencias individuae::; 
ot'f'ensivas. 

Sala das sessõ~es, 19 de novembro de 1890. - Almino 
Af[onso. 

Ao art. 27 - ·Não poderá se1~ dado para a ordern do dia, 
nem constituir objecto de discussão, assumpto que não seja 
innnediatamente ligado ao fin1 do Congresso, eomo Con::;Li
tuinte salvo requerin1ento devidarnente approvado en1 sessão 
anterior pela maiória dos membros _presentes. - A. Ca
valcanti. 

Ao art. 27 - Proponho que o art. 27 seja substitui_do 
pelo seguinte: -Dividir-se-à .ern duas partes a orden1 do ~l~t ~ 
a i a consagTada ú n1ateria constitucional, e. a 211 ao exercww 
do Poder Legisla·Uvo ordinario. 

Sa·la das sessões, 19 de noven1b1~0 de 1890. - Americo 
Lobo. · 

Ao art. 28- Accrescente-se: -perante a Mesa que servi•u 
nas ses-sões pr·eparat.orias. 

Sala das sessões, 19 de .aovembro de 1890. - Gener·oso 
Maia. 

o SR. Aius·rioEs MAIA (pela ordem) requer o encerra
mento da discussão. 



25G-

Consulta do o Congres·::;o uão approva o encerranlenLu 
pedido. ' 

QUEST.;(o DE OHDEl\f 

O Sr. Correia R'abello - Requeiro, Sr. Presidente, que 
subrnetta separadmnente ú approvação do Congresso o arLigo 
e seus pa1·agrapho·::;~ porque :::;ã;o nmtel'ias por :;ua nature1.a 
distirwba.s~ que preeisanl ser· approvad-as ou l'•Cjeitadas seva
r:adarn ente . 

O SH. ELYSEU J'lAH.TlNS --l\'las, si ludo j ú, :I:' o i rejeitado 
en1 globo, con1o havemos de voltar· atraz ? 

O SR. GOHREIA RABE-LLO -- Jlas o .Sr. Presidente ia sub
n1etter á votação. 

O SR. PRESIDE~'l'E - Eu não vi que o requerin1ento de 
V. Ex. se reife.ria á ·emenda que jú. tinha sido votada. 
· A rnateria é vencida~ e eu não pos,so de novo, consultar 
sobre ella o ;congr-esso. O requerimento do nobre Deputado 
servirá para as votações seguintes en1 que se der o caso a 
que S. Ex. ·se referiu. 

0 Sn. CORHEIA RABELLO (pela OJ·dem) diz qU'e a palavra 
aUe1·nadconente refere-se ao art. 2.2, que diz que o Deputado 
é ob~igado a declar·ar si pede a palavra -pró - ou - contra. 

OI"a, si foi rejeitado o art. · 22, o § 1 o não tern 'lTiai.s 
razão de se·r . 

:0 SR. l\.[A'TTA lVL\CHADO uo Secretal"iO) - rren1 razão o 
nobre Deputado; eu vou offerecer. un1a en1enda. 

E' liclu; a seg·uinte mnenda ao art. 22, § 1 o: 
Na ordeu1 ern ·que tiver ·sido inscripto. - Matta "jfachado. 

O SR . .ALMINO .A.FFONSO diz que enviou á lVIesa tuna en1cnda 
uo § zo ·e pede que ella seja lida. 

O SR. PRESIDENTE resp.onde :que a en1enda acha-se sobro 
a 1nrsa c que será lida \quando tiver de se votar o § ·2U. 

Ninguem 1n;:tis pedindo a palavra, é encerrada a discussão. 
Procede-se á votacão .succes~iva dos arts .. 117 a 28·. 
·E' approvado o art. 17, sendo rejeitadas todas as emendas 

off erecidas ao mesmo artigo. 
São .eguall11ente approvados O'S arts. 18 e 19. 
·E' ta1nbe1n a1p·prova-do o art. 20 e são rej eitada~s as mn endas 

offerecidas ao n1esmo artigo. 
E' approvado o art. 21. 
E' approvada uma emenda suppressiva do art. 22, of

ferecida pelo Sr. Zama. 
E' {tpprüvado o § 1 o do m:Bs;mo artigo, resalvada a -emenda 

do Sr. 2.\Iatta Machado, a qual é tambem approvada, ficando 
prejudicada .a emenda nfferecida a este mesmo paragrapho 
pelos Srs. Francisco Veiga, F.eliciano Penna e outros. 

E' en1 seguida approvado o § 2o do rnesmo artigo, se.ndo 
rejeitada a ,emenda que ao mesm-o rparagra!pho offereceu o 
:Sr. Aln1inio Affonso. · 

E' approv.ado o art. 23 . 
E' approvado o art. 24, sendo retirada a emenda que ao 

1nesmo artigo o:ffereceram o :Sr. José Hygino e outros. a re-
querin1ento elo Sr. Alcindo Guanabara. : · 

I 
E!! 
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. E' approvada a emenda subsLiLutiv.a do arL. 25, ofl'e--
r·ccrd~, pelo Sr .. José Hygino e outros. 

h approvuclo u art. 26. 
E' posto a votos o ar-L. 27. 

~- s~. Fm~DEIUCO BonGE.S diz que, tratando-se de un1a 
~uesLa<? unvorLauLissimu, que aHecLa os poderes recebidos 
1n1m~draiamente do povo, é o easo de se proceder: á votação 
nominal, que requer. 

Posto a votos, é approvado o requerimento. 
O Sr .. Ma;rtiuho Prado (pela o1'dern) diz que, entre as 

C5l_nendas 1r111pr~ssas hoje no 1Jia1·io 0/'{icial, e1n relação ao 1\e
gnnento em discussão, enconLran1-se duas sobre o assumpto 
em questão. 

. ·~ão ellas as seguintes: a prin1eira, assigna.da pelo Sr. José 
llygn10 e outros, accresccnta: -salvo re.querimento devida
rnente approvado em sessão antel'íor pela maioria dos pre
sentes; a~ segunda, do Sr. Chagas Lobato e outros, supprime 
o art. 21. 

0 SR. PRESIDENTE - ·Foi posta en1 votação esta. 
U Sn. l\lARTINHO PRADO diz que foi; porém, pergunta á 

1\J.esa si a approvação dess.e ·artigo s.e faz independente da 
approvação das 01ncndas. A approvacão desse artigo não im
l)Orla a rej e i cão das e.mendas, que deven1 tmnben1 ser suje i tas 
á votação do Congresso. 

O SH.. PRESIDENTE- Sup~prirnido o arLigo, fica.m preju
dicadas todas as emendas. 

O SR. l\:lARTINHO PRADO precisa 1ponderar á Mesa que 
daqueUes collegas que vot3:ram por esta emenda, muitos o 
fizeran1 persuadidos de que as outras .teriam tan1bem votação. 

O SR. PRESIDENTE - Foi requerida a votação nominal. 
O SH .· MARTINHO PRADO votará pela ·suppressão do artigo, 

1nas preferia o artigo com a emenda substitutiva. 
)::;i a ernenda i'ôr acceita, vota por ella; si não fôr, voLará 

pela suppressão .completa do artigo. Assim pensan1 muitos 
1.nen1ibros do Congresso. Por eonsequencia, pede á Mesa con
sultar ao Congresso. s:i consente que seja posta em votação 
a onwnda, ·que não supprime, n1as que amplia o artigo. 

O SR. THEODUH.E'l'O SouTo (2° Secretario) pede aos nobrot1 
representantes que .consideren1, .que reflictan1 sobre o pe::hdo 
fciLo pelo nobre n.eputado por S. Paulo; elle é absolutarnente 
impossível de s:or aitendido. (Não apoiados.) 

Suppri1rnido o artigo, supprimi·1as serã_o . tamJbein as 
crnenclas. Jslo é evidente con1o a luz n1end1ana. A l\ic.sa 
deliberm.1 que as en1endas fosse.m votadas de preferencia a:o 
todo· c si o Congresso não cstJá de accôrdo, tcn1 o remedw 
cn1 ~ua~ n1ãos- que é destituil-a. 

O SR. RosA E SILVA diz que insiste pe.lo requerimento 
apresentado pelo seu colle~a representant~ de iS. Pa~o, 
abundando nas mesmas cons1deracoes expendrdas por S. Ex .. 

O SR. PRESIDENTE- De conform.idade c.on1 os prece
dentes já .estabelecidos ·pela lYI·esa e ·oom a pr~"{e ~onsta;nte das 
assembléas onde, havendo uma emenda suppress1va, essa tem 
~~referencia na votação, ps membro~ da 1Mesa -entendem ,qu~ 
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deve prevalecer essa pr·cl'el·enl)Ül. E o~ SrB. rep1·es(jrltanLes quo 
quizerern que sulJsistu u ul'Ligu cont a t;LuenLla substiLutiva, 
[,~nL 1·ecur·so i'aciJ. par·a l)UH::;uguiL· o ::1eu Lle;:;uju, voLanuu üutltr·a 
a. enJ enda suppress.iva. 

Entendo ·que esta decisão ú legitirna e verdadeira, mas, 
cotno ainda não ternos 1-tegiuu..:ntu num lei e::ie.ripta, não ·queru 
interpôr a n1inha auctoridade de Presjdento, e, al)l'ec! i! ancio o 
1·equerin1•ento do nobre De1put·adu por ::3. Paulo, \OU apvellar 
para a decisão do Congresso. (lli'u'ito ben~; rnuüo bern.) 

O SR. ZAMA (pela orde·n") di:z; que se deve põ.1·. un1. termo 
a isto· foi o orador u autor da 8Jnenda, o o seu 1ntruLo (~l'a 
não querer que o Congresso se visse tolhi~~ en1 sua soberan.ia; 
desde, porém, que ha urna emenda concll~adora dos s~us rn
tuitos com a opinião do Congresso, accerta o r:eq.uerrmento 
do nobre Deputado por S. Paulo e pede para retrrar a ::ma 
en1enda. (ll1nito bern; mu·ito bent.) 

· Consrul~ado, ·o Congresso .consente na roLil'ada da ouwnda. 
O SR. CHAGAS LOBA'ro diz que a prüneira on1enda sup

pr:essiva apresentada sobre o assurnpto foi off~recicla pelo 
orador e por outros collegas; e con1o elles ge conf orn1an1 con1 
o artigo substitutivo, retira a sua ·enienda, para :ser v o Lado 
esse artigo. ('JJ!uito bem; muito bem.) 

Consultada, a Gasa c-onsente na retirada da ernenda. 
O SR. iM'ATTA MACHADO (1° Sec1·eta1·io) - Foi apres:entado 

agora um substitutivo ao art. 2.7. Diz o seguinte :(Zê) : 
Art. 27. Não poderá ser dada para or,dem do :dia, nern 

constituir objecto d'e discussão, assun1pto que não seja im
rnediatan1ente ligado ao f'irn do Cong1·esso Constituinte, salvo 
r.equerin1ento de.vidanrente approvadu em se·s.são an.Ler1or pela 
maioria dos membros presentes. - A. Cavalcanti. 

Corno substitutivo, ·o Sr. Presidente pó de i'az.cl-o votar 
em prin1eiro l·ogar. 

0 SR. :RAMIRO BARCELLOS (pela ordem,) diz que pediu a 
palavra para un1a .questão de ordem, porque está presen
ciando um facto anor1m1al, e, assiln sendo, não poclerernos dis
cutir o Regimento nestes trc·_; ou quatro dias. 

Parece que a Mesa poz em. discussão 11rimeiran1ente as 
emendas. 

Ora~ exgottacla a discussão, encerrada ella, não se póclc 
estar apresentando ernendas por occasião da votação. 

Posto em discussão o capitulo, quern quizer que apre
sente emendas: n1as, encerrada a discussão. deve :eessar o 
direito do .a1?resentar _en1endas novas no coi'rer a votação. 

Pede, po1s-, que seJa esta a norma a seguir na continua
ção da discussão do Regimento. 

q SR. BEVII:AQUA (pela onlern) diz que, antes de passar-se 
a tra·tar do capitulo VI, pede á 'Mesa que faça consignar na 
ac,ta o que occorreu, para que ella seja a expressão fiel do 
que se passar no Congresso, o .que não tem sido, nesta Casa. 

O SR. PR!~SIDENTE decl~Ea ao orador que poderá faz~r 
e~tas ob.servaçoes en1 .occasrao opportuna. Agora, ellas nao 
tem cab1n1ento, 1nas sun na hora do expedj ente .. 

10 Sn. r\RISTIDES l\L\IA . (,peta orclr.m) diz que, já estando 
vuk1do o cavrtuJo H do Rrgnnento, que dá orga·nização á Mesa 
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dt_•l'inilivn. pat'PL't'. qut• 11üu ::;c• tlt·,-~~ p~·,,:-;,~guit· nu~ Ll'abailtu·.:; 
anLL·~ da sua L'leit·üu. 

E' ne~le sen(idu que manda ú .Me;o:;a u seguinte l'eLJUC
rirnento: 

« RcLlUCiro que se adie a ub~ussão do ~aviLulo IV alé 
que seja .eleita a ?desa d e:l'ini Li v a. 

Sala das sessões, 1U de nove1nbru de 1B9;U. - Ar-i::;l'idcs 
i.lla·ia. - Manhães Barreto. - Gonçalves l{arnos. - Ji"C'I'J'e'ira 
Pires. - Paci(ico JJ1asca1·enhas.>> 

Posto a votos, é e~tc rcqu .. ~I·jnwnLo rejeitado. 
E' approvada a en1enda substiLuti v a do ar L. ':!.ii, ofl'ere

cida pelo t;r. An1aro Cavalcanli, ficando JH'ejudilmda a que 
ao n1esrno artigo offereceu o Sr. Americo tLobo. 

E' approvada a emenda sulJsliluU-va do al'l. ·21. u1'1'ere-
ferecida pelo Sr. Generoso M.arques. · 

Entta en1 discussão o capitulo IV - .Das acLas. 
Art. 29. As actas devem conter descdpção su~cinta dos 

trabalhos do Congresso durante cada sessão e serão ~:ernpre 
assignadas pelo Presidente o dois secrclarios. 

Art. 30. Qualque1~ n1embro do· üongresso pó de fazer in
serir o seu voto na acta. sen1 nlOtival-.o, con1tanto que mande 
á Mesa, antes de approvada a acta~ a competente dcclarat;ão, 
por escripto. 

Art. 31. A l\iesa do .Congresso proYidcnciará sobre a 
publicações das actas e n1ai's trabalhos das sessões, sua reco
pilação en1 annaes, e -contractará o serviço de stenographia 
dos debates. 

V mn á Mesa e é lida u seguinte emenda: 
Ao art. 21 accrescente-sc - devendo os trabalhos: das 

sessões serem publicados e1n resumo. 
Sala das sessões, 19 de noven1bro de 1890. -- F'e1·reiNL 

Brandão. - Cha.yas Lobato. - Leonel Filho. - Stoclder. -
Alva1·o Botelho . 

Ning·uem n1ais pedindo a paiavra, é encerrada a dis
cussão . 

.São. approvaàos os arts. 29, 30 e 31, s:endo approvada a 
emenda offere.cida ao art. 30 pelo Sr. José Hygino e outros, 
e rejeitadas as offerecidas a.o art. 31 pelo Sr. 1Ferreira 
Brandão, Amaro Cavalcanti e outr-os. 

O Sr. Elyseu Martins diz :que precisa dar um esclareci
mento á ·Casa sobre esta emenda, apresentada ao art. 31. 

O Srt. PRESIDEN'rE- O nobre Senador pódc fallar pela 
orden1 para encaminhar a votação~ 111as não discutir a emenda. 

o :SR. ELYSEU CMtARTINS responde rque. não vai discutir a 
e.n1enct.a, vai dizer sin1:plesmente ao Congresso que o serviço 
de stenographia foi -contractado por an1bas as mesas, ,quer da 
C amara dos Deputados, quer do Senado, muito legitimamente; 
por cons-e.quencia, não pódc rnais ser rcg·ulaclo -este serviço, 
que .iá está feito c contractado .. . _ _ 

Por isso, pede á Mesa verifiCaçao da votaçao . sobre a 
emenda. 

Procede-se á verificação da votação, sendo approvada a 
emenda. 
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O SR. J-oÃo SI QUEIRA (,pela ordem,) pede á Mesa que 
mande fazer a chamada, porque não 'ha mais numero na :·Casa. 

O SR. PRESIDEN'l'E declara 1que não ha actualmente dis
posição alguma sobre tal assumpto; assim, continúa a discus
são com qualquer numero . 

Entra e1n discussão o capitulo i''l· - Da ordem dos tra
balhos: 

Art. 32. Ao 1neio dia en1 ponto: o Presidente tocará a 
campainha, tomará assento e, verificando que se acha pre
sente a ·quarta parte dos membros do Congresso, ab~irá a 
sessão. . 

Art. 33. :Si até ao meio dia e um .quarto não se a·char 
reunido numero legal para a abertura da sessão, far-se-á a 
chan1ada e, lo.go de.pois, se procederá á leitura do exp.ediente, 
dando-se-lhe destino; e, si ainda depois de finda a dita lei
tura não h-ouver numero, .o Presidente annunciará que não 
póde haver sessão. 

Art. 34. Far-se-á egualn1ente a chamada, quando, no 
'meio ·da sessão, retirando-se a1lguns dos membros do Con
gresso, conhe.cer-se que ~ão ha o numero legal do art. 32, 
caso em que será levantada a sessão. 

Art. 35. Si, por motivo de demora, a sessão começar 
depois da hora regimental, durará o tempo necess:ario para 
completar cinco horas de effectivo trabalho. 

Paragrap\ho unico. Por ·deliberação .do . :Congresso, .to
mada .a requerin1ento de algum de seus membros, poderá a 
sessão ser prorogada. 

Art. 36. Aberta a sessão, mandará o Presidente ler· a 
acta da sessão antecedente, e, não havendo observações con
tra a redaccão, entender-se-á que foi approvada. 

Paragrapho unico. Si, porém, algum membro do .Con
gresso notar alguma inexactidão, o zo Secretario, ou !Ciillalquer 
.dos outros, dará os necessarios es·clarecimentos; e, quando, 
ape~sar deUes, o Congresso reconhecer a inexactidão indicada, 
será emendada a acta, conforme se vencer. 

Art. 37. Depois da acta proceder--se-á ·á 1leitura da cor
~espondencia official, dos pareceres de commissões especiaes, 
seguindo-se a apresentação de requerimentos e indicações 
:que tiverem por fim: 
· Pedir dispensa de qualquer logar da Mesa ou de com-
missão; 

Reclamar a ordem; 
. Propor a nomeação de alguma commissão especial; 
Pedir que se levante a sessão por motivo de luto· .ou re

.gosi,io publico. 
Art. 38. ·Estes requerimentos ·e indicações, depois: '9-e 

apoiados e pos~os em discussão, que não excederá da primeira 
, meia hora da sessão, serão postos a votos, si não houver 
quem sobre elles peça a palavra. · 

. Art. 39 . As sessões serão publicas, excepto quando o 
Congress.o, a requerimento, resolver que sejam secretas. 

Art. 40 . O representante que pedir sessão secreta deve 
dirigir ao Pre.~idente a con1petente proposta .assignada por 
elle e ·por rnais ·sete representantes, á vista da .qual o Pre
sidente, consultado o Congresso e depois de deliberação deste, 
~ffirmativa, declarará que a sessão -secreta terá logar no dia 
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util seguinte, segundo lhe houver sido pedido pelos propo .... 
nentes, cujos nomes ficarão secretos. 

Art. :íJ. Havendo sessão secreta. o Presidente fará sus
pen?er a sessão publica, ·quando tenha comeoado, para fazer 
sah1r os espectadores. 
. Art. -1-2. Reunido o Congresso em sessão secreta, de-

hberar-se-á em primeiro logar ::;i o ass:umpto deve ou não' 
ser assim tratado; e, segundo se resolver, a sessão continuará 
secreta ou se fará publica. 

§ Lo Concluída a s:essão ·secreta, o ·Congresso resolverá si' 
o seu objecto e resultado devem ficar secretos ou ser notados 
na act.a pubUea; ogualn1ente decidirá. por shnples votação. e 
sem discussão, si os nomes· dos proponentes devem ficar se
cretos. 

~ 2.0 As actas respectivas . serão lavradas por um dos 
secretarias e I i das e approvadas antes de encerrada a sessão. 

Art. 4.3. E' permittido ass,jstir ás sessões a todas as 
Dess.oas decentemente traj3!das, uma vez que não traga,m· ar
mas e ·se ·C.onservem no maior silencio. 

Art. 44. ~os espectadores que pr;rturbarem a sessão, serão· 
obrigados a sahir immediat.amente; e em caso extraordinario 
a ~Vfesa determinará a nrovidencia que ·deva ser tomada. 

Art. 45. Si no edifício algum e·spectador praticar ex
eesso ou delicto. o Presidente o fará pôr em custodia. e, pas- · 
sando a averiguar o facto, si resultarem motivos sufficientes 
para se proceder contra o anctor. o envianá! á auctoridade com
pet..ente~ para proeeder na f6rma da lei. 

O· Sr. Cantão - ·Sr. Presidente, parece-me cru e a dis
posi.cão do arL 34~ a aual detern1ina que. feita a chamada no 
mAio da sessã.o e verificando-se .que não ha numero le·g-al, 
Rejam encerrados os trabalhos. vei.u trazer-nos algumas dif
ficulnades; .e embara.cos nestes trabalhos .. 

V. Ex. deve recordar-se de que. em outro~=; tempos, 
quando se dava o facto de, no meio da sessão. não haver nu- · 
n"'ero ,fip, dE-mut.anos rrne compuzessem a ma]oria narn que 
houvesse votação. continuava a discus~ão da materia. já en
r,p,f.ad~. A fjcnva encerrada ::J. :mP~ma discnssão: conUnuavam 
o~ trabarhos. jsto r. pros;:'='guia a disr.uss~.o de outro~ assumptns 
rlados para a ordem do nia e. sórnente .. fieava a'i"iiada a Yotaç.ão 
p a r él n "d i q, s P º'11 i n t P . ( A r> n f (7 rl os . 1 . 

Isto facHitav:-1 o~ trabalhos da sessão. o .cJue nãoi acon
tece com o qne dispõe o Regimento .que distcutimos, porque. 
rlndn o facto de não haver numero legal. levanf.a-se a sessão e 
fica. pnr assirn rlizer. perdido esse ·dia·, e nós não temos tem1)o 
a perder. Sr. Presidente. · 

· Por isso. r-m entendi~ qn~ Asf.p arf.ig:o nevia ~er modifi
C::J:do no sentido que acabo de expor. jsto é. que continue a 
discussã.o. nã.o só ::J. encetada. mas a nas oub·as materias dadas 
para ordem d.n di~. eml1ora não l1a..i~. na Casa nnmero J~g-al 
para as vot.acões. ficando estas· adiadas ~para o dia seg-uinte, 
::~firn de tPr lo~ar (JlUtndo houvrr o nnrncro lrgal rxig-ido pelo 
Regimenfn. (1A?iO?"odos. ~ 

Ainàa outra ãisposiç§o diz, Sr. Presidente .. que a sess!o· 
nódP ser aberta ·com (si bem me rerordo) a anart.a parte dos 
rnPml)l'os do CnngrA::;~o: declara mais qne n nrimeirn tr~halho 
que sr sef!'ne P. a leitura da acta. a anal s.erá considerada ap
provada~ si não houver observa<;_'ã·o alguma; mas. no caso de 



,ser ella conte.siada. de haver ·qualquer- ob·sorvaoão, onLão será 
ernendada no sentido da -observaç.ão ou rla reclamação :feita, 
sendo esta approvada pelo . Congres~o. lVlas, para haver_ ap
provação, ~~ pre;ciso que haJa votaçao sobre a rec~aJJ?-açao, e 
para haver vota.ção. é necessarja a presença da n1a1orm abso 
luta, jsto é. 1netade c n1ais un1 dos membros que compõ·em o 
Congresso.· 

Ora. pergunto eu. aberta a sessão co~ a quarta P.arte dos 
n1embros. eon110 deter1nina este artigo, e hda a acta, s1 houver 
algUnla reclanlaQãO e quando se tiver ~e V?tar esta recl~
ll1aÇãO, ainda não houver numero leg·al, 1sto e, 1netad·e e 1na1s 
u1n, como se ha de proceder? . 

A recla1nação s·ó deve ser attendida pelo Congresso para, 
no sentido della. s-er então redigida ou alterada a acta; mas, 
si. como ·é possivel {fUO a-conteça c é provavel n1esmo. não 
houver numero legal, si não houver maiori-a absoluta, ·OU de
sejo ;que V. Ex. me diga como h a de proceder a Mesa, eomo 
será .c-onsiderada a acta? será approvada sem a reclan1ação ou 
ser:á approvada a reclamação pelo numero . que. estiver .pre
sente, embora as votações não p~·.ssam -ter logar desde que 
não haja :m~ioria abs.oluta? 

DeseJo, portanto, que V. Ex. n1e explique como proce
derá a Mesa nessa hypothe·se. e vou apresentar uma em.enda 
alterando o art. 3lJ:, no sentido que expuz. 

\Foram lidas as seguintes emendas: 
Ao art. 34 - Quando, no meio da sessão, retirando-se 

algum dos n1em.bros do Congresso, reconhecer-·se que não ha 
numero le·gal, continuará a discussã.o ·das rnaterias dadas para 
orden1 do dia, fi.cando a votação adiada pa~a o dia seguinte. 
- S. R. - Cantão. 

Ao art. 35- No fjnal, diga-se - até completar quatro 
horas de effectivo trabalho. - A .. Cavalcanti 

Ao art.. 35 - Depois das palavras - necessario para 
· com·pletar - accrescente-se ----- quatro horas de effe~tivo tra

balho - supprin1idas as palavras que formam o resto do ar
tigo. - Casirni1·o .Tnnior. 

« Prop-onho .que 1á emenda· apres.entada ao art.. 3,7 accres
cente-se:- e ·qualquer re·querin1ent.o relativo ao assumpto de 
orden1 ou interesse publico. - Serzedello . 

«Ao § 1 o do art. 42 - En1 vez de- conclui-da ~ sessão 
secre.ta- diga-se: - ante·s de encerrar-se a ·sessão seereta.»
S. R. -· A'dhu.;~ Rios. 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais ·quem peça a pa
lavra. encerro a discussão. para proceder-se á votação. H a 
grande nun1ero de en1endas sobre a mesa· e no interesse de 
não s.e fazer uma votação de surpresa. peço aos Srs. repre
sentantes o favor. de rcclan1arem -quando fôr necessario. 

VozEs -- :fazenlo~ Justiça ao procedjn1ento de V. Ex. 
Sãn succes1vamente postos cm votação e approvados os 

arts . 32 -e 33 . 
São t..an1bem approvados os demais artigos, ·COlTI as e.m,en-. 

das .que lhes Íf?ram offerecidas, .sendo prejudi-cado o art. 3/i 
em r.nnsequencw da anprovação da r.menda do 'Sr. Cantão. 

F.nlra nm diseuss~o o r,apitulo VI - Da votação . 
. Art. -HL Nnnhum assun1pt.o sp,rú posto a votos sr.m que 

rstr•.1:l.m presPnt r~ mrtnrlf' f' mais 11111 rlns nlf~mhros rlo Con-
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,gres~o, tendo l11'1nridadc na votaeãn as questõc-~s eu.ia rlis
cussão tiver ficado encerrada na sessão anterior. A falta de 
nun1cro para as v o taQões 11ão JH'P.i r1d i i' a t·ú a di S(~uss~u 1 ela:; Inrl
terias incluídas mt onlcm do clia, a qual (~<,nl.inual':\ c•ntqtw.nlt• 
houver n.ara issu rmmcro. nns 1 Prn1os dn m:·t. :J:?. 

ArL: Y7. Scmpn~ qur. clcixa1· dr• rea1izar·-sp qualquer vo
tação por não se achar presente numero legal de represen
tantes, procer:le.r-se-á a noYa c·:llrunadt:l. nH'lll'i(lt1~1nrlo-:·w J!í.l 
acta os nomes dos que se houYercn1 rPtirarlo ·ccm1 c.ausa par
ticipada ou sern ella. 

Art.. !tt~. J>nr tres rYn1nciras se pcítlr~ Ytd ar: 
1 a, -pelo methodo symboHco, nos casos ordiuarios; 
2u~ por .escrntinin sr'erPln. nas r•lr'i(~õrs (' nns nr~goeio3 dn 

maior importancia; 
3n, :por esernLinio sec,rcl0. nas eleir,õrs r' nn~ negocio~ rlr~ 

interesse partimJlar. 
Art. -~9. O rn-eLhndo syn1bol i.co se .pralie::t d izrm.do o Pre

sidente: -Os Srs. que são de. pare-cer ... :epleil'arn levantar-se. 
Art. 50. Si o resultado dos votos fôr tf:ín n1anifPsLo qur 

'á primeira Yista se conhe<:.a a pluralidadr.~ 0 Presidente o pu
blicará~ n1as. si esta não se evidenciar desde logo. ou si pa
recer a algu'n1 repres-entante que o resultado publicado pelo 
Presidente rdic' é exacto, poderlá pedir que se eontem os votos. 
Em qualquer destes casos, dirá o President.e: - Queirm11 
levantar-se os senhores que votarmn c.onl:.ra:- os 3° e 'lo se
creta rios. cada un1 de seu lado. contarão os vot.ns nara serem 
combinados com os primeiros: -

Art. 51. Para SP· praticnr a votaç:.ão non1inaL será vrecis0 
que· algum representante a requeira e o Congresso a adn1iUa 
·por n1eio de votaçã-o. · .. 

Este requerimento serú feito verbaln1·ente. na o-c-c::1:~ifio 
de procedrr-se á votaoão c não será sujeito a ~diseüss~'io. 

Art. 52. Detern1inada a votacão no1ninaL o 1 o Secre
tario. p-ela lista geral, irá chamando cada um· dos membros 
do Congresso rln ner si. r. dois dos nutr.os sPr.n~hn·ios farfí.n 
~cada un1 sua l]sf.a: urna corn os nornc·s elo~ -qnr ynf ~rrrn -
sim., e outra com os nonnes dos que votarern - nãn. 

Paragrapho unic0. Havendo empate nas votaç,õPs de que 
tratam os art.s. tá~ e 51.. ficará a rnateria adiada para a ses
são seg·uinte. e, si. houver ainda segundo empate~ considerar
se-ti rejeitada, Jnenos quanto á prirnr.ira partP dn ~ :3" r1n 
art. 48. 

Art. 53. O escrutinio secreto se praticar:á por n1eio de 
cedulas r.script.as. sendo estas 1ançacla~ cm 11rnas. qne os -eon
tinuos correrão por tod0s os rcprP.sr.ntant.e~: P. · apresentadas 
na n1esa as cedulas, depois de contadas c lida:::: r·ada 11n1a c11' 
per ·Si. tmnarão os se-cret.arios as comnr. !.Pn! r..:; nntns. ne b;.; 
quaes se :fará a apurnç.fin. nara se nubli e a r n rPsu11 ncln. 

Havcndn empate. proc.eder-se-á á sorf Pio. 
Art. 5.1:. Nenlnun me1nbro elo CongrPsso. estando flre

se.nte. podpr;l. excusar-sP dA votar. salvo si nf1n li ver n~·si sth1c' 
ao. debate nu tratar-:e ele r.àusa prnrria 011 Pn1 que for süs
peito: nAslc-.:=; r.asos nan tPr:í votn, l)orlrnrln. torlnyia. n;;;si~tir :í 

· ron1pen.á. 
ArL 5~. _A.. votação, urna vez começada~ n~.o se inter

rompr. 
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O Sr. Barbosa Lima diz que entre as emendas apresen
tadas aos artigos do eapitulo VI existe u1na do orador, em 
que pede a suppressão do art. 54, que rasa (lê) : 

«Nenhum membro do Congresso. estando ·pre~ente, po
·de.rá e.x:cusar-se de votar, salvo si não tiver as·sistido ao _dc
bat.e ou tratar-se de causa propria ou em :que f~r ~suspe1~0; 
nestes cas·os não terá voto, podendo, todav1a, ass1stlr a clls-
cussão. . 

Apresentou emenda suppressiva, -primeiro, rporque en-
tende que não ha medida, a não ser alguma ·de caracter ty
rannico, que obrigue qualquer representante a votar. quando 
entenda que não o deve fazer: segundo. p·Orque o artigo ~ada 
pro·videncia, uma vez que, tratando-se de votações symbollcas, 
.qualquer representante póde votar em branco, e, tpso facto, 
deixa de votar. . 

Pensa ter justificado assim a emenda suppressiva que 
apresentou. 

'0 SR. THOIDURETO SOUTO (2° Secretario) declara que a 
3a parte do art. 48 trata de negocias de interesse particular, 
e que. como estes não podem ser objecto de uma constituinte, 
1)ropõe a eliminacão desta disposição. 

. E' lida a seguinte emenda ao art. 48, n. 3 - Supprimam
se as palavras-- ne:gocios de interes·se particular. - Thco
dureto Sou to. 

O Sr. Elyzeu Martins, pedindo a palavra. pela ordem, 
nb~erva que o Sr. zo Secretari.o não tem razão. Os negocios dr. 
interP-sse particular. de que falia o a:rtigo. referem-se~ pura c 
:simplesn1ente, segundo o orador ponde eolhRr no seio da ,corn
nlissão. aos ne~ocios refer.entes ~ pess·oa dos Srs. Denutado·-; 
ao Congresso; não se trata, DOis, de negocios de interesse par-
t.icular de pessoa r.xtranba. m~s rtos ST's. representantes. 11ma 
licença, po'f exemplo, ou uma -deliberacão .qualquer· quR o Con
gresso tenha de to1nar em rAlação a seus membros. Está ex
plicando ü pensamento da Gommissão e, por isso, ella não 
poude deixar de incluir isto. 

ü SR.. JosÉ AvET ... INO - Apoiado. 
O SR. Er .. YSEU MAR'l'INS conclue, dizendo que foi este o 

pensamento da· ·Commi~são .. da nual foi. o relat()r. 
Nin!Zuem mais pedinrlo a nalavra, é enr,errana a discussão. 
SnbmBtf;idos suc.ceRsivamente á votação, são approvados 

tndos os artl!ZüS e re.lPitartas as emendas suppressivas dos Srs. 
Theodnreto Souto e Harbosa Li1ma. 

. ~n!ra em discus;:ão o capitulo VII da Constituição, sua 
diseu:')sao P. approvacao. 

Art. 56. _Lo~o ·que· fôr recebi. da a n1ensag-ero do -chefe do 
Governo Proy1sOr1o. acompnn h ando ·~ Constituieão nrl refere'fJ,
il?_!'m,. n Pr:esJ.dentR .. m.andar.á lêr e pubHcar a meRma Constitui
çao no D'tar'w Oftwtal e en1 avulso, para ser distrjbuida por 
todos os membros do Congresso. · 

9 
Art. 57. iÜ Congresso elege:rá uma Commi.ssão Especial 

de ~1 membros, para dar parecer soht'e a Constituir-ão. 
§ i. o A representaco de cada Estado elegerá~ senarada

mente o o meiD:bro que deva J'azer parte desta Commi.ssão. 
§ 2. Eleit~, esta Comm1ssão, nome.ará ella uma outra. tl

rada de seu seiO e con1J1osta. de cineo mernbros. para rtar- nf.t-
recer sobre a Constituicão .. · -

I 

\ 
I 
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~ 3.° Concluído o parecer, será este lido perante a Com .... 
missão de 21 membros, e, depois de discutido e a-p-pr.ovado, 
será por todos elles assignado. 

§ 4. 0 Os votos divergentes, si os houver, serão designados 
pelas palavras - vencido~ com. ou sem restricr;ões - ou em 
pareceres em separado. . . 

§ 5. o Este parecer -será impresso no Diario Offícial e dis
tribuído em avulsos pelos membros do Congresso. 

§ 6.0 Emquanto não fôr apresentado o pare~c.er, :ficam 
suspensos os trabalhos do Congresso. 

~ 7. 0 Tr~~~ dias depois da distribuiçãq avulsa, será o pa
rerer dado para ordem ·do dia, cnnjunctan1ente com a Con
stituição dec~retada. 

Art. 5~. O -;1arecer e a Constituição soffrerão duas dis
cussões, sendo a primeira por t.iful0s e. a votacão por artigos. 
e a 2a, djscussão e votat::.ão ·englohadam.Ante, salvo as e.menctas 
que ~rr3r. ... :ntaclas -c a ela. uma de ner si. 

~ 1.0 TPrminada a pr·imeira discussão, haverá um inter
stfrin de dois rlias, 0 qnal começará a ser contado do dia em 
mH~ tiver L'!!·ar a distribuicão da Constituir;ão úom as emen-
d::ts. ·- " 

§ 2.0 Na 211 discussão poder§.o ser a})resentadas ainda novas 
Pmendas, as qunes. si fol'em approvadas, soffrerão uma 
t.ew\Rira rliscnssão. fjnda a qual serão approvadas ou rejei
tadas sem sub-emendas. 

Art. 5!). c~d8. mPmbro do Gon.gres~o s6 poderá fallar uma 
vr.m. rm rar1a rlis·russã . .o. exer-mto na primPira. A:rn auP nodrrá 
fa1la1' tantas vezes auantos forem os ti tu los da Constituicão .. 

Parag-r>nn1ln nni·eo. A dis~ussão ~·erá restricta ao pro
.iPrLo. srndn 'absolutamente vedado ao n1embro do Congresso 
tratnr rlr matr.r1::t rxtranh3. rr0 d('hate. nodrndo o PrPs1ctentc 
ca~.sar-lhr a palavra. depojs ele advertido duas vezes. 

Art. f.(). A ronnerimento ·de um de RCU"i metmbros. n Cnn
~ress·n. TJnT maioria ·nos presP.ntes. poder·á encerrar a dis
·cus~rro, rlesdr. f1l18 ju1gar sufficientemente discutida a ma
teria. 

O necli no rl e encer-ramento nã-o soffrerá discussão. 
A rt. 61 .. As emenda~ aprP.senf.adas entrar?io em dis'C'Ússão 

r·nn.innctamrntP. com a Constitnioão. dP,pois de apoiadns por 
um i'Prco do~ n10mbro~ prAsentes do C()ngre~~o. 

Paragrapho unico. Serão r-onsideradas emendas. ~up:preg
sões. arlctif nn1cntos 01.1 correcções. As primei'ras prP.ferem fis 
se!!und~s e estas ás tereeiras. As mais amplas ·terão o pri-
meiro Jogar na classe.~ . 

. Art. 6.~. Si. durante a ~discussão. vier .á. Mes1t algum pe
dido de achamento dH ma.terut em debate. o Presidente o sub
~etterã_. á approvacão do Congre1s·so~ independentemente de 
dJSCtH:;~aO. 

N~o havendo nurnero para deliberar eonsiderar-se-á 
nrejnd.icado o re-querimento. · · ·- l 

. l; o ea so cl e aEp•rovac~.o. ent.r.nder-s.P-á qn r. a mate ri a fir.a. 
achac.n at0 ~ sessao se.ztnnte . 

. .. :t\ r't. ô3. !erminada a cliscns.s5.o e approvacia a Consti
tlnr,.;,1_0, n Prr~1d_;ntF~ a r~·mett.er·:í .. r.om as emendas approva
cl~dc;, :í. Comrmssao Especial, .para redigil-a conforme o YPn
eJ- o 

A rt. 6". RPdi g:ida. a tCionsti:bJiçfio sm"'i a[H'e,sentnda à 
Mesa, que a fará. ler e imprimir, subme.ftenclo depois á re-
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dacção 0- revjsão do CnrtgTrs·so .. que sôn1\n !0 poden~ ~men
dal-a si reconhecer qnn envolve 1neoherenc1a, eontrad1cçao ou 
absurdo 1nanifestn. . , . _ , . 

N r.ste caso. o Presidente abnra cll scussao, ,que sera unlCa. 
A{'t.. 65. As emendas apresentada_s nesta revis~o, de: 

pois de approvadas separadamente, serao deh novo enviadas a 
Con1missão ·E·speeiaL para proced0r de accordo com o ven-
'Cido. 

Art. 66. Revista a redacção, ser~á pelo Presidente sub-
nlettida á approvação do,., Congresso: . 

A~pprovada a redacçao I}!OT rna10r1a absoluta dos· n1en1-
bros presentes, -o Presidente decla_rar~ál ado~ptad.a a Constitui
cão da fieDubl i c a dos Estados Unidos do Brazll. 
" Art. 67'. Da Constituição assim adO:ptada se tirarão tres 
autogra1phos. que, der·ois de as~ignado~s por todos os mem
bros da ·Mesa do Congresso, sera·O AnvTados ao chefe do Go
verno Provisorio, por intermedio do Ministro do Interior, 
para sua pr.omulgação . 
· Art. 68. Os autographos 1nencionados no artig.o ante-
cedente serão, depois de promulgada a Constituição, envia
dos un1 á Secretaria do Senado, outro á da Gamara dos Depu
tados e o ter·c.eiro ao Arehivo Publico. 

O Sr. Costa Machado diz que lhe nccorre o dever de sus
tentar duas en1endas que apresentou. uma ao art. 57 e outra 
ao art. 5'9 .do projecto de Regin1ento en1 discussã.o. A pri
meira é su ppressiva. a segunda ampliativa. 

:O art. 57 não p'óde subsistir. Este artigo pecca, não só' na 
fórma, como no fundo, ponque envolve uma verdadeira ·contra-
dicção. . ·· 

O artigo diz o seguinte (lendo) : «0 Congresso ele~ge:rxt 
un1a üon1mis'são Especial de. 21 n1embros. para dar parecer so
bre a .Constituição.» 

Pois ben1; o § 2.o diz (lendo): 

«Eleita esta Con1n1issão. nomeará ella uma ontra. tirada 
do seu seio, composta de cinco m.embros. :para dar parecer 
sob1~e a Constituiç.ão. » · 

Que significa isto? 

iÜ Sn. FREDER1CO BORGES .- Ap-oiado. 

O SR. CosTA MACHAil)O p.ergunta si são duas com.missões 
distinctas. Pareee: mas, ao mesmo tempo, a Comrnis·são dos 
cinc.o membros é tirada da de 21. 

'\> 

10 SR. FRF.DE.RICo BoRGES- E' :filha ·da 1naioria. (Riso.) 

O :SR. 'GosTA MACHADo -. Ora. si i á está encravada a 
Commi.ssão de cineo na de 2:1. ·parece ~ aauella un1a super-
fluidade. · ' · 

U~f. SR. REPRESENTANTE - E, para dar-se a divisão do 
trabalho. · -

O. SR.:.. CosTA MACHADO observa que nã·o ha tal trabalho: a 
Con1n11~sao non!ea_da. de 2.1 me.n1bro·s, ]nr.umbe de todo o tra
ba_lh~ a Cnmrr:nssao dos cinco: isto f-; clarissimo: si a Com
~1J~s·ao rlns 2'1 tcrn. ele ~sLurlar e rlar snn parnr.r.r. de~n~cessarin 

ft·~ t~lrGr rlr. seu s~1n r-meo mrrnhrns para r.sh1darem a ma-
.erw. 
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O Sr.. Fn.BnErnco BoRGES - A pniaclo. 
O SH. Cos'"L\ :'vl.\GHAoo diz -- o cru c lhe parece é que os 

encarregados de L~onfeceionar .o Regimento, tratando de crear 
esta Comnüssão, quizeran1 render honlCnagmn a todos os e.s
tados, não quizeran1 offender susceptibilidades, foi uma es
pecic de diplon1acia. Mas é pre.ciso .crue se con1.prehenda urna 
eotl'sa: é que nós, na Constituinte, não sornos deputados de 
Estado algun1, sornos deputados de todos os Estados Unidos 
do Brazil. (Apoiados e apartes.) Que ilnportava ao orador 
que a Comn1issão fosse tirada de·ste ou daque.lle Estado ? 

.Son1os. diz o or·~dor. n1en1JJros de un1a Constituinte. H a 
1neclo do éiume?. Ntio póde haver, porque, aqui c em todos 
os terrenos, que representamos? A Nação B.r~z~leira. 

E' preciso prescindirn1os dessas sus.cept1b1lldades. 
Vamos agora ao fundo da questão. Si se trata de faz.er o 

estudo por cinco, então sejatmos logicos, para que os 21? Si 
todos· devern estudar, então haja un1a Comn1issão só ele 21. 
Por isso. o orador já disse que via contradicção no .c.onteúdo 
dessas palavras. 

Quanto ao fundo, não ·ha vantagen1 nenhun'la nessa Con1-
n1issão dos 21; pelo contrario, h a '.inc-onveni·ent.e.s, con1o vai 
demonstrar. 

Es·sa C o mm is são dos 2-1 recebe ou não as en1endas 
apresentadas .pelas deputações de todos os estados ? \Ofra, 

• de duas un1a- ou ·são acceitas todas as en1e.ndas, ou são ac
ceitas algum.as; na primeira hypothese. o que tem de fazer a 
deputação é apresentar. para serem discutidas~ as emendas: 
en1 segundo logar, si são excluídas algun1as en1endas. ha ele 
~se dar o facto seguinte: a representa~çãü de cada Estado ha 
de reproduzir com mais insistencia as suas emendas. Logo, 
nã.o ten1os vantagens, temos inconvenientes; é claro que a 
discussão tem de apparecer deante elos .21 n1ernbros da Con1-
missão c que esta discussão não se decidirá e1n u1na hora 
nmn en1 duas: cada qual ha de querer sustentar .os direitos de 
seu Estado. isto rj, sem n1ndo ele pensar relativamente á.s 
.emendas; e. que aconte.~erá ? 

Teremos do gastar tempo desnecessario durante tres Lr"?\ 
quatro dias: é o .que vai de;lnonstrar. 

Depois dessa discussã-o durante tres ou quatt·o dias. te
reinos a interrupção de tres ou quatro dias para se publicar; 
Já o illustrado ·Congresso eon1pre'hende ·que nessa Con1nüssãc 
de 2'1 teremos· ele gastar, ern pura perda. sei·s ou oito dias. 
porque. a:final, que vantagen1 tiramos. si essa discussã-o ha de 
r~nroclu.zir-se perante ~ Congresso? Todo e·sse tempo é per
dido. 81. o. _Congresso tlv~sse de subscrever em poucos minu
tos a op1n1ao dos 2,t, entao o orador julgava procedente a no
nleação dessa .con1missão. n1as não 'h a de acont.e.cer assim. · 

Alérn desse inconveniente. é prec.iso argumentarmos com 
.a natureza humana. Cousa a n1ais di.fficil é achar um ho
men1 ;que confesse estar em. erro: temos entranhado amor 1ás 
·Opiniões; sempre ·presumin1os que temos a razão do nosso 
lado; essa fraqueza humana é que nos leva a sustentar de 
un1 rnodo 1'errr.nho nossas convjcções. 

E·sta Cnrnmis·:::fín r1c 21 irá, porYPntnra. rlí'si::d.ir rlas s11ns 
_opiniões ? 

Niln. Em regra o 11a i ar. h a hella a sna Jilha 0 sem 0 .me-



-268-

nor defeito: logo, a Commissão, perfilhando essas em·endas, 
h a de considerai-as o prototypo ~a p~rfeição. . ..... 

E' uma O'rande difficuldado d1scutir a Const1tu1cao ~com 
toda a impar0cialidade extreme de prevenções, de idéas pre
concebidas isentas d0 'un1a convicção anteci~pada; 111as !b a ne
cessidade de a ·discutirmos com toda a cal~a, e para isso é 
conv~nie.nte, desde que estudamos o prOJecto, que de ha 
n1ulto corre impresso, que, poupando o _temp_o ao Congresso, 
seja lnfl·o dado ·c'i discussão. sendo, po1s, nao só quanto á 
fórma.·· ~c-omo quanto ao fundo, inacceitavel a disposição do 
art. 57. 

Este nrt.1go procura coarctar o mais possivel a palavra, 
n1as de modo que se aproveite o tempo. O orador não quer 
dizer que a ·Commissão teve em vista matar a liberdade de 
tribuna, n1as, suppondo que a discussão pudesse ser longa, 
procurou-se um meio para que os trabalhos corressem com 
summa rapidez. . 

Por is R o lhe -parece aue a sua emenda deve ser a·cce1ta .. 
Quer dizer - o me1nbro do Congre.sso. auctor da emenda, 

deve ter o direito de fallar duas vezes. E vai ,justificar. 
Quem apresenta a proposição precisa sustental-a depois 

de contrariacta. E' necessaria a réplica, em beneficio da pro
pria discussão. E por isso que é um beneficio de todos. o 
orador a sujeita. conjunctamente com a primeira, á delibe
ração da Casa, esperando .que· sejam appr-ovadas. 

O SR .• JosÉ AvELINO envia ú Mesa o seguinte requeri- · 
n1ento: 

«Hr.queiro que seja submettido á votação o Regimento 
em globo, a contar do art. 56 em deante, salvo as crnendas 
im,]n·e.ssas. S. R. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - .Tos é Ave-
lino.» . 

O SR. RAMIRO BARCELLOS sente não estar de ac.côrdo com 
n dig:r;Io roprc~f~ntante do Congresso, que se oppoz ao artigo 
em d~scus~ão, tanto mais quanto tem apre~iado ·os seus ar
gun1t-T.Itos rrn re~ação a .Outros assumptos. 

E::J1 relação ao dehat.e. parece-lhe que o seu nobre coi
lega na~ attend~u verdadei~amente ao espirito que levou os 
auctores do proJecto a ·eonsJgnarem este artigo . 

.O seu nobre co11Ag·a sabe qne o nossn naiz é muito ex
tenso e .qu~. em geral, o pessoal de um Estado não conhece 
d~s necessidades do outro. e. rnr..srno, estas necessidades não 
sao comn1uns a todos os estados. 

Ora, para que possamo·s organizar un1a Co-mnlissão df\. 
~nono cónveni ente. aos inter:esses nacionaes, a solução está 
Justamente no artJgo do pro.Je·cto. Cada Estado ter·á seu re
pre~entante de_ r.o~1-petencia e habilitações, para tratar de as
sumptos const1tnc1on~es. ~Deste modo reunir-se-á um pes
soal~ par~ ~· elaboraçao _de uma Constituir.ão re.publicana fe
der~l. ! ... Jmlta-s8 a pedn a. eliminação dos paragraphos \2° 
e 3 , v1sto que parece-lhe ,que a proorja ·Co1nn1issão é ane 
terá a verdadAh~a compP-teneia para designar o numero da
quelles que têm c1e redigir o par.eecr sobre a .ConsLituieão 
(Apo?·ados). ·· 

Vota~ portanto. p:elo artigo do projecto, com a suppressão 
dos paragrapbos 2<> e 3°. 

11 
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Vem á Mesa c é lida a seguinte 

EMENDA 

Supprimam-se os §§ zo e 3° do arL. 57 o - .S. R. -
:-t Ba1·cello:s. -L. 1Yliille1o. 

O Sa. A.Mmuco LoBo envia ú ,M,esa a seguinte emenda, 
como consequencia naJtUli'al da votação. .que .app:rovou a 
emenda ao art. 2'1 : 

Indi.co que so supprirna o § 6° do art. 57 do Regimento. 
Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - A.;merico 

Lobo. 

O SR. MATTA :MACHADO (1° Secretar-io) diz que o reque
rimento que acaba de ser lido, apresentado pelo Sr .. Depu
tado José Avelino, não póde ser acccito. (Apoiados.) Hvnten1 
deliberou-se, a requerirnento do Sr. Deputado Alcindo Gua- ·-~ 
nabara~ que o Ilcgin1ento i'osse discutido capitulo por capi-
tulo e vo Lado artigo por artigo (Apoiados) ; e por isso pa-
rece-lhe que este requerin1ento altera a deliberação já to-
mada. (Apo'iaâos. ) 

O SR. JosÉ AVEL1~o (pela ordern) - Sr. Presidente, 
apresentei o meu requerimento como meio de abreviar o 
ten1po da discussão; 1nas, desde que ha vontade de o dis
cutir. peço a ·sua retirada. 

Consultado, o Congresso consente na retirada do reque
rimento. 

Vem á Mesa a seguinte mnenda.: Supprimarn-sc as -pala
vras - mn cedulas assignadas. 

Vozn:s - Não póde ser acceita essa emenda. (Apoiados 
e não apoiados; cruzam-se diversos apartes.) 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Peço a palavra pela ordcn1. 
0 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. 
O Sr. Elyseu Martins - Sr . Presidente, tomo a liber

dade de recordar a V. Ex. que este substitutivo de que se
trata é un1a subversão da ordem aqui estabelecida.. (Apoia-
do.) . 

Nós estamos votando as emendas, e, portanto não po-
demos prolongar este processo. (Apoiados.) • 

V o Ex. comprehende, como toda a Casa, que a escolha 
de un1 dos n1en1bros que representan1 os difforentes estados 
pó'de ser feita camarariamente entre elles, e por isso não ha 
necessidade de prolongar estes trabalhos fastidiosos, ·que 
cada vez n1ais nos vão afastando do no·sso fim primordial. 
(Apoiados.) 

Alé1n disto, temos o vencido na ·Casa. Não devemos votar. 
não temos maís que apresentar emendas e sub-emendas. 
,(Apoiados.) 

10 SH. PnESIDEN'rE - Vou pôr a votos a sub-emenda. 
VozEs - Não se pôde votar a sub-emenda. 
VozEs - Não póde ser mais acccita. 



n Jl 

-270-

o Sn. MA'lVl'A .1\'L\C.:Hi\DO ( 1° Sec1·elar·io) - o Sr. nan1il'O 
B:..trL·ellus 1·edanwu e.ot\l.l'tt a ,dp\illPr<.u.:rw t1 ue h a Yi a, üa Mesa, 
L~ red:uuou rnuHo }JL~lll. CUllllJ', llUl'l~lll, nrw illa uc~ginwnlo ainda. 
qÜe regule os trabalhos, a Tvlcsa não ·quer tollt~r. a liberdade 
do::-5 Srs. ll.)epuladus, e por isso não duv1duu n:eeelta1· ';una su~
cn10nda para uniearucntc servil· elo esclarccnuenLo a voLavao 

c JaciliÜtl-a. 
o Sn. Er...YSEU 1vlAarriNS - Nã·o ha necessidade deste es-

darcciinento. 
O Srt. IVL-'\.'lvl'A ~L\CIL\DO - Não tcn1 nenhum inconve

niente. ~Aquelles que não a~c.ccitat·cTn a emenda, voten1 con~ra; 
aquelles .que a quizeren1, votem a favor, po1-.;que ella restringe 
a en1enda. 

O SR. SEHZE:DBLLO ·ComtEL\ (pela orden~) -A l\'lesa sup
priiniu uma mnenda de grande il11portancia, não só. para a 
COJnnüssão, .crue Y3.i elaborar o parecer sobre o pt'O'Jecl:.o de
Constituição. como para qualquer representante que queira 
algum. es-cla.recin1mlto a respeito da mesrna Constituição; a 
en1enda diz o seguinte: (lê) . 

O SR. JosÉ HYGINO, allegando que houve equivoco na 
votação da en1enda additiva ao art. 5'7, pede que a mesma 
vota~~ão seja rectificada. 

O SH. 1PRESIDEN'l'E dei~a ·de attender a esse pedido, :por 
tratar-se de ma teria vencida. Vem á Mesa e é lida a ·Se-
guinte emenda: · 

«AO primeiro período do art. 5'9 accrescente-s-e: -não 
podendo fallar por 1nais de 20 minutos, salvo si pedir e lhe 
·fôr .concedida a prorogação por rn-ais 20 minutos. 

Sala das sessões, i 9 de novembro de 1890. 
Brandão. -. Chagas Lobato. - Leonel Filho. 
e/der. - .Dtd1·a Nicacio. - Alvaro BotelhO.>> 

Fer·reira 
A •. Sto-

' 
. 0 SR. RAMIRO BARGELLOS observa que te1n o -seu espi

rÜ·O ~p-~epar:ado para dar ~oto sobre as emendas apresentadas, 
1nas 1~ao pode, e~ bmn .ass1n1, nenhun1 dos seus collegas, votar 
consc1enten1e.~te e!'sas eme-J?:das apre'Sentadas depois de en
cerrada a di.::;c~ssao. (Apotados e não apoiados) . 

. · Hequer, poi,s, .que se ponham a votos ae .emendas conhe-
c.Idas da Casa. · · · 

O ISR:.. .MATTA ·MA~H~no (lo Se-cretario) - .sr .. :Preside-nte, 
a ~Mesa nao tem. o d1rmto de negar a verificaA,iãO da vot~ação 
e nem o tem fe1to. 

Entendo, porém, que não é regular, depois de declarar-se 
votada uma emenda ~ ter-se passado a outro assumpto os 
nobres .deputad~s ped1rem a verificação de uma vota,.-ã' J"á 
annunc1ada e f1nda. "" 

0 

q SR. MEIRA DE.VASG<?~CELLüS -.Insisto no requerimento 
que f1z, para qu~ seJa ver1f1cada a votação da emenda (Apar-
tes. O Sr. Prestdente 1•eclama attenção.) · 

t 
A Mes~ não tem interesse por est~ ou aquella emenda 

e1n cu1npr1do o seu dever . . ' 

0 Sn · BARBOSA LIMA - E' SUS·Ceptivel de enganar_-se .. 
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O Sr-t. 1\'l.:\'Fl'A l\1.-\CliADO (1 ·· :!Jeurelariu )' - Con1o 1nern1Jro 
da _\J e~m, fm·ei exeep\,\ÜU ... 

O Srt. B"\H.BOSA J ... IMA -· Excepção, nftu; V. Ex. teru o 
de\·et· Lle alLendeL' aos nosso::; protestos. 

:O SR. lVIAT'TA MACHADO ( 1 o Sec1·etw"io) - . . . ::;uj eitando 
ú veri:fieat~ão a ·v o Laeão da ernencla, sobru a qual os uoJJre:; 
deputados., recltunan1."' (A.par·tes e reclwnaçues.) 

O Sr. Antão de Faria - Parece-n1e, Sr. Presidente, que 
us trabalhos não têrn corrido rcgular1nente, en t vis La elas 
d1Yet·sas reclanm(;õcs que aqui tên1 hayjdo sobre a votaçüo e 
verifi-cação de algurnas erne-ndas. 
· O art. 59, sujeito a debate, diz o seguinte: (lê) : «C~da 
n1embro do Congresso só poderá fallar uma vez ern cada drs
cussão, excepto na prilneira, ern que poderá fallar tantas 
vezes quantos foren1 os titulos da Constituição». · 

Parece-rue que esta emenda devia ter sido votada antes 
deste artigo. A Mesa, porén1, entendeu que devia pôr a votos 
cn1 prin1eiro logar o artigo, depois a emenda. Tendo sido 
sub1nettido ú votacão o artigo, a Mesa parece estar conven
cida de .que foi appro·vado o artig·o, salvo a emenda. 

Aqui é que ha divergencia: a Mesa entende que a emenda 
:t'oi rejeitada. mas a 1naioria do Congresso affirma que não 
foi rejeitada~ (1Apa1·tes.) Neste caso, peco ta1nhem a verifi
caçãü da votação. 

O Sr. Serzedello Correia - Sr. Pl'esidentc, a en1enda 
co1nprehende duas partes: a primeira, relativa tambem á 
primeira parte do art. 59, que diz (lê) : 

«Cada n1en1bro do Congresso ~ó poderá fallar un1a vez 
en1 cada discussão, excepto na primeka, em que poderá fal
Jar tantas vezes .quantos forem os titulas da Constituição." 

.. A esta parte apresenta-se uma on1enda (lê) : 

<<Cada rnembro do Congresso só poder·á fallar duas vezes 
sobre a materia em diseussão, não podendo exceder de uma 
hora cada vez.» · 
. Mas o art. 59 tem uma seg·unda parte in1portante o que 
JU~tamente na segunda parte da ernenda é supprim1ida (lê) : 

«A discussão ser-á restricta ao projecto; sendo absüluta-
111ente vedado ao membro do Congresso tratar de materia es
tranha ao debate, podendo o Presidente cassar-lhe a palavra 
depois de advertido duas vezes.» ' 

Ora, esta parte é importante ... 
UM SR. REPRESENTANTE - Já foi approvada. (Apw·tes.): 

0. ~1-t. \SERZIDD~LLO CORREIA- ... !Mas, si foi approvada. i1 
::Mesa nao ton1 razao apresentando 1á1 votação toda a en1enda . 

. Peço, ·POr conseguinte, a V. Ex .. Sr. Presidente que re
ctifique a votação· sóme.nte quanto á ·Segunda narte'. 

E' enviada á Mesa a seguinte emenda ao paràg.rapho uni·co 
do art. 59: 
. ,., «4-, discussão será restricta ao projecto, salvo a dispo

·SICao Ja votada do art. 27. - Epitacio Pess~a.>> 
E' approvado o art. 56. 
:São cgu ~lmen I c ::~pprovadas .as emendas dos oSrs. Ramiro 

Bareellos e .Laut·o Muller su pprnn indo ns § § 2° e 3o do ar-

1l·.·l)' ...... 
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tig·o 57~ e a que accrescenta ao § i o do mesmo artigo·:· -- e do. 
DisLricto Federal. . . . 

Não é approvado o § 6° do _referido artigo, ficando pre-
judicada a emenda do Sr. AmeriCo Lobo e sendo_ approvados 
os demais paragraphDs. 

E' a-pprovado o art .. ·58 ,com a emenda do Sr. José Hy-
gino e outros. . . -

São rejeitadas as cn1eadas do Sr. Epüac1o ao tparagrapho 
unico do art. 59 -e do Sr. Ferreira Brandão e outros. -

.São approvados todo$ os outros artigos. 
10 SR. PRESIDENTE annuncia que vai entrar em discussão 

o capitulo VIII - Da eleição do Presidente e do Vice-'Presi
dente da Republica. 

0 .SR .. ARISTIDES MAIA (pela ordem) - Sr. President~, a 
hora está adeantada; o capitulo VIII trata de assumpto 1~
port.ante e não póde passar sem :dis_cussão. Assim, re·queiro 
que seja adiada a discussão deste capitulo para a1nanlhã; 1nas 
peço tambem ~que a ordem do dia seja invertida, afim de que 
esta discussão tenha lugar depois da eleição -da l\1esa. 

\0 SR. JosÉ AvELINO (pela ordem) - Sr.- Presidente, 
faltam poucos artigos, e por 1sso re-queiro prDrogacão da hora, 
para ultimarmos este trabalho. Assim, peco a V. Ex. que 
consulte a Casa si consente na discussão deste capitulo, pro
rogando a hora, porquanto eu me opponho ao requerim-ento 
do nobre Deputado. 

O SR. THEODURETO SouTo (.2·o Secretario) - Sr. Pr~si
dente, julgo üonveniente adiar a discussão do so ·e ultimo ca
pitulo do Regimento, po!'lque elle se refere a assumpto im
portante, e nós estamos -em .hora jó, n1uito adeantada, e por 
isso não poden1os entrar agora na discussão deste capitulo .. 

Posto a votos o re:querimento de 1prorogac;ão da hora, é 
approvado. (Apartes e reclanwçõe$.) · -

Fica .prejudi-cado o requerimento de adiaraento. (Apat·
tes e 1·eclamações.) 

Entra em dis·cussão o .capitulo VIII. 

. O Sr. ·Bada~ó -_Sr. -Presidente, eu não pretendia. tomar 
· hoJe parte na discussao do nosso projecto de Reo-imento · mas 
·em vista da deliberação que se acaba de toma; e ape~ar do 
cal?-saço que se nota ~os membros desta Assembléa, vou cum-
prir o meu dever, a1nda que com sacrifício. · 

0 SR. FREDERICO BORGES -·_ Peço a palavra em rseguida 
ao nobre Deputado.. ' 
. O SR .. ~ADARó -A .n1ateria consignada no capitulo VIII é 
1n1portan~Iss1ma e merecia de nossa parte . detida attenção · 
entretanto, temos de discutil-a e votal-a ·ainda hoJe. ' 

. Sr. Presid~nte, é muito possível que. o processo estabe
leciqo pelo capitulo VIII não tenha occasião de ser posto em . 
Pfatic~ J?OE este Congresso, porque depende da -approvação da 
.Constituiçao nesta parte. 

O SR. JosÉ AVELINO - O nobre Deputado dá liee~ça l3ara 
um aparte? . -· . ___ . 

..___ () SR. BADA:RÓ- Pois não 'l 

\ 

,1 ....:L __ _ 

! 
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O Sn. Jos.B Av.ELINU - ·v. Ex. esLCL Jallando conlt·a o 
vencido; a Cainal'a jú decn~lou que se conLinua~sc a discus~ão. 
(JJ a uttlrus apal'lcs.) 

O Sr-c BAD.\HÚ -- O nobre .lk>ulado qu.el' que.~ a sua o1Jl'a 
passe sc:n discussão, Inas não h a de ser assiln; nós aqui vic
nlos para lliseutir tudo. 

Corno ia dizendo, Sr. Pres idcn te. t~ possível que esLc pro
eesso não seja vostn c1n '})raUca, pór,quc depende da aprn·o
vação da Constituição na parte correspondente. 

Aeho extraordiuaria a disposição contida no art. 7ft. 
Diz o § .:2" que nenhun1 men1bro do Congresso pótle 

abster-se de votar. 
Penso, Sr. Presidente, que todos os n1mnbros deste Con

gresso apreciarã.o devidamente o direito que .tiverem de ele
ger o priineit·o representante da Nação, o primC'iro Presidente 
da Republica dos Estados Unidos do Bra~il. (Apoiados; ·1nn-ito 
bem.) rrratar-n-os COll10 quer este artigo é ·querer ICOlnpal'ar 
os membros des.te Congresso a collegiaes. (lViio apo·iallo~.) 

Que quer dizer, Sr. Pl'esidente, pre·cauções materiaes"? 

O 'SH. ELYISEU l\L<\FlTlNS- Não enLenclcu o ReginH~nto. 

O Sn. BADAn.ó - A.ttenda-n1e, Sr. Deputado. Si prccau
nões Inatoria.es ,quer dizer .que dentro deste edificio nos serão 
in·estados aquelles recursos necessarios t1 satisfaç.ão de ne
cessidades inadiave-is do -organismo, corno alin1entação c a 
reparação do son1no, eu eomprehendo; mas~ si é trancar as 
portas deste estabelecimento. isto é um horror. 

O .St-L ELYSEU M.AH1'INS __, Que.tu fanou nisso?! (Ha ou
tros apa'rlcs.) 

O Sn. B,\D.\HÓ - E, o que se púde entender. 
O ~f.t. .ELYSEU l\lAH'TINS- Não se pó de cnlondcr a~s im, 

alJsolutainentc. sen1 i'azet· injuria ao Congresso. 
O SH. BAnARó - Si não se entende assim, nós ·quercrnos 

saber o .que que~ dizer a expressão - pre-cauções rnateriaes. 
O SR. FRBDERI·co BoRGES - Isso é uma an1eaça. 

:0 SR. ELYSEU MARTINS - Não é tal arneaça. 
0 8H. FREDERICO B,ORGES - As palavras valem O QUC ellas 

significam; então a Comn1issão. foi infelicissilna. (H a oul'l·us 
ap,artes.) 

ü Sn .. BADARÓ ~ ~sta parte elo Regin1ento é ilnportantc; 
não podemos ac·ceitar sern discussão, sem a conveniente ·ex
·.tJiicação, uma medida •que póde, trazer até desar para nós 
outros. 

Portanto, Sr. Presidente, en1.quanto não ficar explicado o 
sentido verdadeiro desta phr~ase, eu voto contra este pa
ragrapho - bem. con1o contra o segundo, .que consigna a obri
gatoriedade do voto. 

Por que razão, vindo eu a este Congresso no dia da elei
ção do prin1eiro magistrado da Republica não posso abster
me ele votar? Eu só respondo aos meus ~constituintes só res-
pondo ao pOVI'. que me deu a delegacão. ' 

18 
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() Sa. ZA:MA - E não ha n1eio de obrigar nenhum de 
nós a votar, desde que não o quizermos fazer. . ( Cruza,m.r-se 
apar.tes.) 

o SR. o; BADARÓ. - Por consequencia, ou retirem estes pa
ragraphos, ou,. no caso contrario, votaren1os contra ellas. 

O Sr. Mendonça Lobo - Sr. Presidente, tive a honra de 
enviar ·á Mesa duas en1endas, preenchendo lacunas, que me 
parece existirem neste Regi!llento . Vou mais li~eiramente 
tratar de justifitcar essas emendas, uma vez que fo1 posto em 
discussão 0 capitulo VIII. Peço desculpa,_ meus honrados coi
legas, de vos to111ar tempo nesta hora tao adeantada. 

UM SR. REPRESENTANTE - Elles são OS CUlpado~. 

O SR. MENDONÇA LoBo - Para a eleição do Presidente . e 
Vice-Presidente não foi cog·itada q. hypothes.e, que se podena 
dar, de que entre os dois cidadãos mais votados houvesse 
empate. . . 

Uma de minhas en1endas prevê este caso., IndJocandp que 
se proceda a nova eleição entre os dois nomes mais votados e, 
si houver ainda empate, se decida pela sorte, o que já está 
r·esolvido en1 relação a outras eleições. Penso que não careço 
justificar mais esta emenda. 

A outra en1enda é en1 relação ao acto solemne, que forço
samente ha de ter logar, qualquer que seja a Constituição ado
ptada, isto é, de vir o Presidente da Republica eleito .. prestar 
sua affirmação perante o Congresso. 

Parece-me que esta emenda não pre.cisa de justifi·eacão, 
é de necessidade absoluta . · 

. ' 

· · O Sr. Frederico Borges (pela ordem.) - Chamo a escla-
recida attenção de V. Ex. para a disposição do art. ·46 deste 
Regimento (Z~) : · 

«Nenhum assumpto será posto a votos sem .que estejam 
presentes. ~etade e mais um dos membros do Congresso, 
t_endo prioridade na votação as ·Questões cuja discussão tiver 
ficado encerrada na sessão anterior., 

_ O SR .. ~HEODUR.E'ro SouTo (3° Secretario) - O Regimento 
nao está ainda em execúção, nem p6de estar. 

VozEs - Nessa parte já foi approvado. 
O S;R. FREDERICo BoaaEs - Desde .que o Congresso já se 

prqnunCiou sobre esse artigo do Regimento passou o mesmo 
artigo a ser lei economica desta Casa. ' 

. UM SR· REPRESENTANTE - Não ha numero para votar-se. 
. . 0 .SR· FREDERICO BORGES - Chamo a attenção de V Ex 
para o art. 46. do Regimento, que está approvado· que é lei· 
por onde nos devemos reger. ' ' 

Ora, não se ac~a presente numero de_. representantes 
cgu~l á 1netade e ma1s um: pelo que, é caso .de levantar-se a 
ses.s~o, marcando-se a o r de~ do dia para amanhã. E, si v. Ex. 
QUlzcr. u~ar de processo ma1s longo, o Sr. Secretario verificará 
n1atcr1almente o que expuz. 
. . N~stas =. ~~ndiç~e:S, V. J.Cx. digne-se de consultar a Casa 

snbre o que requeri. · 
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iQ SR. rrHEODUimTo ·,Sourro (3° Secrelal·io) - RespeiLo as 
o p iuiões j uridicas do honrado representante.. ~las o Regi
lnenLo é um todo de disposições que ainda não estão em exe
cução, 1nas dependen1 de redacção c ~ubsequente apprp_vacãQ 
da Ca-sa. 

Esse arL. !1G foi talvez votado na$ mesmas condições a 
que se refere o no.bre representante. 

O SR .. :FREDERICO BoRGES - Pergunto a V. Ex.: Si. tpdo~. 
nós nos retirarmos, a Mesa re$01Ve!'lá sosinha? 

o Srt. rrHEODUH.E'l~o SOU'l'O (3° Secretario) - Si, entre
Lauto, o Congresso entender o contrario. ~esolverá como en
tender de justiça. 

O SR. GABINO BEzouRo - O Congresso não tem compe
toncia para delilJerar sobre a rnaleria. desLe artigo, porque é 
un1 assumpto muito ilnportante e, antes, de competencia qa 
Constituição. 

E tanto é assiln, que os dignos Ine1nbros da Commissão o 
que fizeran1 foi copiar as disposições transitarias da Gonstj
tuição para transplantai-as ~para Q Regimento .. 

Estamos arriscados a deliberar sobre materia que pód.e 
ser revogada e ficar en1 · contradiccão · co~n o .que · fôr ven
eido por oc-casião da discussão e votação definitiva da Con-
stituição. · 

O Sn. PHESIDEN'l'E - V. Ex. ten1 alguma en1enda? 
O SR. G.\BINO BEzouRo ~Tenho as seguintes: (Lê duas 

e1nendas.) 

O SR. FREDERico BoRGES - E o meu requerimento ficou 
no es.quech11en'to? 

O Sn. JosÉ LIMA - Cahiu. 
O Sn. FRl~DERICo BoRGES - V . Ex. falla pro domo sua. 

O ·.que quer é fazeT passar sua pbrinha tal como a fez. 

O Sr. Ubaldiuo do Amaral - Sr. Presidente, um dos 
meus colle.gas 1nandou un1 requerimento de adiamento da 
discussão, que foi rejeitado. Estando adeantada a thora e ha
vendo en1cndas importantes, convém adiarmos os nossos tra
balhos, visto .que o assumpto prende-se á materia constitu
·c.ional e todos os nossos colle_gas reconhecem .que a ses.são 
11ft0 pó de continuar hoje. 

Re-queiro, portanto, o adiamento da discussão. 
8ubmet.Lido a votos o requerimento do Sr. Ubaldino do 

.Arnaral, é approvado. ' 
. · Vão a imprimir as seguintes emendas, relativas ao ca

pltulo XIII: 

.Proponho ,que sej?- sup:pr!fl:lido todo o capitulo VIII do 
!Re~1~ento, até que ~eJa definitivamente approvada a Consti
tulçao. ~ . . l.t 

1S. R. Sala das Sessões, i 9 de novembro de 1890. - G 
Bezottro. 

Ao art,. 70, dep~is da palavra - cedula - accrescentem"" 
~e as se·gutntes : asstgnada pelo re~pectivp_ .:v.ota:qte. 

l 
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Supprima-se ·.O § 2° do art. 74. 
Sala das sessões. 19 de uovcrnbro de 1890. - J. V. 

1llei'l'a de Vasconcellós. . 
..:\.o arL 70 -:Substituu\n-se ns palavras- unu1 eedula-

pelas palavras - duas cedulas~ •contendo uma. - pat~a 
Presidente da H.epuhlica~ JT •••• ·~c outra-para VlCe-Presi-
dente, F ..... . 

. Sala das sessões 19 de 'novembro de 1890. - G. BezoU'ro. 
Indicamos que se ~cercscente no Jjnal elo . art. lO: - de
vendo a crdula sc1· assjgnada pelo;-; l'espccLI vos yoLanLes. 

Sala das sessões, 19 de noven1bro de 1890. - Baptista 
da 1liotta. - José Bevilaqua. 

Ao art. '73 a·ccrescente-se: 
No caso de .en1pate. entre os dois cidadãos mais vota.dos, 

ainda se procederá a nova eleição e, repetindo-se o empate, 
decidirá a Borte . 

.Sala das sessões, 19 de noven1bro de 1890. - B. jlfen
donça. 

O art. 76 substitua-se pelo .seguinte: 
Reaberta a sessão, lida e ap!pro:vada a acta, o Presidente 

dD Congresso marcará nova -sessão para a solernnidade da 
.po·sse do ,cidadão eleito Preshientc da Republica~ si se achar 
presente na Capital Federal, e, no caso contrario, declarará 
encerrados os respectivos trabalhos, convocando opportuna
n1ente reunião do Congres-so para esse fin1. 

Sala das sessões, 19 de novembr-o de 1890. - B. Men
donça. 

Ao art. 76 deve-se acc.reseentar -- depois de ter o Pre
sidente da Re'Publ ica, eleito nos tern1os dos· artigos anteriore~, 
prestado compr01nisso perante o Congresso. 

:Sala das sessões. 19 de novembro de 1890. - Angelo Pi-
n~~o. · . 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

. . Dec.laro .que votei pela .errienda que supprimiu o es·cru
tnuo secreto e contra a que reduziu as horas do trabalho do 
Congresso . - João Barbalho. 

Nada mai~ havendo a lraLar. o 'sr. Presidente designa 
para amanhã a seguinte ordem do dia: 

ConLh1uação .da discussão do projecto de Regimento .para 
o Gongre:sso N amonal · · 

Eleição da :Mesa.' 

Levanta-se a sessão ·ás 5 horas e 20 minutos da tarde .. 



PRESFDENCIA DO SH. JOAQUIM FELICIO 

Ao meio dia acham-se presentes os Srs. Felicio dos Santos, 
Matta Ma1chado. Theoclureto Souto. Alvaro Botelho :Elv.sen 
Martins~ Francisco •l\'[achado. LeovigÜdo Coelho .. Joacp~irn '8ar
rnento, João Pedro. Cunha Juninr. Paes de Carvalho. l\fanoel 
Barata, :Monteiro de Barros, Antonio Baena, Joa;quim Cruz. 
Theodoro Paeheco, Joaqnin1 Catunda. Bezerra de Albuqurrt1u0. 
Junior~ José Bernardo. Oliveira Gaivão. Amaro Cavalranti. 
Almeida Barr~t.o. João Neiva. Pirn1ino da Si lveü·a . .Jos•~ Hv
gino, José Simeão1 Frederi·co Serrano, Floriano ;Peixoto, Pedro 
1Paulino. Tavares Bastos1 Rosa .Junio.r. Coel11o o Campos. Tho
Inaz da .Cruz. Virgílio DalYtasio, Don1ingos Vic<:nte. GH G·oularf, 
Qnintino Boeayuva1 Lapér. Braz Carneiro. Prudent.r de :\Joraes. 
Campos 8alles1 Ubaldino do Amaral, Santos Andrade. Genero-so 
·~Iarques. H.aul i no Horn. Esteves Junior. Luiz Delp:bil1o. Ran1irn 
Barcellos. Pinheiro Machado, .Julin Frota. GPsarin Alvirn .. \rne
rico Lobo, ·Elduardo \Vandenkolk . .Tosé .Toaqui1n rh\ Snnza. 
Silva Canedo, Silva Paranhos, AJCJUilino· do Amaral. Pinheiro 
Guedes, Bclfort Vieira. Uchôa Rodrigues. Indio do Bra~il. Lau
ra Sodré, Serzedelo. Nina Ribeiro. Cantão. Pedro Chermont. 
:Mat.ta Bacellar. Costa Rodr.igues. Casemiro' Junior, Rodrigues 
Fernandes, Henrique de Carvalho, Ennes de 8ouza, Anfrisio 
Fialho, Nogueira Paranagu-á, Nelson Pires Ferreira, Martinho 
Rodrigues, Barbosa Lima1 Bezerril. João [.,'o-pes1 Justiniano dr~ 
Serpa, Frederico Borges1 José Avelino. José Bevilacrua, 
Gonçalo · de LÇtgos. Nascimento, Almino A.ffonso, Mi
guel de .Castro, An1orin1 :Garcia. 1Eipitacio. Pedro Arne-
rico~ Couto Cartaxo, Sá Andrade, R.etumba, Tolentino 
de Carvalho, Rosa A :Silva. João Barbalho, _Almeida 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, André Cávalcanti, Ray
n1un.do Bandeira. Annibal Faleão. Meira nr. Vasennerllos. 
Pereira de Lyra: .João de Siqueira: João Virira. Lniz dr .\n
r:lrade. Rspiri Lo ·Santo. Belarn1ino Carneiro. Thr.oph i lo dos 
Santos, Leite Oiticica1 Gabino Bezouro, Ivo do Prado. Oliveira 
iV.alladão1 Felisbello Preire, Augusto de Freitas1 Paula Ar
gollo. Tosta, Seabra, Enzebio rle ..:\lrneicla. Z~nna. Artlnn Rios. 
Garcia Pires. Marcolino :\~loura . .Santos Perrira. Custodio dr. 
Mello. Paula· Gnirnarãcs, ~'li.lton .. Amphilop_hio. Dionisio Cer
queira. Leoyigildo Figueiras, Barão rir ,~. \'farnos, -:\'Irdrado1 
Muniz ·Freire. At.hay:de .Jnnior, Fnnseea e Silva, FonsA,ea Her
mes. Nilo Peç.anha, Ueban .. o Mareondes. 1.\fanhães narrP-Lo. 
Cyrillo de Lemos~ Alberto Brandão. Oliveira Pinto, Viriato 
de \:Medeiros. Joaquim Breves. VirgiUo Pessoa. França Carva
lho. Luiz Mnrat.. Ban1 isla da Motta. Aleindo Guanabara. Erieo 
Coelho. Lones Trovão. Jacques Ourique. Aris~.icles Lobo. ~Iay
rink, Furq1üm .,Verneek, Dorning-os Jcsnino. Vinhaes, Thmnaz 
Delphinn. Conde dA Fig-11eireclo. Barlaró. Antonjo Olyntho. Pa
cifico Mascarenhas .. Jnãn Pinheiro. RP:len·tlr Filho. Chagas Lo
bato. Jacnh da Paixã.o. Alexandre SLockler. Francisco rla Veiga. 
Ferr.eira Brandão. Lamounier Gorlofrrdn. Gnnc.:alves Cha·ves, 
.Americo Luz. Feliciano Penna. Pnlicarpn Vin!Ji, Du!orn ~ieacio, 
Ferreira Rabello. Manoel Fulgenein. As!olpho Pio, ... A...rislirles 
~Maia, Gonc.alYCS nan10S, Carlos das Chagas1 Frat!eisco .Amaral, 
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[)omingos Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, Paleta, 
João de Avellar, Corrêa Rabello. Bueno de Paiva, Ferreira Pi
res, João Luiz de Cam·pos, Martinho Prado Junior. Bernardino 
de Campos, Prancisco Glicerio, lVforaes Barros. J ... opes Chaves. 
Domingos de ~Moraes, Adolpho Gordo, CarvalhaL Angelo Pi.:_ 
nheiro, Mursa, Rodolpho de Miranda, Paulino Carlos, Costa 
Junior, H.odrigues Alves, Alfredo Elis~ Carlos ·Garcia, Moreira 
da Silva, Rubião .Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bnlhõcs 
Guimarães Natal. C.aetano de Albu.qu~rque,. BeUarmino dlo 

rr\Iendon·ça, Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves. Fer
nando Simas. Lau.ro MüJJer. Carlos de Campos, Schimidt. La
cerda Couth1ho, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão 
de Faria, .Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Aicides Lima. 
Thomaz Flores. Abreu, Homero Baptista, Rocha Osorio, Cas
·siano do Nascimento. Den1·etrio Ribeiro, Menna Barreto, c 
João .S.everjano. · 

Abre-se a sessão. 
Deixaram de con1parecer os Srs. Ruy Barbosa. Saraiva. 

Rangel Pestana. Saldanha Marinho, Joaquim Murtinho. Tasso 
Fragoso, Gonçalves Ferreira. José Marianno. Castello Branr.o. 
:Pontes de 'Mir.ancta, Ladisláo Netto. gantos Vieira, Francisco 
Sodré, Fr6es da Cruz, Sampaio Ferraz, Costa Senna. Barão de 
Santa Helena, Luiz Barreto. Cesario Motta, Antonio Prado, Al
mejda Nn~ueira. Antonio Azeredo, Ernesto de Oliveira, As~1~ 
BraziJ e Fernando Abott. 

E' lida e posta em discussão a acta da sessão anteeedent.0. 
O 'SR. ·OYRILLO (pela ordem.) . tendo verificado na reRrw

ctiva acta que seu nome foi omittido entr.e os pre.senles no 
dia l5 do corrente, vem reclamar contra isso. 

Talvez narec:a um pouco tardia esta reclamação. mas 
nunca é tarde para se corrigir o que está eTrado. Assim, es
pera que se mande supprir aquella omiss~o. 

O Sr. Bevilaqua (pela ordern) - Sr.Prmddente. comecarPi 
declarando que nunca tiv·e granrle cnnfianç·a na e.ffica
eia das. nnmerosas corno rações deliberativas. E~perava cm e 
nesta situacão, ~que iniciamos a~ora no nos~o paiz, altamente 
regeneradora e moralizadora. diminuissem em narte, os nh~
lacuios permanentes ~para a effjcacia que contesto. 

O· SR. ELYSEU 'MARTINS - Qu ai é a efficacia que contesta? 

O 1SR. BEVTLAOUA - Deve ter tran~pare;r,ido fi~ rninh~s 
palavra~. Sr. Presidente. .que a fidelidade das actas e da 
stenographia, de tudo que aaui occorre~ é o primeiro pasRo 
para estt-~ desideratum, a que alludi ! · 

Tenho re·cla·mado: ~oTlstantemente sobre islo\ ~lT. Pre
sidente. e. no entanto, ~dnrla o Diario Offir!ia1 de hoJe Ã 
1nm auto de novas accnsacões. que involuntariam·ente (sou 
obri~ado a fazer. · · 

. Desfr.aldet hontem, . ~m aparte, o meu pro~amma, ~i
ze.ndo: VIver ás claras. E por isso, peco, Sr. Pres1dente e 11-
lustres rel)resentantes. .que tolereis esta minha franqueza e 
p~rmiUae'S um pouco ·de ma i~ franqueza ainda. 

· Não ~ei~ ·sr. Presidente. si h a algum provosito. nBm qn P.rn 
crer que ha,1a, da parte do encarregado da confecção das actas, 
~ Sr. 1• !S:ec~etario. . 

I 
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O SR. MA'ITA MACHADO ( .fo Secretario) ~ O encarregado 
é 11m official da Secretaria. 

O :SR. BEVILAQUA--"-;1\ias as notas, quem as fornece é V. Ex. 
O SR. MATTA MACHADü (.fi) Secretario) ... e sob a fisea .. 

l j zação do Sr. 2° Secretario . 
O !SR. BEVILAQUA- Então a omis·são é dos dous. 

'Sr. Presidente, fiz uma conjectura, provavelmente estou 
erra.do: mas~ .instam ente porque quero viver ás claras. per
mitta V. Ex. que a externe com franqueza, pois se errei, sel'lá 
este o meu acto de contriccão . 

.Nã.o sei si V. Ex. me ·encontrou por ahi em algun1a 1 is ta 
vermelha ... Talvez em tempos antigos ... 

O SR MATTA MACHADO ·c / 0 Secretario) - E' a mim que 
se dirige, pessoalmente? 

O 'SR. BEVILAQUA - Foi uma con.i e-ctura, que fiz, e na 
rrual provavelmente eston em erro~ e si assim fôr, quern 
fazer acto de contricç!o. 

Tenho reclamado aqüi pela fidelidade das acta:s. Do~ 
apartes que tenho dado, a stenographia não tomou nenh11m. 
11Pm nn1 sequer ! 

O SR. l.ELYSEU JVIARTINS- A tachygraphia não pode tomar 
todos os apartes, maxime ·quando s~o pronunciados simulta
nran1ente uns co1n outros ou con1 as palavras do orador. 

Um SR. REPRESENTANTE -E até devia ser proh1bido in
terrmnper a todo o passo o orador. com apartes, só por JWll
rido de. falar. ' 

O SR. RETUMBA- Os tachygraphos nã.o são obrigados a 
'tomar apartes. principalmente quando não são tlados i'OT' 
oceasião de discursos. 

O SR. J3EVILAQUA - Mas é' que não foram s6mente peqn e
no~ apartes. Eu vejo, !Sr. Presidente. figurar aqui como fal
tanto á sessão todos os dias. o Sr. 1 o tenente Fragoso. H a 
uma porção de dias ,que foi entregue por· mim um reqn erimen
to em que elle manda pedir dispensa de tomar a.ssent.o. P. en· 
esperava a opportunidade l)ara. declarar a V. Ex. qne elle 
em um manifesto que proximani·ente dirigirá ao :::en E si :-trln 
natal - o Maranh~o~ explicar.á as razões por que se vê obri
gado a renunciar !1 sua. cadei:ra. fE,' sem duvida dolorosa 
essa honra que me 'foi confiada, de ser po:"tador dessA reqn e
rimento ou communicação, poraue o Congresso Nacion."'l 
perde. na renuncia do tenente Fragoso. uma das maiores 
capacidades que o poderiam auxiliar e mesmo orientar ; 
porque é e11e um dos n1ocos mais distinctos que têm fre
quentado os bancos da Escnla Militar, um dos caracteres mais 
nobres :que eu conheco. Entretanto, figura aqui como fal
tando ás sessões. 

IPeoo desculpa si com o -proprio de meu temperamento 
a palavra foi um pouco além de meu desejo. Não tive. en
tretanto, intencão de offender a quem .quer que se.fa. Assim 
procedendo . .sou coherente com os meus principiO's. pU!gnando 
p'or aquillo que considero de justiça e, por consequencia, cu-m
prindo o meu dever. 
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Ningum11 rnais f'azcndo ohsrrvações~ t\ dada por appro
vada a acta. 
· Achando-se na ante-sala DS Srs .. Rayn1undo Bandeira, 
Joaquin1 Antonio Cruz c Pedro V~lho ele Albuquerque Ma
ranhão. o 1 o e o 3.) depnl.ados reconlhecidos pelos r.stados 
de Peri1arnbuco o Rio Grande do Norte. e o 2°, :Senador pelo 
IE,stado elo Piauhy. o Sr. .Presidente convida a Comnlisst-io 
nomeada na se.ssão anterior para introcluzil-ns nn recinto, 
onde ;perante a l\·Iesa contrahen1 o c01npron1isso regilYtent.al. 

O SR. CoELHo E CAMPOS (pela m·dern) requer que seja 
convidado a pre·star o coinprOinisso do Regimento o Sr. Lean
dro Ribeiro de Siqueira ?vlaeie1. Deputado r-eco-nhecido pelo 
Estado de Serg~pe. que é introduzido no recinto co1m as 
1nesn1as forn1al idad.es e presta o referido compron1i.s.so. 

O Sr. Ramiro Barcellos - Sr. Presiden1 e. tendo sido a.p
provada pelo Congresso, ha dois dias, uma moção d~~uzida do 
investimento que receben1os ele todos os poderes naCionaes na 
1ncnsagmn que nos dirigiu o che·fc rlo Governo Provisorio, di
zendo .que en1 nossas n1ãos entregava os destinos da Nação, que 
lhe tinham sido confiados pela revolução de 15 de novembro, 
julgo de n1en dever propor ú Mesa que não ~eja retardada a mensagmn que ten1 de levar ás n1ãos do chefe do G·overnn 
css·a nwção, e para isso proponho que s·ej a non1eada un1a Con1-
n1issão de tres me1nbros. 

Como signatario dessa n1oção, Sr. ·Presidente, e .iulgando-
111e tan1ben1 interprete dos sentin1entos dos meus con1panheiros 
de bancada e de outro·s representantes c.mn quem tr.nho fal
Jado a tal respeito. sinto a necessidade de explicar o votü 
•que dei e de justificar a .nJinha assignatura na n1oção, vi·sto 
terem-se suscitado, nã.o só no seio elo Congres·so, con1o na 
ilnprensa c no seio da população cm geral, interpreta!c.õr.s 
diversas sob1~e aquella n1ocão. 

O SR. ·ARISTIDEs Lo no - Peço a palavra, em tm11po op
pOl~tuno. 

UM SR. JlEPRESENT.\N1'E - Peco t.an1bcrn a pulavr~. 

O SR. RAM:IHO BARCELI .. os - Senhores, após 11111 grave 
acontecimento polititco c antes de constituidos e fundados os 
poderes regulares de nn1 paiz. poderes que c·ahiran1 nas 
mãos dos revolucionarias vencedores. é de regra que siga-se 
ün1 governo dictatorial. provisorio oi.1 transitorio~ que não só 
mantenha a orden1 publica, mas cure tambem dos serviços 
nacionaes no interregno qne vai da revolução ú reeonstrucção 
do pai?.. (Apoiados.) 

Foi isto que aeonteceu no B.razil. consecut:iva1nente á 
rrvolução dr 1:5 de novembro. Vencedora a revolução, orga
nizou-se o Governo Provisorio, e este. no n1ais breve tmnpn 
que poude, convoeou a Nação a ·que elegesse reprcsentanf,(~S 
seus para~ primeiran1ente. organizarmn o.s poderes publicos 
e decretarem a. ConstiLuioão. e, depois. reunirmn-se con1o ca
maras regulares, afin1 de da.ren1 os ·meios de .governo aos 
poderes que nascessem dessa 'Constituição. (Apm~ados.) 

A primeira parte clesa incumbencia estan1os nós clcsml1-
penhanclo: e ella rlceorr,J exactamente do deereto do Governo 
Provi~oriD, pedindo ao paiz ·cine elegesse a Constituinte e ao 
mesn1o tempo elcgessr. rc~11rcscn1.antcs rlas r,arnaras nrdi-

\c:·,;:.;f:j: ::_,~~~ 
;·. 
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narias. Como Podrr ConsLiLuin!e. ~>sLou eonvencido de que 
o n1andato refere-se á organização dos poderes publicos pela 
organização da Constitni(:.ão: con1o rnen1bro de un1 dos cor
pos legislativos m·eados pelo decreto do G:rverno, rru1s que 
póde dcsapparccer pelo voto d.o Congresso (Apoiados)~ não 
n1e considero no exercício de con1petencia ordinaria, pois que 
o men logor pócle ser extineto. ach0 n1esn1o que dr.:ve ser 
e·xtincto (AJJOiaclos da bancada rio-grancle·nse) pelo proprio 
Congresso. ( Apniados.) 

Con1o posso considelrar,._n1e inv~estido de taes podetres, 
si o Congresso ainda nãn fallou nn sentido ela legit.inlifladc 
do sua creac~ão? Por isso. considero-rnP investido· elo Podrr 
Constituinte:~ cxuanto. porén1, ao Podr.t' Lrgislativo, depende 
do voto do Congresso~ e o Cong·resso pólde crear uma só Ca
n1ara; acho n1r.snw f\lH' drve faz0l-o. (A·prYiculos da bancada 
rrio-q'í·and.ense ,j 

En1 taes condições. não existe JPoder Legislativo, não 
existe ainda H('nhu rn poder forrnado. r.xiste apenas a Dieta
dura errada prla revolução. Esta Dictadtna dcsapparrceu. 
auandn o Govr·rnn Provisorio veiu ha dias .declarar ao Cnn
grosso ... 

O SR. ZA:NL\ -· Mas existe a snbeorania nacional, CIUC não 
flrsapparrcr. nunca. 

O 'SR. RAMIRo BARCELLOS -E nós. qu c es tan1os fazcnrlo 
aqui senã.o trat.ando de promulg·ar un1a Constituição por dr
legação da soberania nacional? Deixernos essp.s palavras carn
panudas, que servmn apenas nas praças publicas para os 
tribunos, 1nas que não causam in1pressão ao espírito daqnellr.s 
que sentmn a respo·nsabilidade cte repre·sent'antes dn s0n 11aiz. 
(Nnrne1•osos apm'ados .) 

O .SR. ZAJ\1.:-\ -- Não sei si o oradoe se referr. a rnim. 
1.1rnho tanta. honra de ser tribuno de praç.a publica. corno 
reprr.srmtantc riO Oongressn. 

0 'SR. RAMIRO BARCELLOR - Não con hr.ço O illn::;Lro repre
sentante qnc falla; não sei si é tribuno: não porlia pois cli
rigir-rnc a ;S. íE~. 

- ~Ias~ dizia ClL no n1on1ento crn que o GoYerno Pr·nyisorio 
dcpoz nas rnãns do ·Congresso Naeional os poderes dr. qnc 
estava jnvcsticlo pela revoluç:ão~ o Congrr.ssn fJ.c.ou senhor 
rlr lodos os destinos nacionaes, não :ficou sél sendo Consti
tuinte. Nestas condições. que cDDl{)eUa ao Congre•sso Na-
cional? · · 

ne flnas 11ma : on crear un1 novn Guvernn ProYi:::.nrio, 
visto que o Congresso ~acional não pócJ(~ n~>m acln1inislrur: 
nern lrgislur nr.m faz.cr :iust.iça ~ nu pNlir ao Governo, qne 
encontrou, filho da revolnçã.o~ que continuasse. até que a 
Con sl.itniçãn f'stivr.sse vnlacla e consl ii ui dos todos os pofl0 r·es. 
(i1])nirulos .) 

011vi aqui um illustre representante fallar cm trunsi'tlr
mar- se n Cong·rc::~:;o r.r:o Convenção Naeicn:a 1. ~ ii·• ·"·ej o, 
senhores, CflW i:;;tn possa dc.corrcr d~ nn1a rr~volnçãn quasi 
paci fiea, eorno foi a rlo Brazil. (A)windo.r;. I 

]!js!'ou er.rLo rlr. que o illnst.rn rcprr.s(•nlantP não rno rlr.n 
r.ssP. apat!.r rlr.srjanclo qun n f-:ong"rrsn sr. lransforrn~>. porrpw. 
mens senhores, alguns dos meus amigos posiLivisLas me 
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h~rn mn H.as ve.zrs fanado nn1 um cnnecHo ri crivado da sn à 
doutrina e vem a ser -- que não ha anarchia peor do que a 
anarchia de n1u i tos. a ::marc·hia elo parlamento: e não pó de 
havrr n1aior anarc.llia do 'CfllC um Congresso Gonstit.ninte 
transforn1ar-se cm Congrrsso Leg-islativo, porqne não pócle 
simultaneamente exereer as duas fnnceões sen1 a anarcbia 
transportar-se jn1mediat.amente para o centJ·o do Congresso. 
(Apoiados.) 

Eu, que so11 OJ'deiro e conservador da Repnnlica. {) rrn r 
desejo é que as 'fnncções sejam delimitadas. ( A]Jniados.) A~ 
funcç.ões çlo Conftressn não poden1 ser porturhanas por 
outras rruaesquer. 

E en. que não tive medo dos n1ens amigos que fizeran1 a 
revoJuçrio e que foram collocados á testa do Governo. en 
que m~ deixei e1eg·er ern virtude de um decreto do Governo 
Provisorio. não posso recear. por quinze, vinte dias ou 11m 
mez, dar-1he a cnnfjanr.a que nelle tinha, ao ponto do m r 
deixar eleger segundo o disposto no regnlamento eleitoral 
qne elle fez. (.4.poiados.) 

· fE' precjso dize. r a verdade: eu nã.o estou hypothecado 
a njnguem, estou hypothecado ao meu paiz. Não se pense, 
portanto: que é uma barretada que 'faç·o ao Governo ; só quero 
rlo Governo que cnn1pra o sen riever. Approvada a Consti
t:nição. rleponba toC!os os podPrrs n venha r,ollaborar cmnnosro 
na organização do paiz; venha como cidadão, porque a f(5.rma 
republicana é isto n1esmo. 

Assin1. nrononiho que. non1eada a Com.mi:::;são. nst.a intcl~
préte a moçfio conforme o pensamento que a d1ctortl. a'O nicmos 
nelo qne me diz respeito; proponho tambem uma excepcão 

1á: moção, porque a assig-nei debajxo deste ponto .de vista. 
l\.111 faHa-sn r-m1 Poder Exer.u ~ivo. romo Ri j:í. cxisUssc. ~fí.o 
na nenhun1 poder creado. 

lTJ\fA voz -- Ha o Congresso. 

O SR. RAJ\nRo BARCELLOS - Não apoiado: ha só poclot' 
revolucionaria~ que ahi está ~como existia. (H a var.ios apar-
tes.)' · 

Pncler Execvtivo. rara mim. f. só o podr.r provisorio. qn0. 
estava administrando e que no n1eu conceito deve eontlnnar 
a administrar o paiz até estar approvada n Constituição; é o 
poder de facto. · 

Em conclusão, como P- este o meu voto. con1o Ã o rle 
muitos dos meus companheiro~ d~ bancada e ontros rrue o;:;tã0 
assignados na rnoção, proponho o s~gu inte. ( Lf? .) 

VozEs -- 1\-Iu i to bem! Muito . bem! 

E' envia:da á 1\fesa e Uda a seguinte 

l\fOÇÃO 

c< Recrnciro ~i 1\fnsa cru~ se nomeir uma no111missão cl0. 
tres membros nara recli~dr a mensa~e1n ('Jtle ten1 de ar.om
panhar a moção votada ante-hont.cm.-

Egnalmr.ntn propnn:ho rflle se torne r.x:p1iearlo na nren
sag-enl o seg·ninte: 

Que o Congresso, senhor dos destinos da Nacão 

I 

I .. 
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e de posse de todos o~ podere~ nacionues, e reservando-se 
o pleno exercício dos poderes constituintes, espera do pa
trioLismo do Governo Provisorio que continue na gestão dos 
negocias publicas, revestido de todos os poderes necessarios 
para o desemnenho de sua alta 1nissão. -- B.am:iro Barcellos.» 

Depois de apoiada. entra em discus,sãn a n1oQão. 

(O Sr. Presidente dei:l'a a ?·cspect'iva. cadeú·a, sendo su lJ
st'ituido pelo Sr. V'ice-P'residente.) 

O Sr. Aristides Lobo - ( Rxt?·aorclinm·io movimento ele 
attcnção) -- Fui rm1 do~ signutario~ da moção qne motiva 
o presente debate, e preciso, po:rtanto, explicar-me perante o 
Congresso, pela mesma razão que levou o meu Hlustre cnl
lega e an1i.go a faz.el-o. 

O assumpto é demasiadamente grave e de grande rele
vancia, para que possa pas·sar sem o pronunciamento clara 
e explicito deste Congresso .. 

Sr. Presidente. eu venho á tribuna aconselhado por todas 
as advertencias da cordialidade e da prudencia que a situação 
inspira, e, direi mesn10. por todos os conselhos da longanirni
dado que o 1non1ento nos impõe. 

Trago em mim os estimulas. e não as imposicões do pa
triol.ismo. crue a ~itnaç.ão ano-rmal e r.xtraordinari,a póde e::-dgir. 
c exige realn1ente de todos o~ que desejam instituir e con sn
liclar o regin1en puramente democratico em nosso paiz. 

1\'Ias, Sr. Presidente. precisamente para que consigamos essr. 
f'im. é necessario que determinemos com clareza e nitidez a si
tuação poUHca mn. qne estamos cnllocados e firmemos bem os 
primeiros passos do Congresso na grande· obra de que elle est:\ 
encarregado. 

!Lernbrae-vos~ senhores, que estamos perante a Nar,.fin r. 
.perante o mundo e devemo:::; ser da mais severa con1posLura 
na resolução de nossos aetos. para que. amanhã, incursos na 
contradiçã.o do nosso proprio proceder. não sejamos acoima.ct0-; 
de levianos ou indiscretos e tidos por desconhecertores rlns 
nosso~ rwopri os prineipi ()S, a qn e não sou hemos obedecei'. 

. E' da mais alta importancia. senhores, o inicio da exis
tencin institucional .desta Assrmbléa. 

Não esqueçamos que ella é a primeira assembléa da RP
publica e por ella vão coteJar-se todas as esperanr,as dn 
paiz. 

,Muito bem disse o meu. illustrado collega que me pre
cedeu na tribnna. que o poder de facto. o poder revoluc!onl:lrio 
tinha vindo ao seio do Congresso depositar ~m suas mãos 
todos os poderes ·que assumira em um momento de salvação 
nacional. 

Reproduzindo, de certo modo. o pensamento da Mensa
gem, ella affirmou, com incontestavel verdade, que o poder 
dictatorial, fatigado desse pesado encargo, deu-se pressa. na 
phrase do proprio chefe provisorio do Estado, em vir entregar 
4 Nação os seus destinos. 

·Ma~. si assin1 é. desde esse 1nomento. desde qw~ ror 
forca da Mensagem. aue recebf\mos~ n porlcr revolucionm~io 
resignon a sua investjdnra no -seio do Congresso, o que exjstia 
á fnce da Nação? 

UMA voz: -Nada. 
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O Sn. An.ISTIDES LoBo - 1S:enhorcs, ningumn se colloca 
acilna da evidencia dos factos. Nós estan1os .en1 presença do 
paiz, aJqui cpnstituido, c o Congresso, não ha contestai-o, é a 
unica aucloridade e a unica soberania legal elo paiz. (Mu.itos 
apoiados ·c rnuito bcrn, m.'ltito bern.) 

Contestar, senhores, que o Cong-resso ten1 e1n suas 1nfws 
todas a.":; faculdades soberanas da Nação, por forç.a da solcn:m.c 
e nor1nal investidura do seu mandato. ó negar a rxistencia 
.deste e por em duvida o pronuncian1ento da eonseiencia ·po
pular. 

Não, senhores, isto não é .possivel. (Apoiados c rnuüo 
bem) 

Fica, pois, 'firn1ado que o ·Congresso ·Nacional é o unico 
poder existentE'. ou n era até o mo111cnto cn1 qu f~ rlr sua 
propria autoridade constituiu o Poder Executivo, desn1en1-
brando de si, provisoriamente, essa faculdade. (Apn'indnR e 
m.'tt.ito bem.) 

UJ\IA Voz-~- Esta (~ ·CJllC ~~ a verdade. 
0 SR. RAMIRO BAHCELLOS - Não disse O contrario. 
O Sn .. AHISTIDES LoBo-- Bon1, si assim é, qual a conse

qucncia fatal e inevitavel que decorre deste facto ? 
E' que ao Congre-sso compete a constituição de todos os 

poderes, t.ransitorios ou definitivos que sejam~ c-om que deva 
ou queira dotar o paiz. ( Ap01:a.dos e rrnuito bem.) 

E o Congresso, senhores, comprehendeu tanto que era 
nsLo un1 dos seus primeiros· deveres, que apressou-se en1 
constituir o Poder Executivo, investindo o poder revoluciona
rio on as suas Antidades de attribuicões rque estas já não pos-
suíam. (Apoiados.) · 

Com esse facto o Congresso provou, perante a Nação e 
pe.rante o n1undo, que estava seriamente preocupado da e1 e
vada rnissão qu1~ lhe foi confiada: provou ainda ·que nã.o lhe 
havia es•capado a n1omentosa e palpitante necessidade de 
dotar a adn1inistração pubUca, euja actividade não póde ser 
1nterrompida. dos aparelhos e recursos necessar1os para poder 
agir. (.Apcdados.) 

A eonstituição do executivo provisorio, portanto, é a 
expressão verdadeira e un ica da moção votada por este Con
gresso. (Muito bem,.) 

'rFalla-se crn que ~.e pretende converter esta Assen1bléa em 
Convençã.o Nacional. 

Mas onde está setuelhante pen·san1ento ou sem·elhante pre
teneã.o, desde que, ern vez disso. acaban1os de delegar uma 
de nossas facu1dades soberanas? 

A absorpcão de todos· os poderes, accun1ulacão de todos 
r.lles nas rnãos rla Assembléa, não é acaso exeluida inteira
mente pelo aeto de or:~anizac·ão que acabamos de praticar? 
Sem duvida. que si1n .. (Apoiados.) 

Mas, senh?res,. essa situaç~o é creada pelo proprio go
verno revclucionariO. 

Vindo resignar no seio do Congresso os p.oderes que de 
facto recebera, que outra consequencia senão o seu proprio 
desaprpareeimento rleveria esperar ou prever? (Apoiados.) 

All f~ga-s.c. entretanto, que o ,Congresso ó constitn inte e 
não f.e1n ·facnlrlarlns l~gislaf'.ivas ordinarias.-
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UMA voz- Não deve ter. 
ÜU'l'HA :voz-- Não· tcrn. 
O SR. ARIS'l'IüES LOBO- GonLe:;Ln a pruvo:sic;ão. (.Muito. 

apo·iaclos .) 
'Pergunto-vos si son1os on não a ::;uherauia eousLituida da 

Nação? 
UMA voz- Não. 
O Sn. ArusrrioEs LoBO - So1nos, sem ãuvida, e, si não o 

so1nos, que viemos aqui faz·er? (Apoiado.s; muito bem ,_ 
apu;·les.) 

Senhores, a soberania constituída de un1 povo, quand_o 
por força de circumstancia é o poder unico, não encontrar 
limites ás suas faculdades organicas, senão no proprio poyo 
.que lhe delegou taes poderes. (Apoiados.; m.uito bem.) 

Competem-lhe, pois, tanto as organizações definitivas 
como as accidentaes e transito rias ~que possa encontrar em seu 
can1inho. (Apoi~os; rnnito bem e apartes.) 

Argumentemos con1 a propria nwção do nosso collega, 
que determina este debate. 

Ella il11pHca a deleg;a:.c·ão do legislativo ordinario no Go
verno actual. 
· Mas para reconhecer, sequer, a continuidade desse direito 
no poder dictatorial, é preciso que o Congresso possua essa 
faculdade soberana. (:Wluitos apoiadoS'; 'JnittÜ'J be'rn; ?nttito bern.) 

.Si vós não tendes a faculdade de legislar ordinarian1ente, 
com que direito ides investir o poder de facto de un1a aLtri
buição que é vossa ? 

Isto, senhores, não é contestavel. 
Si o Congresso, r.ep.ito, verifica que não tetn a fac.uldadu 

de legislar ordinariamente, não tem .que fazer delegações. 
(Apoiados.) 

O seu papel, logico e unico, seria sünuJar que não via 
:o poder anorn1al que a seu lado estava legislando. (Mtâto betn). 

0 SR. RAMIRO BARCELLOs - Não apoiado. 
0 SR. ARISTIDES LOBO - Eu disse no p-rincipio do IUCU 

discurso que nós precisavamos 'i}rmar ben1 os primeiros 
passos e as primeiras resoluções deste Congresso. 

Mfirmo que essa posü)ão é absolutamente necessaria á 
.sua auctoridadE~. 

Não ha, estou certo, p:ensamento algun1 de hostilidade 
ao Governo na moção que foi votada. (.Yuitos apoiados.) _: 
1ne ,parece, me$mO, que elle deve acreditar-se aqui como no 
~eio de amigos, o que não exclue, nen1 pretere o exercício 
dos deveres que a Nação comtnette a cada !Jffi. 

1Esta rep~esentaç·ão, por outro lado, estou tan1ben1 con
vencido. levantar-se-ia inteira no dia en1 que surgisse en1 
seu seio um pensamento reactor contra o regin1en que que
remos fundar. 

!Ai daqueUes que desconhecessen1 as faculdades soberanas 
deste .Congresso e a intenção do seu mandato; pOI~que, então. 
abrir-~e-ia de novo o pe.riodo revolucionaria que aeaha de 
encerrar-se. (Muito bem.) 

Mas, senhores, não estamos em presenca de semelhantes 
previsões. 
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O espírito da Nação, nin1ian1~n.te ·ordeir.o, assegura u1n 
di la Lado periodo de paz e de estab1hdade soc1al. 

O Congresso acaba ct'e acudir a e·ssa orden1 de senti-
Inentos. 

\Eu nã·o vejo, pois, en1 non1e de_ que necessidade ou de 
que principio.s se levanta esta questao. 

Si o Governo quer ou carece de alguma prova solenne 
de confiança si esta investidura não lhe basta para desempe
nhar-se dos' seus deveres e de sua grande responsabilidade, 
pronuncie-se francan1ente, reclame esse apoio de que ca- · 
rece. 

Mas, para .que ver no acto do Congresso un1a manií'estacão 
de desagrado? 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS -. V. Ex. pensa que SOU orgão 
do Governo, mas eu estou pensando por mim 1nesn1o. 

O SR. ARIS'riDl~S LoBo - Não eslou dizendo que V. Ex. 
seja orgão do Governo, n1as a sua 1nocão exprime un1 -pen
samento delle. 

O SR. RAMIBO BAHCELLos - Mas o acto do Congresso 
não e~st.á decidido, eu assün o explico: o acto, para mim, 
::1ão C'Rtá claro; o nobre Deputado o estú interpretando de 
outro n1odo. 

O SR. ARISTIDES LoBo - Para nüm, elle é clarissimo; 
refere-se exclusivà e positivan1ente á investidura do ·Poder 
Executivo . 

.Comprehendo todo o alcance da n1edida votada e, devo 
até dizel-o, tive-a con1o uma prova de animação e confiança 
1nes1no ao Governo actual. (Ha :um aparte.) 

O SR. A.!RISTIDES LoBo- Eu, bem como o nobre Depu-
tado, tenho no :roder companheiros de revolução, que puze
ram .commigo, por assim dizer, as eabel}as no cepo da. reaeção 
revolucionaria, corren1os os mesmos azares e ten1os ou de
vemos ter o mesm-o en1penho pela causa da Republica. 

Todo Ip.undo sabe sit;ua~ões semelhantes a quanto 
obrigam; mas, senhores, eu procuro para as instituicões nas
centes neste momento uma base segura de estabilidade 
politica. . · 

Divirjo desses 1neus amigos no n1odo d~e encarai-a. 
E 1-1. pergunto : Si passar a 1noção que acaba de ser pro

rwst8. e si o espírito publico, 1nal jmpre.ssionado por -ella, en
tender que a primeira assembléa da Republica se retratou de 
seu acto, qual é~ de futuro, a auctoridade deste Congresso para 
de_cref.ar a Constituição que tem de reger este paiz? (Apoiados. 
e mutto bern.) 

VozEs - Ha de -certo retractação . 
. 0 SR.. RAMIRO BARCELLOS - Não h a nenhu1na. Eu fn i 

urn dos signatarios da moção e estou e~plicando o meu pen
sarnento. 

·O Sn.. ARISTIDES LoBo - Senhores, eu creio havei-o dito, 
puz-1ne em frente dos factos e das circumstancias e inter
roguei caln1mnente a minha consciencia, e perguntei a nün1 
mesmo, sen1 obter resposta, de onde vinha esse obstaculo 
para o Governo em acceitar a moc~o que foi votada. · 

! 
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Si ha uma razão de tal orc!om, que .. ~ssa n1edida impede, 
.0u taxa a acção governamental, que- ella nos seja ex:çost•L 

.Si ha nlDtivos para mna suspeita de hostilidade, me pa
rece que a sua atti'~ude deveria ser outra: ou não ter largado 
de suas n1ãos o~ poderes 1·cvo1Lwionarios, ou vir, pelo meno.s, 
debater e esclarecer-se perante o Congresso. 

VozEs - Perfeitarnente. 
O Sn.. ARISTIDES LoBo - No primeiro caso, repetirm, 

para ser logico com o seu proprio pensamento: esse .que se 
julga ou é ainda de certo 1noclo depositaria dos destinos da 
Republica, devera manter em si as faculdades de que se :havia 
investido. 
. Vn·, porém, ao seio do Coné;Tesso resignai-os e, depois, 

pretender-se investido dos attributos de que se despüj0u, é 
sirnplcsmente absurdo e incon1prehensivel. (Apoiados e rnuüo 
bem.) 

O Sr-t. R:\.MlHO BARCELLOS - O Governo não pretende 
nada; eu não fallo aqui pelo Governo. · 

O SR. ARIS'riDEs LoBo - Estou com a palavra; por minha 
vez aEsignalo a .situação das cousas, e attribuo, porque, sei, 
ao Governo as intenções contidas na moção que se discute, 
V. E4. não m'o póde impedir. 

O SR. RAMIRo BARCE.LLos- Ben1; rnas nã.o referindo-se 
á rnoção que a.presentei e é n1inha. 

O SR. AmsTmEs LoBo - Refiro-1ne ao pensan1ento do 
Governo; sei que elle pensa assin1 e quer essa nova attitude 
da parte do Oong~esso. , 

Ü 'SR. RAMIRO BARCELLOS - Isto é outra cousa. 
O Sn ... A.lUSTIDES LoBo - Pois bem; :S nesse sentido que 

estou fallando. Tranquilise-se V. Ex., e eu creio que o Con
gresso n1 e comprehende. 

Que impede, senhores, ao Governo de vir pedir ao Con
gresso as medidas de que care{{a ? 

O iSR. R1\MIRO BARCELLOS - E' trazer a anarchia ao Con
gresso. Si o Governo .pensa como eu, pensa muito ben1, muito 
prudentemente. (Ha outros apartes). 

ü SR. ARISTIDES LoBo - O proprio Regimento previne IJ 

ca.so, evita imagJinaria anarchia. 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS. :-Não sei como pensa O .Governo 
O Sn.. ARisrrmEs LoBo - Eu não curo disso, rnas nãn 
ü SR. RAMIRO BARCELLos - Não sei como pensa o Governo. 

que é, afinal, o que se pretende. 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Não h a tal despojO. 
UMA voz -. Qual é esse despojo ? 
O Sn. ARISTIDES LoBo- Que quer dizer essa inves

t1dura in1plicita da soberania legislativa ·c~o Governo, que se 
pretende? 
· ~ O SR PINHEIRo GuEDEs -Esse é que é o desp.ojo. ~o: Go
verno é, de facto, Poder Executivo e mais nada. (Ha outros 
!ZP.ar_!es.) · · · · 

' . ·' .... 
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O Sn. AmsTIDES LuBu - E1n todo o caso, não é d:._•, n1udu 
algum admissivel que e~sc aeto ~e pratique n ~preLexLo de ln
tenJrctação da n1oç:,ão que foi v o l auu. 

0 Sn.. HAMIHO BARCELLOS - Pet.:,o a 111eu colleg-a licellf}il 
para dar-lhe un1 aparte. Que diz a n1oção? 

O Sn. ARISTIDES LoBo - Diz que o Congresso re:50lYeu 
investir o poder de t'acto de faculdades executivas, qne já 
estava exercendo, mas que resignou. 

O Sn.. RAMIHO BARCEr..r .. os - Lá se i'alla em Poder Exe
cutivo. 

O SR. ARIS'l'IDES LoBo -- O Poder Executivo é o rne::nnu. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas não existen·i poderes 
creados, 1neu collega. 

O SR. ARISTIDES LoBo -- Sün; n1as poden1eos creal-o::;, 
rnesmo por provirnento provisorio. E, depois, seja qual i'or 
a situaçiio ,polit1ca de un1 paiz~ na propria situação revoltteiu
narht ent tudo que est~t acctunulado e concentrado nas 1nãns 
dos 1{on1cns que governan1, n1esn1o nesse casoJ ha n1edida::; de 
indole e natureza legislativas e o,utras executivas. (Apoiados.) 

·vozEs - :Smn duvida. 
0 SR. ARISTIDES LOBO - Portanto, O pensamento da 

n1oção, claro~ explicito e evidente, foi pura e sin1.plesn1ente 
conferir ao Governo o Executivo. · 

O Sn. H.AIVnno BAH.CELLOS - Eu assig·nei a n1o~,ão debaixo 
do prestlpposto que já expliquei. 

O Sn.. ABIS'l'IDES LoBo - Ben1; eu estou rne e:Nplicandu 
por 1ninha vez. 

O SR. PINHEIRO GUEDES - A Nação é um ente, o Con
gres~0 a cabeça, e o Poder Exec,u:tivo os braços. (Ha oul'l·os 
apartes.) 

o SR .~RIS'l'IDES LOBO ·- Combato, enl todo o caso, a 
1noção do meu collega, porque, e1n hypothe.se alguma, ella 
do n1eu collega, porque, em hypothese alguma, ella pode ser 
pode ser interpretativa do que se votou. 

IS:i quere1n u1n acto positivo, claro, distincto daquellc, 
o- caso é outro. 

O Congresso póde, a 1neu ver, desmembrar de si o Legis
la·tivo ordinario e delegai-o ao Governo. 

Não é isto uma regra, é u1na excepção devi:da á situacão 
extraordinaria em que nos achan1os. 

Traga, pois, o Governo seu pedido nesr;~ f.entido. 
Penso, estou convencido, mesn1o, de que o Congresso não 

recusará ao Governo revolucionaria essa grande n1edida e 
fará esse extremo sa~crifioio em f'avor da 1narcha e regular 
andamento da administração c dos publico.s negocies. 

O que eu quero, e1n todo o caso, é salvar a dignidade do 
Congresso e firmar a sua . incontestavel soberania e . convpc
tencia para actos semelhantes. 

O que eu não não desejo é que possan1os apparecer po
rante a Nação e perante o mundo como tendo retrocedido 
daquillo .que affirmámos. 

O SR . .RiAMIRO BARCELLOS - Proponha nesse sentido uma 
moção e eu retirarei a minha. Não faço questão de palavras. 

• 
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O que quero ó o fac'-LO: qrw 11 Curq . .:rc·sso não cogite Llc oulr·a 
eousa ~cnüo 1la maiPl'ia ~~unsliLuinlí•. 

O Srt. Ar-u~;.;TII>Es Lonu -- .lú il'!lllil r1hLidi\ alt!-11nla cnnsa du 
llletl dignu c·olll'g·a: 1·lk concrdl' !'''(' n Con!:!·r·c;;;;;:n !0m faeul-
clades lc•.gi~laliYa~ lll'rlinal'ias. · ~ 

O Sn. ILL'\111H> BMu:Er. .. Los -- :\ün ennccdn nada. 
O Srt. AHis~t'IDEs LoBo - CuncPíll'. sim. c nern pôde cle.ixal' 

dr faz(d-o. fD1t•Sdi' qt!C• admi! !1~ qur' 1J puclr.m<_,s df'lc•gar. eonf<~:s:-:a. 
ipso /nf'lo, que~ 11'11\il:-: a raculclarlt~ de1cgaye1. 

O SH. 1-t_\.:\IIIHJ BAHCELr. .. os - iE,st{t ll'ansformanclo o meu 
pensanlcn l.c1. 

o Sn . .AmsTIDl~S Lill31l - Acaso r>CIIlêll10S clelegat· u qu~ 
nü.u tmnos :. 

Quc•m ·jú cli::-;se eut1~a :-;c.Iuclhanln '? 

O SH .. IL\Mm.o H.\llCELLOs - Não é clelegaoã1' é norrnali
sac;ão dtl que cxjstr-. 

() ~Il. AtUSTlDES l .. oBo -- Isto é que é jogo de .palavra::;. 

N m·tna·l iza1· u tn poder, quando asLsiln seja, no sentido 
agora ernpregado, ié. dar-lhe o as·pecto Jeg·al. é legitin1al-o. 

Mas nãu se t1·ata disso, porque o poder resignado deixou 
de existir, c. consequenten1ente. trata-se, agora ele un1a nova 
jnYI\~tirll!ra, de uma verdadeira clelegaçâo. 

O SH. H.\.MLH.o BAHCELLOS -·Disso resulta que elle nüo 
JHÍdc~ gnver·IHtr, legislar, nem cousa algun1a. 

O SH . .AH.IS'l'TDES LoBo - Sin1. sen1 duvida, é ess.a a po
si(;:.i.o do ExecutiYo actual. no qtw toca ao Legislativo, salvo 
quando noYos poderes lhe sejan1 co·nferidos. 

O Sr:.. RA:~nn.o B.AH.CELLOS - Querenws ir ao n1esrno fi111. 

O Sn .. A1R1ISTIDES LoBo - Por carninho àiverso, mas os 
rneios hl1portan1 muito. 

O SH. HAMlHO BARCELLOs - São qtLestões de pala v nt.s. 
O SR. AIUSTIDES LoBo - Meu eolleg·a colloea-sc nu cxclu

~ivo terreno dos factos, eu disputo rrineipio.s, que não sei 
nen1 quero abandonar. 

Eis o que nos divide. 

O Sn. BAl\HHO BAHCELLos - Estou nesse terreno. 
O Sn.. AH.IS'l'IDES LoBo - Fiz parto do governo rcvnliJ

ciunario e assun1o, perante o paiz, toda a rosponsabil i dado 
da vo.:sição que tmnoi: declaro, n1esn1o, que cston pr01npLu a. 
praticar os mesn1os actos, dadas iclcnticas cireun1stancias; rnas, 
desde que a Nação se constituiu delegando a este Congrc~so 
a sua soberania, ó a este poder que dcvmnos obedecer. 

E, si não, senhores, que significa essa entrega de po
deres revolucionarios nas mãos do Congros:;·~·: 

O Sn. ZA:i\L\ -- A não sm· .o que nós inLerpretan1os. não 
foi senão uma comedia. que não aceeitan1os. 

U:wr Sn.. REPRESEN'.l'AN'rE - Na Constituição tmnos que ga
rantir os destinos ela Nação. 

10 
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O Sn.. ARIS'l'IDES I.OBO --- Eslc acto do Gover: o será 
enLão un1a declaração illusoria? 

Não creio. Não :ba dois modos de entender o acto do 
Congresso. 

O SR. J. DE SIQUEIR.-\ --- :Faliarn poucos dias para Jinda1· 
a Dictadura, _e o nobre representante a pedia por cinco annos, 

o SR. AH.ISTIDES LOBO - :Nã.o tw. lllil:l oalaYra nlinha~ 
sequer. que ruuctorize tal declaração. . 

O que eu disse á face inteir,a . do pa~, sen~ores, . sob a 
o·arantia da l11inha a~signatnra. :101 crue nuo pona duvlda em 
decretar dictatorialmente a Constituição, f~el-a funccionar' e, 
depois de garantida a estabilidade da Naç·fl._;, curnrJarecer pe
rante ella, para que n1e julgasse. 

U:M .S:R. REPRESE:\TANTE - E' um sacrificio da dignidade 
nacional. 

0 SR. ARISTIDES LOBO - Con10, si a Nação seria consul-
tada e se pronunciaria liv!en1eJ?-te, ~n1 tem:po ? . _ , 

Senhores. as revoluç:oes v1ctor10sas nao se discutem, sao 
factos que .se· in1põen1 á Yicla dos povos, acontecimentos neces
sarios da marc:ha, por Yezes accidentada, do progresso, n1as 
sempre inconjuraveis. 

E' dever daquelle que assun1e a responsabilid~de de situa
ções semelhantes, desempenhar-se della dotando o povo de 
1nedidas garantidoras de sna felicidade e segurança. 

UM SR. REPRESENTANTE - E não prolongar a situação, 
co1no V. Ex. o quiz. 

0 SR. ARISTIDES LOBO -. Já disse que não h a un1a SÓ 
palavra minha que auctorize o que se quer affirmar. 

UJ\1 "SR. REPRESENTA~TTE -E' sabido de todos. 
0 SR. ARISTIDES LOBO - Eu O contesto. Não pretendi 

})l'Olongar os djas da Dictadura. 
O SR. ZAMA - En1 todo o caso, é uma opinião indivi-

dual. -

0 SR. ARISTIDES LOBO - Mas eu contesto; não quiz pro
longar cousa alguma. Depois, Sr. Presidente, a qu-estão não é 
es-sa, porque a Dictadura resignou os seus poderes, e tal é a 
situação em que nos achamos. . 

Nada adeanta a minha opinião individual, ou mesmo como 
governo, que eu fosse, o que tudo, repito, não é exacto, en1 
presença do facto, que é de si irrecusavel. 

Animado do n1aior espiritc de côrdialidade. Sr. Presi
·dente, pertenço ao num-ero daquelles que entendem que em 
situações anormaes e extraordinarias, quaes as que trans
:pomos, não se podem apurar rigorosamente todas as doutrinas. 

O pensamento dos amigos do Governo e dos representantes 
do Congresso é procurar um ponto commum ·em que os seus 
intuitos se harmonizem. (Apoiados.) _ 

E' este o meu empenho tamhem. 
Devo lembrar que a moção apresentada pelo collega, no 

meu 1nodo de nensar) não concilia os interesses, que parecen1 
oppostos. 

Trata-se de evitar uma retractacão do Congresso e ao 
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rncsn1o te1npo de investir~ o poder dictatorial dos rneios de go-· 
verno. 
· Desàe que o assumpto se installa nessa sitr:.açã.o resoluLu, 
si bem, a meu ver, sem razão, corrw já disse, o remedia 6 pro
curar contornar ctigllan1cnte scn1cllla1üc difficuldade . 

. A. questão, pois, fica assin1 estabelecida: o Governo deve 
resignar-se, desde já, a não praticar acto algurn sobre materia 
constituinte ou ·que diga respeito ao processo organico do paiz. 

U:rvr SR. REPrmsENTAN'I'E - Está lá na moção. 
Ou·eRo Sn. REPH.ESEN'rANTE - He.sel'vando-se os poderes 

constituintes, diz a 1noção. 

O ~R. AR.rs•.rrDES LoBo - Em. segundo logar, o Congresso 
acha-se nesta situação : ou tem de dizer ao Governo que reten1 
0111 suas mãos o Poder Legislativo ordinario e qu-e quando clle 
precisa1· de qualquer n1edida venha reclamai-a do CongTu::sso: 
ou enLão, por un1 acto de extrema abnegação e de extraordi
:naria responsabilidade sua, delegar ao governo revolucionaria 
essas n1esmas faculdades para uso da publica administração. 

J~n1 todo o ca~o, esse acto dos legisladores deve ser cora
joso, nobre e explicilo, para que ,se não diga que o Congresso 
cousLilu i u-se ern seguidor incondicional da vontade do podm·. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS -.- Não me :deixo subordinar aos 
boatos da rua do Ouvidor. 

O Sn. ARrs·.rrDES LoBo -· Não estou me referinào a boatos 
da l'LW ào Ouvidor, e sim séria opinião do -p:aiz, que, aliás, não 
tern log-ar· designado para enunciar-se. 

Denmis, senhores, cada um de nós, quando se ref-ere ou 
alludc a essa opinião, costuma, creio en. aferir a propria 
consciencia e por ella regular a opinião nacional. · 

O SR. ELYSEU MAlRTINS -. Não é retractar, é explicar. 
O SR. ARrsrrlDES LoBo - Para que i Ilusões, n1eus ~·e

nhores ? E' preciso que acaben1os de vez com o reinado do~:; 
sophisn1as; é prec1.so que a Republica seja clara, evide:q.te e 
séria. (Apoiados.) 

Acaso não é preferível que o Congresso, affirmando reso
lutamente a po·?se de suas faculdades soberanas, as delegue 
em bem do Paiz, elo ·que as deixe cahir de suas mãos, simu
lando que as não possuia ? 

Para que serve ess-e caminho tortuoso, ~cujo prestimo é 
dcprünir o caracter desta respeitavel Assembléa ? 

0 SR. RAlVriR.O BARCELLOS - Qual é O caminho torLuoso 
c obscuro? 

0 SR. ARISTIDES LOBO. - E' simular quo se interpreta 
un1 aülo de si evidente, desviando, aliás, o seu sentido verda
deiro. 

O SR. ZAMA - O.s deputados signatarios da moºão de
:viam ter dado a interpretação -que dão agora. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE (dirigindc.'-se ao Sr. 
Zama) - Mas V. Ex. sabe que n1uitas vezes não se ouve o qu-e 
.se lê na Mesa. 

O SR. ARISTIDES LoBo -. Ha uma outra consideração que 
_eu vou adduzir. 
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Os 1nembros do Governo. nossos distinctos collegas que 
t·:·m assentado nesta Casa~ <~sL<lVam pre~cnLes quando fui apre
::;entada a n1o<·-ão .. 

Ora, esta" não passou e1n siluaciu e,. l~nge dis;::;u, .so~·:rreu 
larga e detida discussrw. · J~ssu delJule lu r <nuvlo e ienu-se 
nelle a 1nateria ele que me oc-t: upo. :\' enl são Iw\·us. os prin
cipio.s que estou enunciando~ nem cousli tu em nC1Yidaclc para o 
Congresso, .pois quL~ 1'oran1 dis<..:uLiclos pu1· toclns os oradores 
que ton1aram pa1te nesse debate. 

l:'!Jl'que~ pois, o.s hornens do ,Guvm·nu deixm.·::un-se e1n .si
lencio e nada allegtn·am conLn1 a 1no~·ü.u ;? ~:)i ella punha em 
perigo a estabilidade do Governu, este era o 1nomento azado 
para dizel-o pe1·ante u Cong'l'esso. (Apoiados.:~ 

O Governo, aq!ui 1·epresentado, deixou de dar esses escla
recin1ento.s ao Congr·esso, as.si::;liu silenc:i:cbo ú vota<;ão da me
dida, e ven1 hoje pedir a interpretaç~o d0 :un1 acto que não 
preeisa ser :interpretado, porque ó evidente. 

O n1eu Jirn vindo á tribuna, Sr. Presidente, era e (•, con1o 
eu disse, definü· a 1ninha po::;i<;ão, aos olhos do paiz, no im
portante assun1p Lo que .se discute. 

Penso, senhores, .que se deve 1nanter a n1oC,·ão em sua in
Lt~gTiclacie, tal como i' o i votada (N~LnLerosos a1J0 iados), c que o 
Congresso só póde Jazer un1a concessão -- investir u lJOder de 
facto de faculdades legislativas -ordinarias para que .po.ssa des
ombal·aç.ar a ad1ninistl'ação neste uHimo ·e euetis.silno periodo 
de sua vida, já que assim julga necessario. Fóra disto, nada. 
(Numerosos apoiad,os.) 

A materia constituinte, creio que sob1·e este ponto estão 
todo~ de accôrdo, é da exclusiva con1petencia (:lesta A.sse111bléa 
(Apoiados.) 

· Façamos, porén1, a investidura a. que alluc!i, 111as fa~~a1no-l-a 
clara, resoluta e rpor n1era vontade do Cong'resso, que vc1n es
pontaneamente satisfazer un1a grande nec·cs~idactc do ::wLuul 
mmnento. (:Muito ben~; rnuito bern.) 

Manda á Mesa a seguinte mo~ão : 
O Congre-sso Nac.ional resolve: 

1.0 Manter e1n sua integridade a mocão por elle tmanin1e
mente votada na sessão de 18 do corrente: 

2. o Reservar exclusivament-e para si o ·legislar sobre toda 
a ma teria constituinte; 

3. o Investir o poder revolucionaria à e fac.uldados l cgisla
·tivas ordinarias ·até a organização definitiva dos poderes pu
blicos. 

Sala das sessões, 20 de nove1nbro de 1890. - A1·istides 
. Lobo. 

O Gongres.so Nacional, res-ervando a iuncç~ão constituinte, 
confia que o Governo Provisorio continuará a usar de todos 
os poderes de que o investiu a resolução de 15 de noveinbro 
de 1889, com a m·esma prudencia, criterio e patriotismo com 
que ·? tem feito até _ _hoje, e .passa á or.den1 do dia. ---El11seu, 
Marttns. - Lauro 11lulle1·. - Luiz Delphino. - Raulino Horn. 
- Carlos Campos. - Lacerda Coutinho . 

. · O Sr. Amp~ilophio con1eça dizendo que foi um dos que 
fizeram declaraçao de voto no sentido de tornar ben1 claro que 
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n n1n(:ilo dr~ '18 rl11 corrente investia o Governo do poder ex
nr·t!li\'ll f' arlmini:-;lr·aefio g-0ra!. t!nicarrl<:~ntP. Por rssa occasião 
>([issPr·anl-IIH· '-'t'l' · 1 (':-;;l·t'cr:~s·:u·j·• ~·-..:;'l. 'lr>chr·:tt·=IIJ p()t'C{ll::tn!n n:-; 
tcr-n1os daqu,~lla n·l:)i~rro ,n;_.a;n ~<null1~ ~l<:~roLs .' ::' · · 

E' opinião do <",i:·aclm· qtw nu Congt·esso r0~iclu a soberania 
nacional, 1Üngur•m püdr Jjmllm· o~ pnder·rs qt:·<' :-:f•u.s mern1wn:-; 
rr.r,eheram da Na(·;1o. -

. ~i, TlOl'Vf'nlui·a. n c ar a n1oção. que invesLe o Cnvernn Pr1 l-
Vlsorw de poderes executivos e adn1üüstrativos. como está. t' 

o GU\'cr·no nã_() :-;(~ resjgnar ao papf:l qne lhe· querem dat·. 
1que surgirú ? Un1 conflicto entre o Gov·erno c o Congresso. 
2 s_i o GoVI'l'nn, .i nl ga:ndo-sr cxau C'hJrado. rl0rn i ti e.- se. ql1{'ll1 

' ~era chamado a substituE-o ? Consid<Bren1os este ponlo~ qnf• 
e de bastante gravidade. 

f~I1'1'C(~-lllC1 -Cjllfi 0 qne O ]):1ll'LOtÍ•Sl1l0 ÍlrtpÕe a lodos é. aniP~ 
de tud(). manh't' a m·dern e evitar grandes desast1·r•::-. nur pnfit''!l: 
J)rovir de u1n confUcto entre o Congresso e o Governó. E é pm· 
isso qnc~ ant8s ele se votaren1 as moções cn1 dise1..:tssão. o or:~rlo1· 
qnizrr·a ouvir a pn1a-vrrt dr, um dos n1inistros. 

Leu en1 11m jornal da eonfiança do Governo qne~ si n 
·moção hoje apresentada :fôr approvada. os 1ninistros peclirã(l 
a sua demissão; por isso n1·esmo· é que deseja ouvir a opinião 
de um delles. Em todo o caso re-petirá que pela sua parte nã.n 
concede ao Governo senão a contlnuação do poder executivo 
e administrativo, nada n1ajs. 

O Sr. Serz:edello - Não posso~ Sr. PPesidente, dejxar de 
diverg·ir elo n1oclo por que e.stá sendo dirigido o debate~ quando 
'elle versa sobre um a.ssutnpto t·ransc-enàental e que envolve~ 
princípios card·eaes, e onde é pre.ciso firn1ar doutrinas. 

Eu me tinha inscripto para fallar depois. do Sr. Dr. Ra
miro Barcellos e, no emtanto, com sorpresa, vi que tinha siàn 
a outro conoedida a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Eu não tinha ouvido o nobre Depu
tado ·pedir a palavra. 

O SR. SERZEDELLO - AcceitJ a explicação que V. Ex. 
dá; mas, senhores, reu pedirei toda a cal1na, tüda a prudencü1. 
e pedirei. n1esmo. a bondade e a genet'os~r1ade rlo nongrrsso. 
que n1e ouça corn attenção. 

Como disse, o assumpto é de gra.nde gra:viclade, envolve 
prinripio.s, 0. (~ preciso firrnar dou l :ri na. 

Fu l·enho onvido, de 1L1n1 lado, a restrie~cüo que o clignn 
J)epn f n.dn !1P1o H i n Geanrlc· do Sn1 aca1;a de aprnsentar: nn.vi. 
eon1. t-oda a atl.m1,1_:ão o DPrutado ;1cla Gapita1 Fedrral. o Sr. 
Dr. Aristides Lobo. e cheguei a esta convi.cGu.o de que Tlll 
fundo estão ambos de accôrdo, porque todos r.~tão no pensa
mento ele dar ao Governo. não un1a ~nrova ele confianç:.a. mas 
uma prova completa de confiança. (M1litos apoiados.) 

S.r. Pre-sidente, eu recebi de n1eu ill ustre an1igo o 
Sr. Ubaldino do A1naral a moç,ã·o que :foi a.npro·vada e que 
é obj ecLo elo pr·esente debate; li-a rapiclan1e.nte c trouxe-a a 
varias baní~adas. entre estas a ba11cada naraeni'e e a bancada 
rio-grandense. c a iSnbscrevernos. Eu: pe1n n1enos, posso 
diz el-o con1 toda a lea lclacl·e. com to ela a sinc.(•ri da de. a snh
screvi smn o intuito. sem a pr-eocctlpaç-,ão de cAr·cear attri
buições (Apoiados), 1nas com n jnf.11ifn. rom a !'l'80CC1111<1\:~(; ele 
~onsagral-as. (A ]Wiados . ) 
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O SR. CANTÃo - E foi es:sa a intenção de todos. 
O SR. SERZEDELLO - Eu a subscrevi neste intuito de 

reonsagrar as attribuições que até então tinha o Governo Pro
visorir. (Apoiados), de dur-lho auctoriclade con1pleta e legal, 
para que elle continuasse a geri r o.s destinos publicas. 
(Apoiados.) 

Assigando a moção, · qu iz levantar este grande principio, 
que acceitava a declaração -da rnensagem, quando depunha no 
s·eio do Congr·esso os podere.s que o ex-dictador havia recebido 
da revolução, ·e que este Congresso ·SOberano, confiado no seu 
gr'ando patrioU.sn1o, corno no paLriotisnw do Governo, conju
rava-o legalmente para que continuasse a dirigir os m€smos 
destinos da Nação. (Apoiados)· muito bern.) 

Não poderia proceder de outra forma, Sr. Presidente. eu 
que assisti á revolução de 15 de novembro, que nos limites 
das minhas força:s cooper·e.i para ella, que vi naquelle dia an~ 
gustiado ·o Governo Provi·sorio assoberbado pelas maiores dif
fjc11l(bdes, que o vi proclan1acto a Republica apoiado no Ex
ercito e na armada nacionaes e na opinião publica, que o vi 
firmando, consolidando esta mesn1a Republica, rnanLendo a 
orden1, mantendo a integridade do territorio, mantendo a uni
dade nacional e, ainda depois disto. tendo o rpatriotismo de 
saber cun1prir o ·Seu dever, depondo no seio da Nação esses 
mesmos poderes, que havia recebido da revoluçã·o. (Nurne1·osos 
apoiat!os; m.uito be?n)· 'muito bcrr;_,_i 

O meu voto, por consequencia, não foi c·ercear atLri-
. buições, -do que não cogitei. Cogitei apenas disto: salvar o 
grande principio de que este Cong-resso era. pela -propria Men
sagem. o soberano dos destinos da lNação, e que c11e dele
gasse esses poderes que o Governo Provisorio até então tinha 
rl.a reso1uc.ão, nras cu.in. anct.oridade o mesn1o Governo vilü1a 
~g-ora buscar no seio do proprio Congresso. (Muitbs apoi'ados.) 

O SR. ·AMERrco LoBo - Façamos isto claro. 
O SR. SERZEDELLo - Não ha, portanto, nas differentes 

mor,.ões apresentadas, motivo para retracta~.ão ... 
UMA voz - Para retractação, nunca. 

. O SR. SERZEDELDo - ... nem para que se supponha que 
nós ~somos capaz~s de abdicar da nossa autonomia -e da nossa 
cl'igniclade, deante mesmo do Governo :1?'rovisorio, q1.1ando cllo 
se quizesse arrogar de novo o poder dictatorial. (Apc'iadns _; 
~muito be·m.) 

Não pretendemos. como disse, senão legalizar, instituir o 
:novmno r1Abaixo da TegaUflarte. · 

Ouvi, Sr. Presidente, logo depois de votada a Ip.tüção. nã.o 
só entre aquelles que a haviam assignado~ como entrr mnito~ 
que a havjam votado. variadas interpretações: e V. Ex. con1-
prehende que a primeira palavra d·este · Congresso é neces~ 
sario que seja precisa~ é neeessarjo que :se.ia clara, positiva e 
terminante, r· que não ·se preste a dup1as interpretações. 
(A.poiados.) De modo que não se pôde, nem se deve dizer que 
o Con~resso boje se retracta (Apoiados): o que o Cong-resso 
rret.enne :b~oje fazer é deixar firmaria nma rlont:rina clara e po
sitiva. 

Não vejo, pois, motivos, Sr. Presidente, pa·ra qne ha.ia 
essas p-P-qnena-s recriminações. (Apoiados.) 
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Entre a moçfto apre:sent.acla pelo 'i1l\lStrr rio-gTanclense ~ 
a n1ocfío apl'esrmt.arla pelo digno Deputado .Dr~lo Rio de Janeiro 
não ha absolutam·ente desaccôrdo: h a apenas o jntuito de dar: 
uma demonsLração franca e clara ao Governo Provisorio de 
que elle póde continuar a gerir os destinos da. Nação, com o 
rnesn;n patr·inl.i:-:n1n C0ll1 q118 o.s Lern gedd0 av~ ho.ie. (N1.tme
'J'OSOs aprn:w..los; rrnuito 1Jern; "fttnUo bcrn.) 

O Sr. Seabra _ Sr. Pr-esidente, pouco tenho a dizer a 
respeito da moção que se discute. 

Não se trata de sacrificar a dig'nidade do Congresso. 
Nenhun1 de seus n1embros concorreria directa ou indirecta
mente para semelhante ;sacriflcio. A questão. levada para este 
t~r~eno, fica deslocada. Dev·emos {li::;cuti.r no terreno dos prin-
cipiOs. 

Sr. Presiclrn tr~, o assnmpto é in1portante: i·ealmente, a 
rnoção apresentada pelo Sr. Senador Uhaldino elo Amaral. 
interpretada eomo o tem sido. dá en1 resultado uma demonstra
ção rle clesconfianc:.a ao Governo Provisorio. O Congresso comeoa 
por um voto de d-esconfiança, quando está na consciencia de 
todos os se1..1s menl1ros dar a 'Prova rnais eloquente de con
fiança do Governo, qne patriotieamente fen1 r1irigido os deLsti-
nns na Nac;:io. · 

UM SR. REPRESENTANTE - Essa desconfianç;a não e·Stev-e 
na intenção de ninguem. 

O 'Sn.. SEABRA- Diga que. si. porventura, a rnoç:=io apre
sentada pelo nobre Senador :fôr interpretada cmno a inter
pretou o nohre Deputado pelo Rio de .Janeiro. sobretudo com 
a reslricc;8o nosta pelo nobre Depntado pela Bahia relativa
nlen te ao Ivfini stcrio. nr,stas conrlições es~a n1oção. assim ex
plicaria. ,; nrna mo~,;?lo rlr. r1e.sconfiança.; mas, si, pelo contrario. 
oestá na conscienci.a de todos os n1embros do Congresso Na
cional dar 1.1ma 11ro,•a exhuberante de confiança a este Go
verno. crnn manC0Yr. a· paz publica clnranLe o p8riod.o clictatoria1. 
a esLn GoYernn. qtw 1om diri.g·ido pat.dot1can1ente os destinos 
rla Nac~fío. Twste c·a:;;o. l)orcrun recusa-se a armrovaç:fio rla mocãn 
do nobre Senador nelo Hin {irand.e do Sul ? (A .. po1:ados.} 

Já se vê, portanto, que o Cnngresso restá collocado nesta 
~itua('âo on arprova-sc a n1uçãn do Sr. Sünaclor Ubalctino él.o 
Amaral tal como está explic.acta nelo nohr:} TI1eputarl.o pelo Rio 
de Janeiro. e o Congresso tem clado 1Jma urova dre des·confiança 
80 Govrrno Provisorin. ou. si. ao contrario. est.:1 na co:nsciencia 
do Congresso ,clar n1na prova de confiança. não póde elle 
deix::c..r de a.pprova1' essa n1oção. porém px:f)liearla~ como o fez 
o nort''E" Senarlor relo Rio Granrle flo Rnl. 

·Mas. ainda esta não é a .questão: o Governo Provisorio nern. 
n1es1no precisa dessa prova de confianç,a. desde ane merec~ a 
confian~.a da Nac:,ão. qne applanrli't1 o movimento revolnCIO
na,·io rlc 1G ele Novrmbro. (Apm'rw\0s.) 

o Sn.. ELYSE.U MAH.TTNS - .t\ g-ratirlfin n nnng-rr.sso rl.evr. 
flal....,a. rm1 hora o GnYI'rno não preei se rtell a. . 

O 'SR. SEABRA - Para ctal-a ó necessario ser poder 1A~is
lnl.i.vn or·cl inaTin. r, n Congresso. cornn · as!=;rrn bl f.a con s !.i Ln int r. 
nfio ó este pnrlcr: 'J'Wrtw da,t quod non halJet. (Apoiadc's.) 

O Sn. Rr"YSELT MARTINS - Esta é a vcrclarlrira doutrina. 
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O SR. SEABRA- Para que fon1os convocados pelo Gnvc~rno 
Pr·ovisorio, que de unt nw.do tãn ·patriolico nJrneut·nu tw lltat:-; 
breve espaço do Lt~rnpo sahi ,. da ·J~.Hctadura? Fm~1o~ eon ,.,~t·at !!I~. 
re;cebemos o mandato eom1l legbla·d'll'C:-; eon~l.llunlln;-;. 1:-dt1 t~. 
C01110 11111 f-Oder que liãO Ó l101'111al, ll podet· ele legislar· nxfTilOI'
·ClinariaJnente. 

O SR. ELTSEUt MAR.rrr~s - Pnclr~r orgaruen. 

O SR. SEABHA - Pois bem, eu desejaria pcwgnn!ar 
áquelh·'S cpu.e con1baLeran1 a moção rlo nobr0 Sf'JH:l:clor pPlo Pa
raná: E' pos.sivd coneAber-sr. o Estado s1~m porlnr· lr.gisl8.! iYn. 
logo. deve estar cn1 mãos r1aquAlln podPr dielalorial. ('.t:ja:-< 
G OVC!"no Provisorio. mas o J.rg-i:-; 1at. ivo nas n~8os d0 qu rm 0s I ú '? 
Nas n1ãos do Cong;resso, não; porqnl~ ó poder· eonsliíuint.e: 
logo, deve estar cm mãos daquelle pn1cler di·C'tatorial. eu,ias 
funcç{)es só· desappareccrãn llll dia ftlW Jtn· voi<H1n a C<IIJ.-:ii
tl.l içãn. Os nobres Depu lado::; n Snnarlorr~ qnc'rc•rn sn h i r; dPssn 
período dictatorial c anormal'? Sejamos Rntãn lngieos P pn
{riot.icos; .procuremos ·disentir c vnlar quanto antes, snm pPt·dn 
rlc tmnpo, a. ·Constituição. 

VOZES - lVIuito bem. 

O SR. SEABRA -l\'las. dclr..garnws poderes nrdinarifi~. que 
não tomos. é ir de encontro a lodos os bons prinri11ins ele .p.u
hlieistiea co.nsUtueional .. Ao Congrrsso con1pctc fazer a Con
stituição. organizar os podnrcs ordinario~. mareae suas a!.1 r'i
buiçõ.ns: actuall11ente~ porém, não pódr drlPgar n cru r não lhe 
foi conferido. 

R:~l a é a doutrina const.itucional scionUfiea. Por isso r.x
+.ranhc·i que o nobre Deputado nelo Rio rle Janeiro. aliús 11111 
dos talento-s n1ais ·brilhantes desta Asscmbl é a. vi·Pssc sus
tr.ntar a doutrina de ·qne pnctian1os delegar. como se livns
srmos. cmno Consl it.u into. os rwdr.r·c:>~; n r·rl inari o.s, pnrlcr rx-
0·:·u ti v o; reser,vando o pod r. r lf'gi sl a ti v o ron~ti! ·~1·i·n I 0 c 1 N~'i s
lativo ordinario. 

:\Ias. ·quaes são as nos~as aUribui.ç:õ0s ronw pnrlrr' .1eu,·is
Jalivo orrlinarin? ündr rsHio 0~sas a1.1ribnir.õf's. crnanrlo ninrla 
não t0mos ConsLit.uieã.o ? ~ ' 

E' preeiso nos convencermos rlr (J\1A PS( arno:::; f'lii nrn p-0.
riodo anorn1al, ainda qne s6 rlr.pnis .c]r ·drct'f'!ada a nnnsli
tuição entraren1o.s nn c a mi nh o rrgular. 

Con1prehendo. S1·. Pre~identr... que o ael n cln Govr.rno 
P_rovisorio :foi um acto ·de cortnzi a pura n Cnngrrsso Na
Cional. 

TfM Rn. REPRE:SgN'l'ANTE -· Não a.Doia.rlo. Ê1·a ~011 rlrvcr; 
ns porlPrPs da Consti1uin!.e são limilncln·s. 

O ~R. SE.ABRA - P,crdã.o: Tndo é limitádo. A propria 
sohnran1a nacional: que P a base dos govrrnos 1 ivrrs. I rm srus 
limH.es naturacs. 

Sr. Presidente~ assim entendida r. collocada a .questão, 
o Congresso Nacional não ·póde deL'\:ar de considerar entregues 
ao G·,)veno nrovisorio cm r a h' o· cli a 15 d0 novmnb1'o rlf'SLf' 
anno assun1iu a direcção dictatorial do paiz~ os poderes de 
que está investido até o di a cm ·CIUC'. por :for~a da Cnnsl.iln i ~.ão 
qne approvarn1os~ os poder·es puhlicos estivPronl organizados. 

Só ahi ·é que se aenba o 110rindo rrvolucinnario clicla-
toria1. · 
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tJma outra anormalidade foi a do nobre r.1epresentante 
pela Bahia. S. l~x. quer fazer un1a questão de r.onfiança de 
governo e ·então 11ediu que qualquer dos Srs. ministros viessE 
r1izer-no~s como rntfmdia essa movão. Isto ó que seria nn1a 
hnn1 ilha0ão para o Congresso. si. r.orvenLera. ellc esperesse 
qnr o Min istf~ri o sr manifestasse>, nara que pnclr.ssr clP 1 ihrrar 
con1o entendia essa moção. 

O~ Srs. Ministros. corno minhsLros. não poclen1 fallar n0 
CongTesso ;··só qJioden1 fanar os deputados e senadorrs. porque 
acabou-se o .parlan1entarisn10. 

O que se quer. o que S·e deseja é exactamente que o Con
gresso não exhorbite de suas arttribuiçõe.s; o que se deseja f. 
que o Congresso .conserve o seu caract:er constituinte; elle não 
tem poderes ordi:narios e. portanto. não póde delegar. 

~estas corrdi<;:.ões, tndos e-sses requerh11·enLns. todas essa::; 
asseveraç.ões r. todas r.ssas -eonsi dera~ões. no intuito ele pro
r,urar interprr..tar a moção apresentada nelo nobre Deputado 
pelo Rio de .Janeiro. só serven1 para conflagrar os ani·nws. le
vando a questão para un1 terreno perigoso .. qual o da digni
da'Clf'. qun nenhum m.e:rnhro do Congresso ainrla sentiu sac.ri-
~ficada. 

Sr. Pr.esidente. antes confiar s~~: et ú1, qnantun1. os ;poderes 
lo~:dsl:ativo e rx:ec.ul'.ivo ao natriotico Governo Provisorio e 
r.spe.rar pe.la .nromulg·avão dà Constltui<;:ão. do que entregar 0. 

paiz a u~ma clictadura por sejs ou sete anno:s. Sim .. porque 
:1 Didadnra é que seria a s;u~npres3ão da dignidade nacional. 
(~lh.ô~os apoiados) é que .seria o s·acrificlo dos :principias 
republieanos. (Apoiados.) 

· E' a i nela preferiv.el. Sr. Presidente. -confiar nas rnãos dn 
·GoveT'no Provisorio estes -çoderes. do que 0ecretar uma Cons
tH.ni~,ão para con1eçar desde logo a funccionar sem ser con
sultada a opinião nacional. (Apoiados.) 

O nobre Deputado, ,que fez parte do Governo Provisorio, 
vei1.1 aqni f.allar de dignidade offendida do Congresso, quanrln 
S. Ex. desejava, entretanto. a decretação de 11ma constituição. 
s~wrificando. assim. os prineirlios rla politica de que S. Ex. sr. 
mostra ho,je adepto. ·-

Portanto. entendo que Ã um acto de patriotismo do Con
gresso S11stentar a mo<;:ã.o rlo Sr. Uhaldino do Amaral. r.xpll
cada con1o foi. porque, assim. affirn1amos o f'SpiriLo de 11n
trintü;;mo do nongresso. que fáz volta r est.e~ poderes á fontr~ 
d(· onde só devorr1 sa1hir no dia mn que o nongre.sso ::q1iJWovar 
a Consi.Huic-?ío. (i11uUns apoiados.) 

Ass]m. daren1ns un1a prova n1>ais elo nosso patdotismo: 
respeitaremos as snsceptibHidades dos n1embros rlo Governn 
c reeonheeeren1os que o Governo Provisorio preston homena
genl ueo Congresso qnanrl'o vAill a este re.stitnir ns poélerr.s qnc 
rm 1.nn mon1ento revolnei.onari o con centro11 r.n1 ::mas m::ins. 
m·antendo a orrlem p11hl'i·ea e a dignirlarlr. nacional. (kluJto 
liPJn: ?J1.'u.itn bem.) 

·VozEs- 'Votos! votos! 
O SR1. Fm~nERTGO BoRGES\ diz C[lle a questão PSiií sn:ffi.~ien

fernent.e drbaUcla. conseguinte·n!enl,r prop:õe qnr. sr. r.onsnlte 
o nnngrPsso si .se deve encerrar a Iii scnssão. 

Posto a votos. o rr;queriaento é approva.flo. 
O 8R.Cus11onw DE Mm .. r...o protr.sta eonira o a e to ela 'r r.sa 

n0ga.ncln-lhr. a palavra nara fnntlamenfar o seu voto. 
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O SR. VINHAES (21ela ordem)- Requer que a votaeão da 
n1oção seja non1inal. 

C··msu H ado~ u Con gt'esso a pp r·t 1-va es I o r·eqrr ol'i rnerrLn . 

QTTES'l'ttO DE OHDEM 

O SR. OrriCTC.\ (Jiela orrlcrn) diz crue a. moçã.o te2T1 eviden
f.en1ente duas .partes~ nma que se refere a uomeaçao d~ _tres 
membros. e outra ao rnodo pelo qual ella deve ser red1g1da. 
Pensa qúe a yotac,:fln deve ser dividida. 

O SR. ARTSTIDES LoBo (nela nrdem) julg·a que exis!.cn1 
sobre a n1esa dnas mocões: nma apresentada pelo sen enl-
lega e an1igo Sr. Ramiro Barcellos, e outra pelo orador. _ 

Suppõe que a approvacão de uma exelue a n;pprovaçao 
da -outra. Assim, deseja ouvir a opinião da l\:Iesa. Sl o qrador 
pode reclamar que o Congresso se pronuncie a respmto ela 
prioddade dessas mocõrs. 

O SR. PnESJU)EN'rE- Peço no nobre Deputado que :fa11r 
mafs alto~ para a :M.esa poder ouYir o seu rcqnerirncnto. 

O SR. ARISTIDES· LoBo requer á Mesa que consulte ·§ Casa 
si ena concorda na altera~·ão da ordem .. da a;present.aç:.ao das 
:m·oções, tendo priori·dade a sua. 

O ;S:R. PRESJDEN'TE deelara que a terceira moção apre
srntarla foi por seus a;utores retirada. e annuncia que vai pro
ceder-se á votaç.ão nominal rla moç;ão do Sr. Ramiro Barec11os. 

(P.etira1·arn~-se do rednto os S1·s. !rlinistros.) 

O SR. ZAMA (11ela or-dem) requer que a votaç:.ão seja por 
. partes. 

O SR. PRESIDENTE- Não p6dP aer.eitar o requerimento, 
porque a votação já con1ecou. 

Procede-se á vot;aç:.ão nominal da moção do Sr. Ramiro Bar
cellos. 

Respondem .•dni os S·rs. Francisco Machado. Leovigildo 
:coelho, .Joaquim Sarm·ento. .João Pedro. Cunha Junior~ Paes 
rle Carvalho, Manoel Barata. Antonio· Baena . .Joaquin1 Crnz. 
Theodoro Pácheco. Elyseu Martins . .Toaauim Catunda, Bezerra 
de· Albuquerque Junior. Theoduret.o Souto. José Bernar.do. 
Oliveira Galvã;o, Amaro Cavalcanti. .Almeida Barreto. João 
Neiva, Firmino rla Silveira~ Pedro Paulino, Tavares Bastos, 
)Rosa .Junior~ Coelho e Campos. Thomaz Cruz, Virgilio Danla
sio, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros. 
Lapér, Braz .Carneiro, Prudente de Moraes, · Ubaldino do 
Amaral, .81antos Anrlrarle. Generoso Marqnes, Raulino Horn. 
Esteves Junior. Luiz Delphino. Ramiro Barcellos, Pinheiro 
Machado, Julio Frota, .Joã.o Severiano, Joaquim de Souza. 
Silva Canedo. Silva Paranhos. Aqnilino· do An1aral, Pinheiro 
Guede.s, Belfort Vieira. TncHo ·rlo Brazil. Lauro Sodré. Scr
zedello, Nina Ribeiro~ Cantãn. P8dr.o Chermont. Mat.ta Bacel
lar, Ç:osta Rodrigues. Casimiro .Tnnior. Rodrigues Fernando~. 
Henr1que ~e Garvalh_o. Anfrisi.o Fialho. Nogueira Paranaguá. 
Nelson~ Pu:e~ Fer\Cira, Martinho Rodrigues, Bezerr1l. .Tofio 
Lop~s) .Tnstm1ano Serpa~ Frederico Borge~, .Tosé Avelino. José 
.Bevllaqua, Goncalo de Lagos. Nascimento Almino A:ffonsn. 
Pedr,, Velho, Miguel de Castro) Amorim' Garcia, Epitacio~ 

\ .. ·.<'ó'·< .,, ••. 
I---·"".;.".':·;_:·_, 

' 



-- ?99 -

Pectro Am r.rico. f;m.1 to Carh1xn. Retnm hn. Tolen t.inn rle Car
valho, .Toãn H a l'l}a lho. .Tuven cin rlr' Agn i ar·, A ndr(· Cavalcantl, 
.Tnão de Si(lurircl. .T0fio ViP.ira. TJuiz fie An~ln1de. Be1arrnino 
Carneiro, rr,hcnphiln rlos Santos. Oabino de AlhtH1nerque, 
Oliveira '/al1arl~n. LPandrn -~,f:teir~l . .\n~ttslo c1r. Frciüts. Pa11la 
Argo llo, Tos ln, Sen hra. An Lonio Enzebio, .A rthu r Rios, Gar
cia Pires. Marcolino Monra, Paula Gnin1arães, Milton. Dyo
nisi n Cnrqn c i r a. Leovig:i] rlo Filgnei r as. Barão de S. Marcos, 
Medrado. MunL': Fr·eirc. Atllayne .Tunior. Fonseca ü Sllva, 
Fonseea Hcrrnc~. ~ilo Pcçanha. Ul'11ano Marcondes, ~lanhães 
Barreto. Ohvci r· a Pin I. o. Joacp1ÜYi Breves. Virgi1 i o Pessôa, 
Viria! o· rh~ 1\T r~ dei r· os. Franci se o Amaral. Bapt.isLa rla l\'T otta, 
.TacCPH'S n1n·iqnes. ":\la-:,'"Tink, F:urqu1m \Vrrnecl.:::. Domin;.ros 
.Tesu in o. Con c1 r> rlP Fip:n eireclo. Francis~o Ractaró, João Pi
nheirn. Leonel dP Rnseruin. M:ült1 1\lacharlo. Gnn(;alves Chaves. 
Arnrrirn TJrtz. P11lycanH• VioUi. Ferreirn. Rahelln. l\lannel Ful
gencio~ Astnlpltn Pio. Dmningos Rneha. Cnsla l\Iachaclo. Bue
:lo clF· P:1iva. Frrreira Pires. B~rnan1ino rir:: Can1nns, Moraeo;; 
Barros. T...J,npe::; Cbavns. ncnilin gos rle Moraes, Adol pho Gnrdo, 
Carvalh:~\1. :\np:clo Pinheiro. 1'vinrsa, nodolnho J\'Iiranda. Pau
lino Carlos. Cosí.a .Tunior. TI.oclriglH~S Al\res~ Alfredo Ellis, 
Carlos Garr,ia. Morc~i1·a rla Silva. Rn11ião .Tunior. Guimarães 
Natal, Cae.tar1n c1n A1hu~J1.10r·que. Belarn1inn de Mendonça, 
1\htr.eiano ele Map;albães. Eduardo Gonçalves. Laura Müller, 
Carlos ~ele Garnpos~ S-ehn1idt, Lacerda Coutinho, Victorino 
Monteiro. Pereira r1 a Costa. .Tn li o de Castil h os, Borges ele 
Meclei.ros. Alcides Lin1a, Thon1.az Flores. Abreu. Hon1ero 
Bap)·,ista. Cassiano do ~~asciniento c ·Menna Barreto. (73!. 

Respondr.rarn 'não os Srs . .Tos0 Hygino, José Simeão, Fre.de
r1co .Serrano, Uchôa Roclrig'ues. Ba.rlJos.a Lin1a. Sá Andrade, Hosa 
c Rih:a. Per11amlmco. Annibal Fnlcã.o. Meira ele Vasconeello~, 
\IDspirito Santo. Oiticica. ?:ama. Santos "Per·eira. Custodio 
de lVIe11o. Arnphiloph1o, Cyrillo de IJen1os. França CarYalbo, 
Alcinclo Guanabara. Fi:rico Coelho~ Aristides Lobo, Vinbaes, 
Thomaz Delphinn. Antonio Olyntho, Paci.fic0 ·Mascarenhas, 
Gabriel rle Mafralbães. Chagas Lobato, Francisco Veiga, Fer
reira Brandão, Larnounier, Alvaro Botelho. Feliciano Penna. 
Dntrn :~icacio. A ristl.des 1\'Taia. .Gonr:.alves RanJos. Carlo.s rta::: 
Cha~·as. Don1ing:os Porto. Palleta. ·.Toão de Avelar, · Corrêa 
Rabr.llo, João IL1.1iz. Martinho Prado .T11nior, Leopoldo Bnlhnh~=i; 
Antão ele Faria e Dernetrio Ribeiro (!t'5). 

O Sr.. PRBS1DEN'TE declara a:pprovada a rnocão do Sr. Ra
rrliro Barcellos e. nre.iudieada a do Sr. Aristides Lobo. e norncia 
TJ::tra rt non1n1issão .que ten1 ele redigir c apresentar ao cl:Jefc 
elo Governo a n1orão. QS Srs. Ramiro Bareellos. Anlonio 

1
F,u-

zrbio· c r. os I a 'Maclmdo. 

\·e~n1 fi Me.sa as seguintes 

Declarações 

Não. vis! o vot.ar rr.la. mo~ão elo Dr. Silveira Loho.- Sá 
A.ndrrr,de. 

Votei conh'a. 1nara g-u:arrlar a enhrr·c1rein rom n voto qno 
an!rrinrmí'1rl1 .... profrri sobre a moc.ão Ubalclino. 

~fl1a rlao;; :::psc:?írc:~ ~.o d8 novcn1bro rlc 1890. - Gab1'icl 
1'11 ag alhãe s. 
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Voto - sim - corn a segnin Ir restric~.fío: 
O CongTcsso 11ãn cslá r1c p'oss0 da soberania nacional. 

Sala das sessões. 20 de novembro de 1890. - J11ro·ciano 
de· lvlagalhâes. · 

Voto- sim.- á n1oç.ão do Sr. Rmirn B:H·e.ellos: os pn
dere.., Jegislativo c exec.utivo. por cmqua:nto. não pôdem dR ·xnr 
de continuar nas mãos elo Governo Prnvisorio. 

O Con!:!.T·esso. ccH1voca.cln ifJ.f~ 1 o uni c o poder· 1 cg i í i mo 0nl i'in 
existent•J. nara votar a ConsLil'.niç;ão r eleger o Presidente (' o 
Vice-'P.resid·ente da RepubUca. i'·em apc,nas o P_9dPr c01BI i
tuinte: o Governo que baix:on aqncll1~ der reLo nao 'i('Yln J'('

nunciar os seus .}Jodcr.es nas mãos de llmn. .~ssen1b~éa cryr nãn 
era cornpc~.enl~ para Fcccbe l-os~ .c] esde ·q uc :f u1·a. el~1l.a sum c• nl t'. 
en1 seu pr1n1en·r~ per10do. enrn :faculdade eonshtlnnrc. 

O CongTesso não cstú de pos.se de tocl os os ;poderes. COltW 
diz n n1oç:.ão: len1 apenas o constituinte~ e. por isso. ni'í..n ·!f·m 
que fazer cleleg.açôPs: cl0vr lirnilar-se a não necei tar n rrnu11c·in 
feita :pelo GO\"rrno. 

'Sala da ssr~sões . .?n rln noyrmbro tiP l Rnn. - EJJitarin 
Pessôa. 

Deelaro que vot.o pela n1neãc1 apresen Lacla Jie]o Dr. Arjs
Udes Lobo. 

~~ala elas sessões. 20 de novembro ele 1890. - Lr>opoldo 
de Bu.lhões. · 

Sin1 - menos quanto a.- senhoe elos destinos da Naoão 
-por· entender que este· principio. enunciado en1 11m a Cons
tiüli-nte envlo:Iw:\ doutrina pe,ri;gosa, cümo 

1
p1'0'YHr1ia .si não :L'ü:SSP 

enc·errada a discussão~ para a qual ali ás me havia inseripto. 

·Sala das sessões, 20 ele novembro de 1890. - Caetano 
de Albuque?·que. 

Declaro que votei contra a moção do Dr. Harniro Bar
cellos~ porque votaria pela do Dr. Aristides Lobo. 

Sala das sessões~ 20 de novembro de 1890. -- Thorna:, Delphino. -

~)eclaro que votei pül a pri111eh·a pari e ela n1o0ão elo Dr. 
IR1annro Barcelos e votaria pela n1o(:ãn do Dr. Aristides Lobo. 

!Sala das srssões~ 20 de novnmbro rle 1R91Qi. - Silva Ca-nedn. · 

. . J?eclaro que volaria pela n1oç:.ã.o a11resentada pelo Sr. 
Ar1st1des Loho. 

'Sala: das sessões~ 20 rlr nove1r1bro de JfhlO. - Ar .. istüles Maia. 

ORD~E}M DO -DIA 
DISf:USS~O DO PROTEfJ' O . ' • <..·.r DE R.EGil\IIENTO PARA O f:ítNíiRE1SSü 

NACTON,\L f:ONS'fi'rUTNTE 

Continúa a discussão de Hegimrnl'o do ConQ'l'0s::;.:n ~ncionaJ. 
Entra Am cliscn.ssão o eapitn1o VIII _,na 0lcjrãn cln 

Prrsjdente c elo Vico-Prr..sidenCe da Rrpu]Jlkn: .. 

Art. G9. Ac1 op L ada a Cons!.i lu i ç:fio. prnerrleJ·-sr-<í. na fnrrna 
dns snns rlisposicncs trnnsi!orias, á c1eiçfio do Presifll'nf·e e 
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do Vice-Presidenle da Republica. E:; La eleição consliLu i 1·:'t 

a nmteda especial c uniea ela ~c~s~ã1, var·a que f'o1· annunchvJa 
ern orden1 do dia. 

Art. 70. Panl u:,se fin1 o Presidcu Lo convidat·li os illí-:'T~~-hros 
do Congresso a deposi Laren1~ cada urn por sua vez e ú n1edida 
que forem sendo chatnaclos.na urna collocada subre a n1esa, 
u~.11a ceuula coillenclo o seê;uintc:- Para Presidente da Re
publica, F ... -Para V ice-Presidente, F ... 

Art. 7 J. Jlccolhi das todas as ccclulas e verificado que 
o numero .:J.ellas corTesponcle ao elo::; n1embros do CongTesso 
ra·csentcs ú sessão. o Presidente procederá á sua leitura e 
apuração. 110 qne set·ú auxiliado pelos seeretarios~ que servi
rão de escnt Laclu1·es. nsel'evenclo os 1 o o 2o secretarias os 
'',:ohJ,s :apLI t'atl ns pn l'a · Pt,es:i rlienLe, e üs ;3u e /~o os 1apur·ados pan"~a 
V ice-Presidente. 

Art. 72. Serão pelo Pr·esidente do Congr-esso Nacional pro
clanTados - Presidente e Vice-Presidente da Republica os 
cidadãos crue obtiveren1 para os respectivos cargos a n1aioria 
absoluta dos votos apurados. 

Art. 73 .. Si n inguen1 obtiver a n1aioria de que trata o ar
tigo antecedente. proeecler-se-á a nova eleição pela fórma 
estabeleeia nos arts. 69, 70 e 71, e s-erão considerados eleitos 
os cidadãos que na apuração obtiveren1 n1aioria relativa 
1para os cargos de Presidente e Vic·e-Presidente da Republica. 

Art. 7 4. Esta eleição con1eçará e findará na mesma 
sessão. 

~ 1.° Feita a ehan1ada dos n1mnbros do Congresso~ não 
será per.mittido a estes retirarern-se da Casa, ~para o que se 
tomarão as convenientes n1edidas de precaução n1aterial. 

§ 2.." Nenhun1 n•emhro do Congresso póde abster-se de 
votar. 

Art. 75. Eleitos o Presidente e o Vice-Presi.denLe da He
publiclft, o Presidente do Congresso Nacional ·declararú (lUü 
:;e vai officiar ao Ministro elo InLerior c aos eidadãos eleiLos 
con1munican cln o resnltado da eleir,.ão a que se procedeu: e, 
suspendendo a sessão, en1quanto se lavra a ac.ta, convidnrá 
os m~en1bros do Congresso a se eonservaren1 na Casa. · 

Ar L. 7ô. .Heaberta a sessão~ lida e ap.provacla a acta. 
o Presidente. dando por terminada a 1nissão do Congresso na 
fórlYta da Constituição, declarará encerrados os respectivos 
trabalhos. convidando os seus n1embros a encetarem o exer
cício de suas funcções ordinarias. 

O Sr. Frederico Borges v1ai fazer obsel'vações muito li
geilt'as sobre a 1nateria sujeil.a a debate. 

O or1a.dor, assim como 1nuitos illustr.es collegas seus, csLá 
disposto a votar pela emenda apresentada pelo illustre repre
sentante elas Alagôa.s, para que seja supprünido todo o capitulo 
VIII do p!~oje.cto de Hegin1ento, aLé que seja clefinitiva'mento 
approvada a Constituiçã.o. 

H a um funda1nento racional para c·s La cm enda, visto com.o 
a n1ateria daquelle c.apitulo e-st.á consagrada nas Disposições 
transitarias da Con.stituição, eujo projeeto lerá de ser suhmet-
tido á consideração desta Casa. · 

Poetanto, desde que o projeet.o de RegJ.mento não fez mais 
do .que reproduzir esta rr1ateri1a, torna-se ella u·ma verdadeira 
redundancia. (Apoiados.) 
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Nesta conformidade, parece que é pensa~nento do Con_
gresso rejeitar in li1nine toda a materia do capitulo V[II; e, ~1, 
vorventura, a en1encla do illustrc representa~Le das .t~lagoas nao 
for approvada, o que não é de es:per3:r, á v1sta do fWlda1ner~~o 
em que assenta, o orador, pa1:·a evllar ,os. eserupul~s, _alias 
1nuito justos, desta illustl·e Assembléa l"etcü~vainente a dispo
sição do art. 74. mandará á lVlesa, com n1a1s alguns collegas, 
_outra en1enda, aiim de qLJ.e ~e sal v e a redacção deste artigo. 

Esta emenda é concebida nos seguintes Ler1nos (lê) : 

·«A Mesa providenciará ein, orde·In a :ç~ue sej arn facul_tadot:i 
uos :;.nembros do Congresso toaos os n1e1os de cOlllll10dldade, 
de n1aneira que possam se conser:var na Casa o tempo indis
pensavel ao processo de ·eleição do Presidente ·e Vice-Presi
dent.o -da Republi-ca.» 

O Sr. Angelo Pinheiro apresentou hontern a seguinte 
mnenda ao art. 7:6 e ultimo do Regin1ento : 

«-Depois de ter o Pre~sidente da llepubliea, elejto nos 
tennos dos arLigos anteriores, ·prestado co1npro1nisso pe1·antc 
_o Congresso.» 

O or,a;dor ignorava que áquelle artigo havia sido offere
eida u1na mnenda pelo nobre D1eputado pelo Paraná e acaba 
de saber que a n1aioria do C_ongr.esso está de aecôrdo en1 
elinünar :CO.lnpletCLm-ente o capitulo VIII do RegilDento, porque 
envolve incontestave-lmente n1ateria inconstitucional e depende 
da ap.provação definitiva da Constituição. 

Assim, de aqcôrdo corn a opinião da n1aioria do Con
gresso, o ora-dor retira a .sua ernenda e desde já deülara que 
rvota pela suppressão com~pleta do cavitulo VlJLI do Regi·mento, 
cuja materia, con1o já disse, fica subordinada á approvacão 
definitiva da Constituição. 

O Sr. José Avelino diz que a Comnlissão, -de ~que teve a~ 
honra de fazer parte, não pretendeu estabelecer doutrina nova, 
quando organizou o capitulo VIII, que se discute; e tendo !poor 
guia unican1ente o que se acha estabelecido no projecto da 
Qonstitui;ç:ão, lin1itou-se a transportar para o mesmo ca
pitulo a disposição nella contida relativarnente ao processo 
da eleição para o Presidente da Hepublica, parecendo-lhe 
~er .isto o ·mais razoavel. 

Depois de feito o trabalho, ponderaram acertadamente 
n1uitos 1nembros do Congresso que não convinha tomar desde 
já qualquer deliberação ·~ tal respeito, porque a Constituição~ 
.que ten1 de se_r subn1ettlda a debate, podia soí'frer alteração 
na parte relativa ao 1nodo pelo qual se deva í'azer a eleição 
do Presidente da Republica. , 

E·stando nisso accorde a Commissão en1 seu nome vai o 
or_ador apres~ntar um requerimento, ahm de que seja eli
_min:ado o :capltul.o VIII, exceptua;do apenas o ar L 69. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

Requerimento 

l)roponho a suppressão dos arts. 70 a 76. 
Pela rCommissão, Jo§é Avelino. 
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São tamben1 lidas as seguintes 

E'mendas 

A l\Iesa proviüen~iará en1 ordern a que scj am !'acul tacla:S 
aos men1bros do Cnngresso todos os meios de eum modiàarles, 
de ma11eira ,que possam se conservar na Casa () Lc.mpo indi~
pensavel ao processo de eleição do Presidente c Vice-Pt·c
siclente da Hepuhlicn. 

S. R. F'J~edcr'ieo Bm·ues. - Mar·tüdw Rodr1'gues. - FTa.'it

c'isco Badaró. - Vi1"iato de f.1ede·iros. 

Art. 69. Seja redigido do seguinte modo: 
«Adoptada a Constituição, 1)roceder-se-á~ na fórma p()l' 

clla detern1inada, á eleição do Presidente e Vice-Presidenle 
da Republ]ca. Esta eleição constituirá a unica materia de 
ordem do dia da sessão para que fôr annunciada.» 

Ao art. 70. Ac,crescente-se: 
§ 1.0 Uma vez cOinmeçada. esta eleição não poderá sct' 

interron1pida, devendo,.. portanto, terminar na mesma ses
são. 

§ 2.0 ·Nenhum n1en1bro do Congresso poderá abster-se de 
votar. salvo o caso de não poder comparecer, o que deverá 
justificar com antecedencía . 

.. A. o 3J:-t. 73. Accrescento-se: 
Paragrapho unico. No caso de en1.pate, decidir-se-á de 

accordo con1 o que preceitua a Constituição. 
A.rt. 7 4. Supprima-se por desnecessario, á vista da ro

daccão proposta para o art 7G. 

Sala das sessões do Congresso, 20 de novembro de 1890. 
- lrlanoel Valladão. - Rosa Junior. 

Apoiados, entran1 conjunctan1ente em discu~s!lo não só 
o requerimento, como as emendas. 

O Sr. Lopes Trovão diz que o projecto de Constituição, 
sujeito pelo Governo Provisorio á approvacão do Congresso. 
na parte relativa ao processo electivo do Presjdente, dis
põe corno elle deve realizar-se . 

. Além :desse proces.so, nós c-on1hecernos outros, entre o:; 
,quaes o adoptado pela Confederação da Suissa; e entre nós 
póde ben1 acontecer que algurn representante se levante para 
propor o suffragio popular. 

No e·mtanto, o orador vê neste Regilnento urn outro pro-
cesso adnptado, o processo francez. . 

·vjngando o processo que está preceituado no proJecto de 
Constituicão, perg-unta: Não resultará dahi um co.nflicto ? Na
.turalmen{e; é esta a sua opinião. 

O Sr. José Avelino - Conflicto entre o Regimento e a 
Constituição ? 

O SR. LOPES TRovÃo - Sem duvida nenhuma. 
O SR. JosÉ AvELINO·- O nobre Deputado dá licença para 

:U .n aparte ? 
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O Sa. LoPEs Tnov.:\u - Pois não ? 

O Sn.. JosÉ AVBLINO - En acabo de declarar, en1 nomo da 
CuHunbsão, •que reUro todo o eapitulo VI!I1I, ficando apenas 
o primeiro de seus artigos. 

O Sa. LOPES rrnov.~o- All ! Então, perfeüau1ente {le ac
corclo, porque, realmente, seria lastilnavel qt~e nós, os encar
l't'gaclos dn rec1igil· a lei fundan1enLal _do pau;, CÇ>meçassmn(_)s 
1HH' alaear e:ssa mesma lei, e. que, abr1n~o ao pa1z, por me1o 
do Cuugresso. a porta lar1ga da legalidade, pe:netrassen1os 
nhi pela .i anena estrrita ela iliegaliclacle. 

O Sr-t. ELYSEu MARrriNS- En1 todo ·o caso, não s.eria un1a 
HlegaU·dwde, porque o Regin1ento püdia ser alterado, de accôrclo 
corn os preeeitos da Constituição. 

Não havendo mais quem peça a palavr:a, ó encerrada a 
discussão. 

O Sn. F·REDEHICO BORG~~s (pela oJ·denr) pede a retirada 
de sua emenda. 

Consultado, o Congresso co:ns-ent·e na retirada da mnenda. 
do Sr. Preclerico Borges e outros. 

Procede-se á votaçã"ü do re:querimento -do .Sr. José Avelino, 
que é approvatdo, ficando pr.ejudieadas as e·n1.endas apresentadas 
na su~são de hoje, e a do Sr. Gabino Besouro, offm'eeicla na ·de 
hontem. 

Subn1ettido á votação .o art_. ·6·9, é .approvado. 
Ve·m á Mesa a seguinte 

Decla1·ação 

Docln1·o que votei a favor da cn1enda su;ppressiva do 
csm·ntinio secretn e eontra a rei ati v a á reda!c~ão das horas 
do trabalho no Congresso ConsLHuinte. - A'JnoJ:inL Garcia. 

O 8n.. PRESIDEN~rE- A 1Mesa resolv.c ·enviar á 'm·eHn1a. iGo1n
n1issão o Regin1·ento con1 as en1endas alpprova,das, para redi
gn-o ,confo:--me o venc.ido. (Apoiados.) 

T·endo sido approvada a 1parte do Regimento que se refere 
ú e lei çlio da l.VIesa, acredito que poden1os considerai-o en1 
cxecuçao nessa parte, p-ara não interrmnper a 'n1archa do.s nossos trabalhos. 

• !. I 

Vai a impri·mir a seguinte 

REDACÇÃO DO BiE·GIMENTO P:ARA O CON1GH:E:S!SO 
NA!CIONAL CONSTITUINTE 

CAPITULO I • 

Da reunião do Congresso 

Ar'!. .. 1.
0 

A ,reunião do Congresso Nacional terá logar na 
sala .des~.Jnada as sess·õ,es . da ·C amara dos Deputados, servindo 
P:roy1spr1aJ?le_nte de Prcs1~ente o Senador que houver pre
s1d10 as scsslo·es preparatorms do Senado, e de Vice-Presidente 
o Deputado ·Que lhouv.er pr·esidido .ás da Cam~aTa. 
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Art. 2. 0 ~servirão !provbol·iarueuLe de se~rcLarios os que 
l_it>uveren1 servido na.s ~sessõc-.; ·PJ'(~lHlntlo r·i a:; das duas ca1nara~. 
·oocupando ·US logare::; .de t·· (' ::>" u:-:. 1" ~~ ~o da Carnara. dn::;; 
Deputados, e .Ue ~o e !1" u~ 'i" e :!" du Senadu. · 

Art .. 3.0 Esta 'l\Ie~a p.rcsdil'ú ú ::iL\S::ião sulemne ele inslallar·ãn 
do C,ongro::;su e Juncc.i·onarú alé a elcic_:ão da Mesa ~definiLi\·a. 

CAl'l'fUl.O 11 

1-:-.... 

Da Mesa 

Ar L !1.
0 A Mc::;a definitiva se cu-rnpurú de U·lll Presidente 

e de 1q:uatro secrel-arius, que serão eleitos para servir 1pelu 
t01npo q 11 c f.1 urarcrn a~ sPssõe:-:; do Cun gre.ssu ~a~ iu11 al. 

Ah~n1 desLL'S, serão eleitos um Viee-·Presi·dente e d(li:-i 
supplenles de sccnSlarios. 

Ar L. '5. 0 Esl.a M-esa .será eleita pur •CSct·uLinir) sc-ct·clo, re
cebendo-s·c ·cedulas espcciues para u::; ·eargo::i de PresiüenLe 
e Vice-Presiclente~ .englobada ·e especificaüamenl.e. pt·o~e
dendo-s·e do ll1€Süln modo con1 re-lação ú eleição dos t]uatr·n 
~oeretarios, divi-clida em duas tunnas, send1l uma para Jo e.:!"~ 
c outra para 3° e !1". 

Os ilnmecliatos cm volus a este::; uHimos serãu supplenLcs, 
na ordeJn da votação. 

§ 1.-o .Si ncnhurn ·dos votado~ para PJ·csidonLo o Viee
Presi'Llentc obtiver 1naiuria absoluta, proceder-se-à :a seg-undo 
os,crutinio entre us dois mais votados. 

§ 2.0 A eleição do:-5 secrcLarios scr(t 'J'ciLa ú pluralidade 
de vol.os. 

§ 3.0 No caso de e1npatc, dc.eidirá a sorte. 

Do P res idcnte 

.Ar!:. H." ..-\11 Presidente compele, além ·do rnais que lhe ú 
con1n1eLtidu por este Hegin1ento: 

1.0 Abrir e encerrar as sessücs nos .dias e hol'as nlareada-s: 
faz.cr lêr ·e assignar as actas; designar a onlenl du dia; csl.a~ 
hc] CC·C:l' O J)Oilto da questão para UÍSC:USSUU; •]H'Oj)Ôl' a votacãu 
e declarar 1\ -sou resultado. 

2.-u Cc2vocar sessão, en1 caso urgente c cx:Lraordinariu, 
-fora das horas c dias 1narcados. 

3.0 ·Suspender a sessão, ou lovanlal-a quandu não pudcl' 
111anlor a ordem o-u as cireun1stancias o <~xigirem. 

Art. 7." !Xo-s casos em :tiUO algum represcnf.anl1~ infr·illgil' 
as disposieõcs cleslc Rcghi1ento ou fall.m· <Í ·con~ideraçãu an 
Cnng; esso "ou a qnaktuór de seu:~ lllCtllbr·us. o Prcsicl<:.nLe o 
advertirá, usando da :I'Ol'lnula- A.Uet,.ção ! 

Si esL::t aclvorl.encia não bastar. o· Pn~sidcnte dirá- St·. 
Deputaâu (un Senador) F ... AUençlio; c~ ainua si fôr infrucLi
fera cst.a advcrt.cncia no·minal, o ~.Presidente consultará ú .Casa 
si ·Consente rm que n 1nmnbro. do 0(')ngrPsso ~cja •vidado a 
Tetirar-se. dcvcnd.o a decisã·o ser tnn1ada por dou~-erços dos 
'men1bros ·prc~cntets. 

Art. s.o O representante assim convidadn a sahir deixará. 
ilnmediatanwnte a sala; e~ não .o fazendo, o Presidcn te consul-

20 
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. tará de novo 9. Congresso sob ré a providencia que deva ser 
ado.ptada • · . 

· Art.. 9.0 O Presidente póde discutir ·e votar quando JUlg·ar 
conveniente ao exercicio de seu mandato, comtanto que, para o 
Jazer, deixe a Presidencia emquanto _se trata~· do. pro~ecto que 
se proponha discutir, a qual será entao exerc1da 1nteru~amente 
pelo Vice-Presidente, e na falta deste pelos secretar10s1 se
gundo a sua ordem numerica. 

O mesmo se praticará quando, durante a ses~ão, qu~ deve 
ser continua, o Presidente, por qualquer motivo, deixar a 
ca:deira. 

Art. 10. O Presidente suspenderá a sessão, declarando-o 
de viva voz, ou, não podendo ser ouvido; deixando a cadeira. 

Do Vice-Presidente 

Art. 11. O Vice-Presidente substituirá em todas as suac: 
.attribuições ao Presidente, em seus impedimentos, e não po- · 
derá fazer parte _~:~m Commissão alguma. 

Dos secretarias 

Ârt. 12. Ao 1 o Sec.retario compete: lêr os offi.cios diri
gido·~ ao Congresso e quaesquer outros papeis presentes á 
Mesa; subscrever a correspondencia official; assignar, de·pois 
do Presidente, as actas das sessões; ter a dire-cção e a fisca
lisação dos trabalhos e· des-pezas da Secretaria durante as 
·Sessões do Gongres·so. 

Art. 13. Ao 2° rSecretario incumbe: lêr ·e assignar, depois 
do 1 o Secretario, as actas dás S·essões, ~que· serão escriptas, sob 
sua inspecção, ,por um dos officiaes da Secretaria, o :qual para 
esse fim terá na sala uma mesa especial, em logar ;que fôr 
designado. · · · 

Art. 14. O 3° e o 4° secretarios contarão os votos nas deli
berações,- hav·endo duvida, e servirão de escrutadores ·na vo
tação .secreta; farão a lista das pessôas que obtiverem votos e 
tomarão nota dos re·presentante,s .que pedirem a ,palavra: 

.Art. .15 •. Não hàvendo sessão por falta de numero legal, o 
3., e. 4° secretarias farão a chamada, para notar os que fal
tarem, com. participação de causa· ou sem ella, e, assim, se 
declarará na ~cta do dia, que sempre se lavrará 

Art. 16. A substituição dos ·secretarias será feita conforme 
a ~orde~ regular da .numeração, e, par:a supprir as faltas mo
mentaneas delles e de seus supplentes, o Presidente c-onvidará 
.9ualquer dos membros do Congresso presentes. · 

CAPI'l'ULO ·m 
Dos RepTesentantes 

· Art. 17. . .Oc.cupados os. r·e.spectivos logar·es pela 'Mesa pro
visaria, .o Presidente eonvildará os me~mbros do Congres~so a 
contrahirem o formal compromisso de bem .cumprir os seus 
deveres p·elo modo ·por que eUe passa a fazei-o; e. l:vantan
.do-se, .no que será acompanhado J?Or todos quantos se acharem 
na ~ala, proferirá a seguinte aff1rmaçãp: ~ Prlp'11_1-etto au.ardar.. 
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a Constituição f ede1 .. al que f ór adoptada, 'desempenhar fiel e 
legal-lnente o ca·rgo que me j'oi confiado pela Nação, e sustenta·t· 
a união, a integr·idade e a inàependencia da Republica.~ 

ParagDapho unico. Em seguida mandará faz·er a ~c:hama:da, 
e cada um dos representant-es, começando pelos outros mem
bros td?- ·Mesa, dirá, á proporção que fôr pro:t'erido o seu nom·e: 
- A.sstm prorne(tp. . , · · ~l·'~":"':~C?·I~t~Jilir~"~ 

Art. -18. O rep~esentante que 1Comrparecer depois, será 
recebido por uma Commissão de quatro membros, non1eada 
pelo Presidente, e proferirá pe.rante este a mencionada for
lnula de affirn1ação, não sendo necessario que haja na Casa o 
numero exigido para as deliberações do Congresso., 

Art. 19. O representante que fôr obrigado 13. falt~ por 
mais de .tres dias, dará parte ao 1 o Secretario do im.pedimento 
legitimo que tiver. 

Art. 20. Si carecer de licença, deverá requerer por escripto 
ao Congresso; e, nomeada pelo Presidente uma Commissão de 
·tres membros para dar pare,cer, e lido este em sessão, será dado 
para ordem do dia e sem discussão posto a votos, entenden
do-se que foi approvado si tiver a seu favor um terç.o dos 
:votos dos membros do Congresso presentes. 

Art. 21.. Nenhum representante poderá fallar sem pedir a 
palavra ao Presidente, e, concedida esta, fallará de pé e diri-· 
girá o dis·curso ao Presidente ou ao Congresso . 

Art. 22. Um dos secretarias fará a relação dos represen
tantes que tiverem pedido a palavra, e, de accôrdo com a lista 
organizada, serlá a palavra concedida alternadamente, na 
ordem em 1que tiver sido inscripto. 

Paragrapho unico. Quando muitos pedi;rem a palavra ao 
mesmo tempo, o Presidente dará a preced·encia a quem lhe pa
recer, ficando, porém, a sua decisão su~ eita á approvacão do 
.Congresso si algum representant-e o requerer. 

Art. 23. O autor de qualquer indicação ou reauerimento 
terá preferencia sempre que pedir a ~palavra sobre sua mate
ria. Os relatores das commissões serão para este fi·m conside
derados como auctores dos respecti:~os pareceres. 

Art. 24. E' prohibido aos oradores usar de expressões des
respeitosas para com os .outros m·eml:lros do .Congr·eS~') .ou 
.o Chefe de Estado, bem assim fazer referencias individuaes. 

Art. 25. Nenhum representante poderá fal!ar contra o ven·· 
cido. 

Art. 26. Qualquer membro do Congresso tem direito de in
sistir pela observanc1a deste Regimento, e ao Presidente 
cumpre satisfaze1r immediatamente semelhante requ~sição, 
sem admittir reflexões ou debate, salvo si houver duvida em 
ser a disposição do Regimento appUcave1 ao caso. 

Art. 27. Não rpoderá ser dado para a qrdem do _dia, nem 
constituir obJecto de discussão, assumpto .que não seJa imme
diatamente ligado ao fim do ·Congresso ~como Constituinte, 
·salvo requerimento devidamente approvac!·O em sessão anterio.t·. 
pela maioria dos ·membros presentes. . 

Art. 28. Bi depois que o .Congresso ·começar a funccw
nar, comparecer algum Deputado ou Senador cujos poderes 
ainda não estejam reconhecidos, a Gamara ou· o :Senado pr~
cederá :á comp,etente verifie.ação1 .perante a M,esa q~e ·Serviu 
nas s·.essões preparatorias, r·eunindo-se para este fim sepa
radamente, em horas diversa;g das .marcadas para os ~rabalho~ 
dg: .Congresso. 
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CAP1'1'ULO 1 V 

.Das Actas 

Art. 29. A.s actas dev~m .conter des~crjpcão su:~cinta dos 
-trabalhos do Congr.esso durante cada sess~o, e serao sempre 
assignadas pelo Presidente ·e dois secretarws. . 

Art. 30. Qualquer membro do Congresso póde fazer In
serir o seu voto na acta, s·em motivai-o, .comtanto .que man~e 
iá M~esa, ante·s de a,p1prov.ada a acta, . a c01~1pet~nte declar.aç.~o 
por escri!pto, podendo, .porér_n, fa;zer 1nseru no Dtarto 
0{/"ic'ial a sua declaração motivada de vot.o. , . 

Art. 31. A il\1'esa d.o IOongre,sso provide.nc1ara sobr~e a :()Ubl]
ca·çãJo ·das aeta,s ·e 1n:ais trabalhos das s·es·sões e sua re'C01Pllacao 
mn 'annae·s . 

'· ' 

Ir'' ' .,·. 
' ' ' 

.: ,_. I t • 

CAPITULO V 

Da or·dern dos trabalhos I, ' 

' : \ 

~ :.~ ~.. r 
. . ' . 

, ·' '• •· I 

Art. 32. Ao m~ei.o dia en1 ·:ponto, o P:resi<dente to-~ar.á a 
.cmnpainha, ton1ará assento e, verincando que se a~ha. rpre
sente a quarta parte dos n1e~m1bros do Congresso, abrirá a 
sessão. 

Art .. 33. Bi até ao ·meio dia e um .quarto não se achar 
reunido nume·ro legal para ,a abertura da s~essão, frar-se-á a 
chmnada e, logo de1pois, se proc.edecá á leitura do expediente, 
dando-s~e-lhe destino; e, .si ainda depois de finda a dita leitura 
não houve·r num•ero, o ·.Presid:ente annunciará rq:ae não pódc 
hav.er s1essão. 

Art. 34. Quando, no il11eio d:a ~se·S·são, retir:ando-s~e algu1n 
dos membros do Congre.sso, reconhecer-se ·que não ha nu
·mero legal, continuará a discussão das materias dadas para 
a orden1 do dia, ficando a votação adiada para o dia se
guinte. 

Art. 35. 1Si por motivo de demora a .sessão comecar 
depois da hora regim·ental, durará o tempo necessario para 
completar !quatro :hora.s de ·effectivo tra.ballho. 

· · Paragrapho unico. Por deliberação do Congre.sso, to-
nJada a re,q1Uerin1ento de algum de ·seus men1bros, poderá a 
sessão ser prorogada . 

. Art. 36·. A:bertJa a ~se·SS·ão, 'mian!dará o Presidente •lêr a 
acta da sessão .anteüedent;e e, não havendo oihserva,çõ·es eontra 
1a a:·edacção, entender-se-á ,que foi appr.ov:ada. 

Paragrapho unico. .Si, ip.oré.m, algum membro do ·Con
gresso notar algum:t inexactidão, .o · 2° Secretario ou qual
quer dos outros dar:á os neoe:ss,arios ~escl,arecim,entos, :e quando, 
:~pe.s,a;r ·deUes.~ o iGongrre1s~so 're~c.onhe0er ·a inex~actidão indi·c·ada, 
.será emendada a acta~ conforn1·e se vencer. 

Art. 37. . Depois da acta, proceder-se-á á leitura da 
oorrespondencia official, dos pareeeres de commissões es
peciaes, seguindo-se a. a'present8J(}ão de requerimentos e 
indicações que· tiverem por fim: 

I ·Pedir dispensa de qualquer logar da Mesa o1u de Com-
:missão· · - ' · ·,Reclamar ordem; 

. 

1Propor a norneacão de alguma Pommissão. Especial; 
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P2clir qnn :;.;0 l0vanf.e a s0s:::.fin por- n1otivo clP ltwLo ou rc
gosi;io publico: 

Apresentar qualquer n1oção allinenlc aos fins do Uon
gress~~ .sobre assun1ptos que. entendan1 corn funcç.ões da 
Constlttunte, e qualquer re.querinlento relath·o a assun1ptu 
de orden1 ou. interesse ·publico. 

· Art. .38. Est.ns :·e.qneri:l11011tos o indicações. depois. dn 
apoiados c posl os cn1 discussão, que não excederú da pri
·meira n1eia hora ela sessão, serão ·posLos a votus, si não hou
ver quem sobre nlles :pe<;:a a palavra. 

Ar L. 39. As sessões serão puhl i c as, excepto quando o 
.Congresso, a requrrin1ento, resolver quA se.ian1 s0crctas. 

Art. 40. O re11rcsentante que 1)8dir sessão secreta deve 
dirigir ao Prnsidcnte a con111eLente proposla. assig11ada pm· 
nlln e por n1ais sr!P re~prrsentantPs, ú ·visLa -ela qnàl o Presi
dr~ntc, consull ado o Congresso c de.pois ele clel iheração deste, 
rd'firn1aLivu. deelararú que, a sessão secrela !.Prú logar 
no dia util seguinte. segundo lhe houver sido .pedido pelos 
proponentes, cujos non1es ncarão secretos. 

Art. -1l. f[aYrndo sessão secr·cLa. o Pre:;;irlrntc fará sus
pender a sessão publica~ quando tenha começado, para fazer 
sa'hir os espectadorrs. 

ArL -12. Hcuniclo o Congresso en1 sessão SPrrcLa. clrl ilw
rar-se-ú en1 primeiro logar si o assun:l!pto (](~y(~ nu n~o ser 
assin1 tratado. r. segundo se resolver, a sessão conLinuará se
creta ou se fará publica. 

§ 1.0 Antes dr encerrar-se a sessão secrcLa, o Congresso 
rosolver:í si o seu objecto e resultado elevem J'icar secretos ou 
ser notados na ar. ta 11ubl ica; ogualn1rntc deeid irú. por sirnrlles 
votação, o sen1 discussã.o, si os non1es dos proponentes devmn 
ficar secretos. 

§ 2. 0 As actas respectivas serão lavradas por un1 dos se
creLarios, e lidas e approvadas antes de encerrada a sessão. 

Art. 43. E' pern1ittido assistir ás sessõ-es a todas as pessoas 
decentemente trajadas, uma vez que não tragan1 armas e se 
conservem no n1aior silencio. 

Art. 44. ;Qs espectadores que perturbarem a sessão serão 
obrigados a sahir in1mediatan1ente; e, em caso extraordinario. 
a Mesa detern1inará a providencia que deva ser ton1ada. 

Art -'1:5. Si no ndificio algnn1 r.spectador praticar excesso 
ou dclicto. o :Prr,sidente o farú: pôr cn1 cnstoclia: c, l)assanrlo a 
averiguar· o facto. si resultarem n1otiYos sufficirntcs para se 
'P:--oceclor contra o auctor, o enviará :l. anel ori clncl r conlfl8l·.ente, 
para procede·r na fórma da lei. 

GAPI'TÜLO VI 

Da votar;rio . i 

Art. !1:6 • . ~·onhnn1 assun1pto sr,rá. ·posto n Ynlos sem que es
teja prr.s0nf0 nwl arln P mais ':ml dos nwn1 h:'ns ~ln C:opgrc.sso. 
tendo prioriclarln na vot.ação as CIUest.õcs cn.1a d1scussao tlvcr 
ficado encnrr[u:la na srssão anterior . .A faHa dr numero para as 
votações n~.o prP,jnclicarú a cliscussrin rl:.~:;.; ma!·r'ria::; incluída~ na 
ordern elo dia. a qunl enntinuarú rmq11<1nln ']JnnYrr pGra 1sso 
numero. nos !rrmns dD ar!. 3?. 

ArL. .r,,7. Sempre qn1~ deixar cln r'~alizn1·-:-:P qualquer vota
ção por não se achar presente nun1eeo lrg·a 1 dr• l'C'l)roscntan I cs~ 
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prõceder-se-á a nova chamada, meri:cioii'ando'-se na acta os 
nomes dos que se houverem retirado com causa participada ·ou' 
sem ella. 

Art. 48. Por tres maneiras se póde votar : 
i 0

, pelo methodo symbolico, nos casos ordinarios; 
2°, p:elo nomtnal de - sim, ou - nuo, nos objectos ~de 

maior importancia; 
3°, por escrutínio secreto, nas eleições e nos negocios de 

interesse particular. 
Art. '49. O methodo symbolico se pratica dizendo o Pre ... 

sidente: - Os senhores que .são de rpare~cer ..... queiram le-
vantar-se. · 

~rt. 50. Si o resultado dos votos fôr tão manifesto que á 
primeira vista se conheca a pluralidade, o Presidente o publ i
car.á,: mas. si esta não se evidenciar desde logo, ou si parecAr 
a aJ.gum representante que o resultado publicado pelo Prefd
dente não é exacto, poderá pedir que se contem os votos. Em 
qualquer destes casos, dirá o ~Presidente: - Queiram lGvan
tar-se os senhore.s que votaran1 contra -; os 3° e 4° secre
tarias, ~cada um do seu lado. eo'ntarão os voto·s, para serem 
combinados com os primeiros. 

:Art. 51. Para se praticar a votação nominal, será preciso 
~que algum representante a requeira e o Congresso a admittn 
por meio de votação. 

Este requerimento será feito verbalmente na occasião de 
proceder-se á votacão e não ser-á sUjeito á discussão. 

lArt. 52. Determina a votac!ã!o nominal, o 1 o iH'ecretario, 
nela lista geral, irá chamando cada um dos membros do 
Congresso de ner sL e dois dos outrog secretarias farão, 
cada um, sua lista, uma com os nomes dos ,que votaran1 -
·sim, e outra com os nomes do~ que votarem - -nl10. 

·Paragrapho nnico. Havendo empate nas votaç·ões de qne 
trata·m os arts~ 48 a 51, ficará a materia adiada para a sessãn 
seguinte, e, si houver ainda segundo empate. considerar-so-á 
regeitada. menos quanto á 1 a parte do ~ 3° do art. 48. ' 

~rt. 53. O escrut.inio secreto se praticará por · meio de' 
~edulas escrirntas. sendo estas lancadas em urnas, .que os con
finuos correrã.o rp.or t0dos os representantes; e. apresentadaR 
.n. ·Mesa a.s cedula.s. depois de contadas e lidas cada uma 
de per si, tomarão os secr·etarios as competentes notas, pelas 
qua·es se fará a apuracão para se publica:r o resultado. 

Havendo emnate, proceder-se-á a sorteio. · 
:A:rt. 54: •. Nenhum membro do .Congresso, e=-tando presente, 

moderá e~cusar-se de votar. salvo sj não tiver assistido ao 
debate, ou tratar-se de caus·a propr1·a ou ·em que fôr suspeito; 
nestAs ~e-aso~ não terá voto, podendo, todavia, as~sistir á dis
cussão·. · · l 

.AJrt. 55. W. votação, uma· vez começada, não se inter-· 
rompe. 

CA~ITULO VII 

Da Co'n'itituição, ··sua diScu8'são e approvação 

. Arf. 56. ~o:go .que fôr re·cebida: -~: Mensage,m do chefe do 
Governo Provisorio. acompanba.ndo a CongtJtuicão arl refe-
1'endum., o Presidente n1andará lêr e publicar a ·mesma Cons-



-311-

tituição no Diar'io Official c em avulso,. para ser distribu1da 
por todos os membros elo Congresso. 

Art .. 57. O Congres:so P.1eg·erCt nrna Cornmissão Especial 
de 21 membros, para dar parecer sobre a Constituição. 

§ 1.0 A representação de cada Estado e do Districto Fe
deal el~gerá separadamente o membro que deva fazer parte 
desta Commissão. 

§ 2.0 O parecer da Commissão será impresso no Diario 
'Official e djstribuido em avulsos pelos membros -do Con
gresso. 

§ 3.0 Os votos divergentes, si os houver, serão designados 
1p1elas palaVlras - vencido, com ou sem restriccões - ou em 
pareceres en1 separado. · · 

§ 4.0 Tres dias depois da distribuição avulsa, s;erá 
o parecer dado para a or:dem do dia, conjunctarnente com a 
Constituição decretada. 

Art. 58. O parecer e a Constituição soffrerão duas dis
cussões, sendo a primeira por capítulos e a vota:ç·ão por 
artigos, e a 2a discussão e votacão englobadamente, salvo 
as emendas. que serão votadas cada uma de per si. 

§ Lo Terminada a 1 a discussão, hav·erá um intersUcio 
de dois dias~ o que começará a ser contado do dia em .que 
tiver logar a distribuição da Constituição com as emendas. 

~· 2.0 Na 2a discussão poderão ser apres·entadas, ainda. 
novas emendas. as quaes, si forem approvadas, soffrerão uma 
311 dis·cussão~ finda a qual serão a·pprovadas ou rejeitadas, 
sem sub-emendas. · 

lA.rt. 59. Cada membro do Congresso só: poderá fallar 
uma vez en1 cada discussão. excepto na i a. em que poder~ 
fallar tantas vezes qu,antos forem os capitules da Constituição. 
· Paragrapho unico. A discussão será restricta ao projecto. 
sendo absolutamente vedado ao membro do Congresso tratar 
de ·materia extranha ao debate. nodendo o Presidente cassa:--
·lhe a -palavra. depois de advertido duas vezes. 

Art. ·60. A requerimento de nm de seus membros. o Con
gresso, por maioria. dos presentes. pode:-á encerrar a dis-
1Cuss3.o, deR de que julgar suffieientement.e discutida a ma teria. 

O pedido ·de e-cerramento não soffrerá discussão. 
· 'Art. 61. As' emenda~ apresentada~ entrarão em discussão 
conjunctamente com a Constituição, depois de apoiadas por 
um te-rço dos membros presAntes do Conf!'ressçL 

Paragrapho unico. Serão consideradas emendas: surp
pressões, additamentos OIUI correcções. As primeiras nrefereJ? 
·ás segundas e estas ás terceiras. As mais amplas terão o pri
meiro logar na classe. 

Art. 62. Si durante a discussão vier á lV[esa al~1n1 pe
dido de adiamento da materia em debate. o Pres1dente. o 
submetterá á ap.provação do Congresso~ inde'pendentement.e 
de discusssão. 

Não havendo numero para deliberar. considerar-se-à rpre 
judicado o requerimento. . 

No easo de aplpr()vatção. entender-se-à flllO a n1ater1a 
fica adiada até a sessão se~ninte. 

Art. ·63. Tern1inada a discu ssã:o e appprovada 3. Const.i
t.uicão. o Prrsidentr a remetterá com as êmrndas apl!rovadas 
á ·C'orrímissão Especial, para redigil-a conformo o vencido. 



Art. ·64. Redigida a Gonstitu:ição. s.er~ú RPl'esentada á,t 
Mesa, ~que a fará lêr e im·prin1ir, snbn1rttenclo depois a re
dacção á revisão do Congresso~ qn·c sôinen_l-e poderá e~:1B·?dal-a 
si reconhe-cer que envolxe incnherencia, contrad1eçao ou 
absurdo mani;f.esto. 

Nesse caso o Presidente abrirá discussão, que será uniea •. 
Art. 65·. As emendas apresentadas nessa revisão,· depois 

do approvadas separadamente, .serão de novo enviadas á 
Cmnn1lssão Espec.ial~ para proceder de a·ccôr·do eon1 o. ven
cido. 

Art. 66. R1ev.ista a reélacç;.ão~ serú pelo Presidente submet
Uda á appr·ova(::ão do Congresso. 

Approvada a redacção por n1aioria absoluta dos n1en1bros 
presentes, o PrAsidente deelararú adoptada a Const.i Luição da 
He.publ ica elos EMados Unidos do Brazil. 

· Ar1. 67. Da Constitu ieão assim adoptada se tirarão tres 
autographos, que, depois dn assignados por todos os rnernbros 
da Mesa elo Congresso. serão enviados an chefe elo Governo 
Provisorio, por inlrrn1cd i o elo Ministro do lnt r.rior, para a 
sua prom.ulgacão. 

Ar.t. ns O.s autographos n1eneionadog no artigo antece
rl(lnte scl:'fl.O, rlr.poh de promulgada a Çonstitnição, enviados 
um {t Secreta-ria fio Sena1do. nutro á Cama:'a elos Depnta{los~ e 
9 lercPiro ao Ar.ehivo Publico. 

Ç~\.P!TULü VIII 

Da clei.çl7o do Prr>sidc·nte e do Vicc-Pr·esülente da RepnbUca 

Art. 69. A eleição do Presidente c do V ice-presidente da 
Rel)ubliea será feita scg:undo o modo que fôr adoptado pela 
Cons ti tu ição. 

Sala elas Commissões. en1 2'0' de novembi'o de 1819'0.
P1•udente José de 1}Joraes Barros. - Jllyseu de Souza Martins. 
-. .João Pedro Belfort Vi.eira. - Dionusio Manhães Barreto.
.José AveUno (i-urael. do Amaral. - Gabriel de Paula Almeida 
fie Jla.galhães. · · 

O SR. PRESIDENTE· declara qne~ ac.hando-se adeantada .a 
hora, dá para arnanhã a sognintc orden1 do dia: 

Eleição áa Mesa; · 
EJoicão da Comrni8~ão pa1'a dar parAcer sohrr\ o pro.iec.to 

dn Consflluição. 

LPvant.a-~o a sessao ás 3 horas e 20 I)1inutos da 
tarde. 

PRESTDENmA DO Sn •• ::rOAQUT:NI PELICIO 

Ao meio dia aeham-sr presrntes os Srs .. Joaquin1 Fc-
1 i cio, MatJa 11\'Iachado. Thr.orlurr.tn Souto, Alvaro Botr.lho, 
Elyseu Martins; Francisco Mftclhado, Lcovigilclo Coelho~ Joa~ 
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quirn Sarl},lento, .João Pedro, Cunha Junior, .Tosé S.egundino·, 
Paes elo Larvalho. Manoel Barata, Anton.io Bal~tHt, Joaquim 
Cruz, Theodoro Pac·heco, Joaquin1 Catunda. Bezerra de Al
buquerque .Tunior, Josót'· Bernardo,, Oliveii·a Galvã.o An1aro 
Cavalcanti, Ahneicla Barreto. .Jpão Neiva. Firmino' ela Sil
veira, José 'I-Iygino, .José ,8~1-neão. Thoodorico Serrano Flo
ri ano Peixoto. Pedro Paulino, Távares Bastos, Rosa Junior, 
Coelho e 'Can1po~, Thnn1az ·Cruz, Virgilio Darnazio. Ruy Bar
bosa. DOiningos Vicente. Gil GoularL Monteiro ·de Barros 
Quintino Bocayuva, Lapér, Moraes Carneiro. Prudente d~ 
~\'loraes, Can1pos Sal1cs, Ubalclino cln Amaral, Santos Andrade, 
Generoso .M'al'qurs. Raulino Horn, :Estrvcs .Tnnior, Luiz Del
p hino, Han1 i e o Barccllos, PinhPi r o ::\lacharln. .Tu li o Frota 
Cesario Alvim, Arncrico Lobo, Eduardo \Vanclenkolk João' 
Sovoriano, Joaquin1 ele Souza, ·silva Cancelo .. Silva P-a{·anhos, 
Aquilino dn .:\rnaral ,· Pi.n h r iro Guedes. Br H o rt Vinii·a. U chôa 
tRndrigucs. Inciio elo B:·asil, Lauro Sodr(•, Sr,rzed~llo, Nina 
H.ibeiro, Cantão, Pedro Chm~n1onL :\Iatta Bacellar. Costa Ro
drigurs, Hodrigurs Fernandes, Casin1irn .Junior, }Tmwique de 
Carvalho, Enncs de Souza, Anfrisin Fial\iln. ~ogueira Para
nagnú~ ~elson. Pires Ferreira, Martinho Hnrlrigue~. Barbosa 
Lin1a, Br.zorril. João Lopes~ .Justiniano :SPrtm. ·Frcclerico 
Borges, José Avelino. .Tosé Bevilaqua, Gonç.alo ele ;r_.:agos, 
Nascin1Emto, Aln1in·) Affonso, Pedro VcH10. :.Vliguel de Castro, 
An1oriln Garci·a, Epitacio, Peclro Anlerict). Couto Cartaxo, 
Sá Andrade, HetLHnba, Tolentino de Carvalho, Rosa e 
Silva. João Barbalho. Almeida Pernambuco, .Jnve.ncio de 
Aguiár, André C~valeantL Raymundo Bandeira . ..\nnibal Fal
eão, Meira ele 'rasconcellos, Pereira de Lyra, João de Siqueira, 
João Vieira, Luiz de Andrade. }Jspirito Santo. BE·ll~rraino 
Carneiro~ . Theophilo dos .Santos, -Oiticica, Gabi.no Be· 
zouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Leandro Ma
ciel, Felisbello Freire, Augusto de Freitas~ Paula Argollo, 
Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, Zan1a, Arthur Rios, Garcia 
Pires, Marcolino _Moura, Santos Pereira, Custodio de Mello, 
Paula Guin1ar.ães, Milton, Ampihilophio, Dionysio Cerqueira, 
Lcovigildo Filgueiras, Barão de S.. Marco~ :Medrado, Muniz 
Freire, A.thayde .Tunior, FonsBca r Silva, Fonseca Hermes, 
I'\!.ilo Peçanha, Urbano Marcondes, ManJhães Barreto, Cyrillo 
do Lerno~, Alberto Brandão. Olhrcira Pinto. Viriato de 1\'le
doiros, .Joaqu irn BreYes~ Virgílio Pess-oa, França Garvalho, 
Luiz Murat, Baptista da Motta. Alcindo Guanabara, Erico 
Coelho. L01J)cs r:rrovão, .lac:qnes Ourique, ~\rjsticlrs Lobo, May
rink, FtHiquinl \Verneck, Domingos .Tf'snino, Vinhaes~ Tho
n1az Delphino, Antonio Olyntho, Badaró~ João Pinheiro, Gabriel 
de Magalhf:ies, Leonel de Rezende, Chag·as 1.Lobato, . Jacob da 
Paixão, Alexandre :Stocyler, F'ranciseo Veiga, Ferrmra ~l:an
dão, Lan1ounier, Gonçalves Chaves. An1erico Lnz. Fehc1ano 
Penna, -:-Poly.carpo Victti, Dutra Nicacio. Ferre.ir~· Habcllo, 
Manoel Fulgcncin, Astolpho Pio. Aristides Yl,aia. Gonç.alves 
Rarnos, Carlos das Chagas. Francisco AmaraL_ J?on1ingos Ro
cha. Costa Maühado. Don1ingos Porto. Pall:~ta .. lnao de Avellar, 
Cor.rêa R.abrllo. Bucmo de Paiva. Ferreira :P'irrs. Pires de Cam
pos, Martinho Prarlo ~Junior, Bornardino dn C:am110S, Francisco 
Glycerio. ·?\Jorars Barros, Lopr,s Chavns. Doming·os ele :Nioraes, 
Arlolpho Gordo. C:arvalhal, Angelo Pin hcirn .. l\'ltll'Sa, Rodolpho 
iMiranda, P.aullillo Cal'los, Costa .Junior, Hndri.gucs Alvos, 
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:.t\.lfredo Ellis Carlos Garcia. Moreira da Silva, hubHío .Tu!"lif\r, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães N:a~al, Ca
etano de Albuquerque. Belarmino de Mendonça, Marciano de 
Magalhães, Edu ardo ·Gonç1alves, F·ernando Sim~s. Lau~o M~il
le:r, Carlos de Campos, ·Sichimidt, ~acerda C~utinho_, VIctorino 
1Monteiro Pereira da Costa Antao de Faria. Juho de Cas
tllhos, Borg.es de Medeiros', Alcides ~ima, ~homaz Flores, 
!\breu , Homero Banti~ta, Rocha OsoriO, Cass1anno do Nas
cimento, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. 

lA.bre-se a sessão. 

Deixaram de comparecer os Srs. Saldanha Marinho, Sa
raiva, Rangel Pestana, .Joaquim Murtinho, Tasso Fragoso, 
Goncalves Ferreira. .José Marianno, Oasteno Branco, Pontes 
de 1\nranda. Ladisláo Netto, 8antos Vieira, Fr6es da Crnz·, 
!Sampaio Férraz, Conde de Fjgueireç~o, ·Costa .S'enna, Barão 
de Sanf.a Helena, Cesario Motta. Jnn10r, Antonio Prado, Al
meida Nogueira. Antonio Azeredo, Ernesto de Oliveira, Assis 
Brazil e Fernando Abott. · 

E' lida, posta em dis,cusãão e sem debate ap:provada a 
acta da sessão antecedente. 

O Sn. 1 o 8-ECR1ETARIO procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio do Interior. de 20 do corrente, 
remettendo, prura serem distribui-dos pelos mAmbros do Con
gresso Nacional, 300 exemplares da Constituição dos Estados. 

· Unk1os do Brazil, publicada ·com o :dec.re,t,o n. 0'14, A. de 23 
·de Out11bro ultimo .. - Inteirada. · 

São distribuidos aos iSrs. congressistas exemplares da 
Constituição, que é a ·seguinte: 

DEICRETO N. 9114 "A-DE 23 DE OUTOOHO DE 1890 

. PUBI,ICA -~ CONSTITUIÇ.~O DOS ESTADOS. UNIDOS DO BR..-\ZIL, SUB
METI'IDA PELO G-OVERNO PROVISORIO AO CONGRESSO CONS
TITUINTE. 

• 
:· O Governo Provisori o da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil, constituido pelo Exercito e a Armada, em nome e 
com assenso da Nação: 

Considerando na conveniencia de atten der i'mmediiata
ment~ ao. s~ntimento naci9n~I,- contemplando algumas al
teracoes Illdl·Cadas ~ eon~htUIÇIH:O da Republica dos E~tad()S 
Unidos do Brazil, cujo te~to, dependente da aip.prov.açã.o do 
futuro Congresso, se pubhcou pelo decreto de 2'2 de junho 
deste anno; · 

Resolveu m?dificai-o. desde logo) nos raros ·t.opicos sobre 
<roe s~ pronunciou accentuadamente neste sentido a opinião do patz; ·· 



E, em consequencia, 
Decreta: 
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Artigo unico. _A Constitui:cão, dada a publico no decreto 
n. 510, de 22 de JUnho de 1890, ~~ suhstittüda pela que com 
este decreto se publicou: 

Constituição dos Estados Unidos do Brazil 

TITUILO PRIMEIRO 

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL 
I" 

Art. 1.0 A Nacão Brazileira, adoptando, como fórma de 
Governo, a 'Republica Federativa, proclamada pelo decreto 
n. 1, de 15 de novembro de 1889, constitue-se, por união per
petua e indissoluvel entre as suas antigas províncias, en1 
Estados Unidos do Brazil. 

Art. 2.° Cada uma das antigas províncias formará un1 
Estado, e o antigo município neutro constituirá o Districto 
Federal, eontinuando a se~ a eapital da União, emquanto 
outra cousa não deliberar o Congresso. 

Paragrapho unico. :S.i .o Congresso resolver a mudanç•a 
da Capital, escolhido, para :e:ste fin1, o territorio. mediante 
o consenso do Estado ou estados de que houver de desn1em
brar-se, passará o aetual Distrieto Federal de per si a cons
tituir um Estado. 

Art. ·3.0 Os estados pódem incorporar-se entre· si, sub
dividir-se, ou desmembrar-se, para se annexaren1 a outros. 
ou formare·m novos estados. mediante acquiescencia das res
ip·ectivas legislaturas l ocaes, em doi's anriOS SUCCiessjvos, e 
approvação do Congresso Nacional. 

Art. 4.° Compete a cada Estado prover, a expensas pro
pr.ias, as necessidades de se.u governo e administração, po

. dendo a Unjão subsidia l-o sómente nos casos e:x:cepcionaeg 
de calamidade publica. 

Art. 5.0 O Governo Federal não poderá intervir em nego
cios peculiares aos estados, salvo: 

1.0 Para repellir invasão extrangeira, ou àe um Estado 
em outro; 

2.0 Para manter a f6rma republicana federativa; 
3.0 Para restabelecer a ordem e a tranquilridade nos esta

dos, á reauisição dos poderes locaes; 
14.0 Para assegurar a éxecucão das leis do Congresso 

e- o cumprimento das sentencas federaes. 
A.rt. 6.0 E' da competencia exclusiva da União decretar : 
1.0 Impostos sobre a importação de pro,c.edencia extran-

~~: . 
2.0 Direitos de entrada. sahida e estadia de navios. sendo 

livre o commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, 
hem como ás extrangeirr·as que já tenham pago o imposto de 
importacão; 

3.0 Taxas de sello; 
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.'J. 0 ~contribuiçõr·s poslaes· e telrgraphicas: · 
:5. 0 A. creação e manutenç.ão de alfandegas; 
li.0 A inst;it.uição de bancos enüssor.es. 
Paragra,pho unico. As leis.! actos e sentenç~s das aucto

ridades da União executar-se-1a10, en1 todo o pa1z, por func
eionarios fedrraes. 

ArL. 7. 0 :E' vedado ao Governo Federal erear distinc.ções 
c prei'erencias mn favor dos portos de uns ~01ntra os . de 
nu tros cs!aiflos mcdian te reg·ulamentos cornmorCiaes, ou fls
caos. 

ArL. 8. 0 E' ela con1petrncia exclusiva dos estados decretar 
impostos: 

1.0 Sobre a 'exportaçfío ele mercadorias crue não so.iarn de 
011 tros estados: 

2.0 8obre a 11ropriedad,e territorial: 
3.0 Sobre transmissão de propriedade; 
§ 1 o E' isenta de ilnpostos, no Estado por onde se expor

tar, a lH'Odncção dos outros estados. 
§ 2. o Em :1:8.!:}8, ou antes, si o Congresso deliberar, cessarão 

ele todo os direitos de exportação. 
§ 3.0 Só é licito a un1 Estado tributar a exporatção de 

n1crcadorias extrangeiras, .quando destinadas a consun1o no 
·~eu tcrritorio. revertendo, porém, o 1woducto do imposto para 
o Thesouro Nacional. · 

Art. 9, 0 E' prohibido aos estados tributac de qualquer 
modo, ou embaraçar con1 qualquer difficuldade, ou gravan1e, 
regulamentar, ou administrativo, actos. instituições, ou servi
c·os estabelecidos pelo Governo da União. 

Art. ·10. E' v·3·dado aos estados, con1o á União: 
1 o Crear in1postos de transito pelo L;rritorio de um Estado, 

ou na passagen1 dé um para outro, sobre productos de outros 
estados da Re.public.a, ou extrangeiros, e bem assim sobre .os 
vehiculos, de terra e agua, que os transportarem; 

2° Estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercício 
de cultos religiosos; 

3° Prescrever leis retroactivas; 

Art.. 11. Nos assmnptos que pcrtencmn conct{rrentmnente 
ao Governo tCla União e aos g·overnos dos e·stados, o exer.ci:cio 
da auctoridade pelo primeiro obsta a acção dos· s-egundos e 
annt11la, de então en1 deante, as leis e disposicões della ema-
nadas. ·· 

Art. 1.2. Além das fontes de receita discrin1inadas nos 
arts. ôo e so, ·~ li cito á. União, c1on1o :aos· estados, cun1u1ati- · 
vamente, · ou nao, crear outras .quaesquer não eontravindo o 
disposto nos arts .. 70, go e 11010 : ~ 1 o. ' 

Art: 1_3. O di1::'ei.f.o .ela União e dos estados a legislare·m 
sobre v1açao ferrea e navegação interior será re.O'ulado por 
lei do Congresso Nacional. o 

Art. 14. As for_ça.s de t:rra e mar são instituições nacionaes 
pcH•manen~es, dostJnrudas a defesa da Patri a no exterior o á 
1nanutençao das lois nn hrLcrior . 

. . ~)entro ·--·limites da leL a força ar1nac1a é cssencialnwntc 
obedwnt·e .aos. sc~u~ sup.erio_res hierarchieos e ohri.g·a,da a sus
tentar as mst1hnçoos COllStltneionac·s . 

• 
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~\rL. '15. S1ilo orgão? d~ .so~erania nacional os podorõs le~ 
gislativu, exccutiYu e JUdJc tal·Ja liannonicu::; e inüc~vendenlt·:-; 
entre si. 

SECÇÃO II 

Do Poder legislativo 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GEH.AES 

. Art.. 1G. O Poder Legislativo é exerciLlo polu Congresso 
Nacional~ .com. a suncção do Presidente ela HepubliL:a. 

§ L" lO Congresso Nacional compõe-se de dois ranws: a 
Carnara o o Senado. 

§ 2.0 A eleição pa1·a senadores e depulaclos ú Can1m·a 
·i'ar-se-ú simultaneanwnte en1 todo o .paiz. 

§ 3.0 Ninguen1 p6de ser, ao n1esn1o tl'mpu, Deputado c 
·!Senador . 

Art. 17. O Congresso reunir-sc-á, na Capital Federal. aos 
3 de n1aio do cada a.nno. indepen.ldontcmente de convocac;ão. e 
funccionará quatro mezes. da data ela abertut·a. podendo set· 
prorogado, ou convocado extra·ordinariamen te. · 

§ Lo \Cada leg·islatura duraná tees annos. 
§ 2.0 Ern caso de va.ga aberta no CongresSII, vm· quaiquel' 

causa, inclusivt~ a de renuncia. as auctoridacles do respc~tivo 
Estado farão proceder in1Inediatan10nt.e a nova e1e.ic::,ão. 

Art. 18. A Can1ura e o Senado trabalharão separaclamcnl e. 
funccionando em sessões publ iüas~ quando o contrario ,se não· 
resolver por n1aiol'ia dos votos presentes~ u s(l cleliberarii.ll, 
con1parecendo. en1 cada u1na das camaras~ a rnaioria absoluta 
de seus n1en1bros. 

§ J .0 Os rcgilnenLüs das duas emnaras estabelecerão os 
n1eios de cornpellir os n1en1bros ausentes a comparecer. 

§ 2.° Cada mua dellas verii'icarú, e rcconhecel'ú os poderes 
dos seus n1e·Inbros. 

Ar L. 19. ·Cada un1a das cmnaras elogeri<:t a sua ~lesa. or
ganizará. o sou Itegimc:nto interno. connni11anrln penas cli;:;ci
plinares~ inclusiYe a de exclusão ten1poraria. aos :respectivos 
n1en1bros; non1eará os en1pregados de sua ~P",;P.taria~ e regu
lará o serviço ele sua policia interna. 

Art. 20. Os dcpubaclos c scnadorf~S são inviolavois por 
: suas opiniões, palavras o -v-otos no excrcicio do n1andato. 

Art. 21. Os rlc,,nnl.ados e senadores não pód·em ser presos~ 
nen1 proeessados Cl'irninaln1ente, scn1 previa licenc::,a ele sua 
Can1ara. salvo J'lagrante delicto. E, nestu ca.-;u. levado o pro
cesso até pl'Onuneia exclusivo. a auc Lorirlade vrocessanlc l'C

Inetter~á os. a11tos ú Carnara rospeetiva. para resolve!' sobr.e a 
J)rocodencia da aceusação, si o accusaclo não optar pelo JUl
gamento imn1ed1ato. 
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~rt 22. Os m'embros das duas camaras, ao tomar ·assento, 
contrahirão compromisso formal, em sessão· publica, de bem 
cun1prir os seus deveres. 

Art. 23. Durante as sessões vencerão os senadores e depu
tados urn subsiçl.io pecuniario·, alén1 da ajuda de c-p.s·to, !ixada 
pelo Congresso no fim de cada legislatura, para a seguinte. 

Art. 24. Os n1embros do Congresso não pódem receber do 
Poder Executivo emprego, ou comn1issão remunerados, ex
cepto si forem 'missões di.plomatieas, commissões militares, 
.ou cargos de access·o ou promoção legal. 

Paragrapho unico. Durante o exercicio legislativo cessa 
.o de. outra qualquer funcção. 

Art. 25. 1São condi:ç:ões de elegibilidade para o Congresso 
N 1acional: 

1°, estar na posse dos direitos de eleitor; 
2·o, para a Gamara, ter mais de quatro annos de cidadão 

brazileiro, e mais de seis ~ara o Senado. 
Art. 26. São inelegiveis para o Congresso Nacional; 
1 o, os religiosos regulares e seculares, bem .co~o os ar

cebispos, bispos, yjgarios ge~aes ou foraneos, parochos, 
coadjuctores e todos os sacerdotes que exercerem auctoridade 
nas suas respectivas confiss-ões; 

2°, os governadores; 
3°, os chefes de policia; 
4°,' os commandantes -de armas. bem como os demais func

cionarios militares, que exercerem commandos "de forcas de 
terra e mar equivalentes, ou superiores; 

5°, os commandantes dos corpos P·Oliciaes; 
6°, Os magistrado·s, salvo se estiverem avulsos lha mais de 

u1n anno; 
7<>, os funccionarios administrativos demissiveis indepen

~- ~ntemente de sentença. 

CAPITULO TI 

DA CAMARA 

:Art. 27. A Cam~ra comp·õe-se de deputados eleitos pelos 
estados e pelo Districto Federal, mediante o suffragio directo. 

§ i.o O numero de deputados será fixadfo pelõ Congresso, 
em proporção ·que não. excederá de um por setenta mil ha
bitantes. 

·.§ · 2.o 1Para esse fim mandam o Governo iFederal proceder, 
dentro em tres annos da inauguração do primeiro .Congresso, 
a·o recenceamento da PO'Pulacãlo da :Riepublica, o ,qual se re-
.verá decenalmente. · 

Art. 28. Compete á Camara a iniciativa de todas as l~eis de 
impostos, a fixação das forcas de terra e mar a discussão 
dos projectos off.erecidos pelo Poder Executivo e' a declaração 
da procedencia ou im1Jrocedencia da aoousa.;ão contr:1 o Pre
~idente da ·R)epublica n.os ~er~os dq art. 52. .. ·. j 
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CAPITULO III 

DO SENADO ~~1':1 

Art. 29. O Senado compõe-se dos cidadãos elen'iveis nos 
termos do art. ~5 e n1aiores de 35 annos escolhidos pelas 
legislaturas d~::; estados, .en1 nurnero de t;es senadores por 
c1.da um, med1ante pluraLdade de votoB. 

Paragrapho unico. Os senadores do Districto Federal 
serão eleitos pela fórma instituída para a eleicão do Pre
sidente da Republica. 

A.rt. 30. ü n1andato de Senador durará nove annos re-
novando-se o Senado pelo terço triennalmente. ' 

§ 1.0 No primeiro anno da primeira legislatura, logo nos 
trabalhos preparatorios, discriminará o Senado o primeiro e 
segundo terços de seus membros, cujo mand~.to ha de cessar 
no termo do primeiro e do segundo ~?ienni0. 

§ 2.0 Essa discriminação effectuar-se-á em tres listas, 
correspondentes aos tres terços. g1'aduando-se os senadores 
de cada Estado e os do Districto Federal pela ordem de sua 
votação respectiva, de modo que se distribua ao terço do 
ultimo triennio o primeiro votado no Districto Federal e em 
cada um dos estados, e aos dois terços seguintes os outros 
dois nomes na escala dos suffragios obtidos. 

§ 3.0 Em caso de empate, considerar-se-ão favorecidos os 
n1ais velhos, dec·idindo-se por sorteio, quando a edade fôr 
egual. • 

§ 4.0 O mandato do .Senador eleito em substituição de 
outro durará o tempo restante ao do substituído. 

Art. 31. O Vice-Presidente da Republica será ipso facto 
o Presidente do :Senado, onde só tero o voto de qualidade, e 
será substituído, nas ausencias e impedimentos, pelo Vice
Presidente dessa C amara. 
. A.rt. · 3-2. Com·pete privativamente ao Senado julgar o Pre-
sidente da Republica e os demais funccionarios federaes desi
gnados peJa Constituição, nos termos e pela fórma gue ella 
prescreve. 

§ 1.0 rO Senado, quando deliberar como tribunal d~ jus
tiça, .será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal 
F~~~. . 

§ 2.0 Não profJrirá sentença condemnatoria senão por dOIS 
terços dos membros presentes. 

· § :3'. o Não poderá impô r outras penas mais que a perda 
do cargo e a incapacidade de exercer qualquer outro, sem 
.prejuizo dla .a0oão, da justiça ordinaria contra o condemnado ·· 

CAPITULO' IV 

DAS A'fTRlBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 33. Compet.e privativamente ao Congresso Nacional: 
1 o, orçar a receita, e fixar a despeza federa.l annualm~nte; 
2° auctorizar o Poder Executivo a contrah1r empreshmos 

e faze~ outras operações de credito; 
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3°, legislar .sobre a divida publica, e estabelecer :os n1eios 
para o seu vaga1nento; 

i.", reg·ular a arrecadação L~ dist.ribuiç·.ão das rendas nu-
cionaes· . 

5°, 'regular 0 com morei o internacional, h~1n con10 . o dos 
estados entre si e com o Districto Federal~ a1JanLl()ga1· }Hn·tos, 
crear ou supprünir entrevostos i. . . .. -. 

60' leo·islar •Sobre a naveg'açao dos r1os, que baJ?.hen1 Inai:::; 
de un~ E;tado. ou corrarn pl.n tcrritor_io _extrangcn·o; . 

7°, detern1inar· o pesg, valor, ü1scr1pçao, typo e denon11-
nação das n1o·edas; 

so, .erear bancos de e·mis~ão) legislar sobre Dlla~ e 
tri'butal-a; · . 

go fixar o padrão dos p:e.sos e medidas;. . . 
1d. resolver definitivan1ente sobre os lnnlt_es çlos os~ados 

entre si, os do Diostric-to Federal e os do territOrlO namonal 
co1n as nações lin1itrophe.s; . 

11, decretar a ac:cusação d.o Presidente da RepubliCa nos 
caso·s do art. 513; . 

12 auctorizar o Governo a declarar a guerra e íazc.t.· a paz: 
13; resolver definitiva1nente sobre os tratados e con

venções con1 as nações extrangeira.s; 
14, designar a ·capi.tal da União: 
15, conceder subsídios aos eslados na hypoLhese Llo 

art. 4 o; . . 
'16, legislar sobre o ·SerVI·Ç:O dos correios c telegra.phos; 
17. adoptar o :regímen -conveniente á S'2gura:n<,:,a da:~ 

fronteiras; 
· 'iS, 'fixar annual1mente as forças de terra c mar; 

19', regular a composição do exercito; 
~0. conceder. ou negar passagem a forl}as exlrangeít·us 

pelo territorio do paiz, ·para ·operações 1nilitares; 
21. rnobilizar e utilizar a força policial elos estados, IHJS 

casos taxados .pela Constituição; 
22, declarar e.n1 estado de sitio urn ou n1ais pontos do 

territorio nacional, na e:mergencia de aggressão por for~.a~ 
cxtrang~eiras, ou co:t1moção interna, e approvar ou s·uspender 
o deelarado pelo Poder Exeüutivo, ou seus agentes respon
saveis. na ausencia do Congr.esso; 

23, regular -a.s condições -e o processo da ·eleição para os 
cargos fede.r·aes ern todo o paiz; 

24, -codificar as leis eivis. crilninaes e c-omn1erciaes da 
H.epublica, e bem assfrn as pro'cessuaes da justiça federal: 

r25, fixar os vencin1entos dos nlinistros de Estado: . 
. . . 26, ·cr.ear e . s'\lPprin1iT en~pregos pubUcos federaes, 

.fixar-lhes as attribu1çoes, e esLipular-lhcs os vencimentos: 
27, insUtuir tribnnaes subordinados ao Suprcn1o Tri..:: 

bunal Federal: . 
:28, ltegislár contra a piratal'ia e os attentados ao direito 

das gentes; , 
29, ·Conceder an1nistia; 

, 30~ .cq·1~1n1utar e perdoaf as ·:penas im:postas, por crin1cs de 
.I esp~n::;abll~ç1ade, aos :funccionarios federaes; 

v~, legJs.la!' so~re terra~ ·de propri ~dado nacional c minas; 
3..,, est-atuu le1 s pe<:uhaEes ao D1stricto Federal.; 

. 33.~ sub1n~tter a lcg1 '3~açao especial os pontos do territo-
riO. da Repubhc~ necessar1_os l?ar?- _a fundação ele arscnacs, Oll 
:outros estabeleüunentos e Jnshtu1çoes de conveniencia federal; 
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34, legislar sobre o ensino sul)'erior no Districto Federal· 
35, regular os easos elo exlt·ad ição entre os estados: ' 
36, velar na guarda da Cnn~tit.ukão c das leis ·e p-rovi-

denciar sobre as necessiuade~ llt~ eaL"ac~ter federal· ' 
37, ·decretar as leis e resoluçõe::; necessaria~ ao exercício 

dos poderes .e1n que a Constiluil.:ão investe u Governo da 
União; 

38, decretar a~ leis orga.nicas para a execução cornpleta 
da Constituiçã·O. 

Art. :~n,. Incumbe, outru.;;inl, ao CongTeSStJ, mas não pri-
vativamente: · 

. 1 ú' .anin?ar~ nu paiz~ o des~nYolvimenLo Lla cducaç~o pu
blwa, a. agriCultura~ a 1ndustr1a e a in1111igranão · 

2°, crear instituições de ensino superior" e' sccundario 
nos es lados; 

3°, prover á instrucção prin1aria e secundaria no Di.stricLo 
Federal; 

Para.graplw uni cu. Quaes·quer outra~ Llcspczas de ca
racter local, na Capital da Republica, h1curnbcin cxclusiva
rncntc ti aucloridade 1nunicipal. 

CAPITULO V 

DAS LEIS E RESOI~UÇÕES 

.a.rt. 3G. Salva:3 as excepções do ar L. 28, todos os pro
j ect,.os de lei podmn ter origcn1 indi.sLinctainerltc na Camara, 
ou no Senado, .gob a iniciativa de qualquer >dos seus n1embros, 
ou proposta en1 rnensagmn do Poder Executivo. 

Art. 3ü. O projecto de lo i, adoptado numa das c amaras, 
se11á subn1ettido (t outra; e esta, si o approvar~ envial-o-+á 
ao Poder Executivo, que, acquiescendo, o sancciona.rá e pro-
Inulgará. 

§ 1.0 1Si, porén1, o Presidente da Republica o julgar in-
constitucional, ou contrario aos interesses ela Nação, oppor
lhe-á o seu veto dentro en1 dez dias uteis, d:aquelle cm que 
recebeu o projecto, devolvendo-o·~ nesse 1nesn1o prazo, á Ca
Inara onde elle se !houver iniciado, con1 os rnotivos da recusa. 

·§ 2.0 O silencio do Poder Executivo no dcccndiu irnporta 
a .sa;ncção, ·saiYo si esse termo se cumprir estando já encerrado 
o Congresso. . 

§ 3.0 Devolvido o projecto ü. Ca1nara iniciadora, alli se 
sujeitará a un1a discussão e a votação non1inal, considerando-se 
approvado, ,si obtiver dous terços dos suffragios present·cs; 
e, neste caso, se rcn1etlcr•á ú outra Ca1nara, do onde, si vcn~er, 
pelos 1nesmos Lrmnites, a n1esma 1naioria, voltarlá., como lei. 
ao Poder Executivo para a solen1ni:d'adc da promulgação. 

§ 4.0 :A sancção e a pron1ulgação effecLuam-se por estas 
:fórmulas : · · 

i\ «Ü Congresso Nacional decreto, c cu saneei o no a se-

guinte lei (ou resolução) ;» 
2n, <<Ü Congresso 1N acional decreta, c cu pron1ulgo a se-

guinte lei (ou resollução) . ~ 
21 



Art. 37. O projecto de lei de u1~1a Ca~ara, ernendado na 
outra, volverá á primeira, que, s~ acceltar as emendas, 
envial-o-á, modificado ·em conforn11dade dellas, ao Poder 
Executivo. 

§ 1. o No caso contrario, volver.á á Can1 .... ara re_visor~, onde 
só .se considerarão approvadas as alteracoes, Sl obtlverem 
dous terQ_os dos suffragios presentes; e, nesta hypothese, 
tornará •á Ca1nara iniciadora, que só as podel'lá reprovar n1e
diante dous terços ~dos aeus votos. 

§ 2. 0 !Rejeitadas deste modo as alterações, o projecto 
sub1n~tter-se-á sem ellas á sanccão. 

Art. 38. Os proje~ctos totaln1ente rejeitados, ou não 
·.sanccionados, não ,se poderão renovar na mesma sessão legis
lativa. 

SECÇÃO II 

Do Poder Executivo 

CAPITULO I 

DO PRERIDENTE E DO VICE-PRESlDENTE 

ArL 39. Exm·ce n Poder Executivo o Presidente d8s Es
tados Uni.do.s do Brazil, como .chefe e·le.ctivo da Nação. 

§ 1.0 :SubstHue o P-residente, no caso de impedimento, 
e succede-lhe. no de falta, o Vice-Presidente, eleito simulta
neamente eom ·eH e. 
. § '2!.0 No impedimento, ou falta d.o Vice.JP'fesidente, 
serão ~mc.cessivamente chamados á presidencia o Vice-IPTP,Si
dente àn 8enado, o Presidente da Gamara e o d'o Supremo Tri
bunal Federal. 

~ 3.0 São condicões·. essenciaes, para ser eleito Presidente, 
ou V ice-Presidente da Republica: 

1.~ iSer bra:zileiro nato; 
2.0 Estar no ·exercício dos direitos politicas; 
3.0 Ser major de 35 ari.nos. 
Art.. 40 .. O Presidente exercerá ·O cargo por se]~ annos; 

n§.o. po:d'endo ser reeleito para o periodo presidencial imme-
diat6. -
. § 1.:. O Vice-Presidente, que exercer a presidencia pelos 
tre~ ulhm~s annos do periodo presidencial, não poderá ser 
ele1tn Pre~ndente nara o neriodo seguinte 
. § 2.o 10 Presidente deixar.á o exercício de suas funccõe~s 
Itp.~~oroga~etm·e~te, no mesm.o dia em que terminar o seu" pe~ 
r1odo pre~"~I.dencial. succedendo-lhe logo o recem-eleito. 

§ 3.o S1 este se achar !mpedido, ou falt.ar, a substituição 
1ar-se-~á o nos te;-mo_s do ar~1go antecedente. §§ 1 o e 2o. 

§ L . O pr1mmro per1odo presidencial tr1'minará aos 15 
de n0vembro de 1896. 

. Ar.L. 41 .. ~o emuo.ssar-se no cargo, o Presidente pronun
Ciará. e~ sesjao pubhca, ante {> Supremo Tribunal· Federal esta aff1rrnaçao: c · - ·c ' 

·, '«.Pr~metto manter e cumprir com perfeita lealdadr. a 
Constituição Federal, promover o bem geral da Republica, 
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·observar as suas leis, .sustentar-lhe a união, a integridade e 
a independencia.» · . 

. Art. 42. .o J?reside!lte e o Vice-P~es~dente não podem 
sah1r do terr1 tor1 o nacional sem permissao do Congresso ; 
pena de perderem o cargo. 

~~t. ~3. O Presidente e o V ice-Presidente percebe.rãp 
subsidio, fixado pelo Congresso no período presidencial an
~ecedente. 

CAPITULO II 

DA ELEIÇAO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Art. 1.~:4. O Presidente e o Vice-\Presidente serão ·escolhidos 
:Pelo povo, mediante eleição inãirecta, para a qual cada Estado, 
.~em con1o o Districto Federal, constituirá un1a circumscripção, 
com eleitores especiaes en1 numero duplo do da respectiva re
presentação no Congresso. 

§ 1. o Não p.odem ser e lei tores especiaes, além dos enume
rados no art. 26, os cidadãos que occupa;rem. cargos retri
bui dos, ele caracter legislativo, judiciaria, adn1jnistrativo, ou 
militar. no Governo da Unjão, ou nos dos estados. 

§ 2.0 Essa eleicão realizar...:se-á no dia 1° de marco do 
ultimo anno do período presidencial. 
·. Art. 4·5. No dia 1 o de maio seguinte se celebrará, em todo 
:o territorio da Republica, a eleição do Presidente e do Vic·e
lP'residente. 

§ 1.0 ü.s eleitores de cada Estado formarão um collegio, 
e bem assim os do Districto Federal, reunindo-se todos no . 
logar, que, com a devida antecedencia, prescrever o respe
ctivo Governo. 
. § 2.° Cada eleitor votará, em duas urnas, por duas ce
dulas differentes, numa para Presidenta, noutra para Vice
·Presidente, em dois cidadãos, um dos quaes, pelo meno.s, 
filho de outro Estado. 

§ 3.0 Dos votos apura:dJos se organizarão duas actas dis
tinctas~ de cada uma das quaes se lavrarão tres exemplares 
authentico.s, designando os nomes dos votados e o respectivo 
numero de votos. 

§ 4.'0 Dessas seis authenUcas, ouj o teor im·mediatamente 
se fará publico pela imprensa, re:rpetter-se-ão duas (uma de 
cada acta) ao Governador do Estado, para o respectivo ar
chivo, e, para o mesmo fim, no Districto FederaL ao Pre
sidente da municipalidade; duas ao Presidente do Senado da 
União, e as duas restantes ao Archivo Nacional, todas fe
chadas e selladas. 

'§ 5.0 <Reunidas as duas ,camaras em Assembléa Geral, 
sob a presidencja do Presidente do Senado, elle abrirá perante 
·e nas as duas actas, pro c 1amando Presidente e V ice- Presidente 
dos Estados Unidos .do Brazil os dois cidadãos, que, em cada 
uma dellas reunirem a maioria absoluta de votos contados. 

§ 6.0 si ninguen1 obtiver essa maioria, o Congresso ele
gerá o Presidente, ou o Vice-Pres1dente, por maioria absoluta, 
em votação nominal, dentre os tres mais suffragados em cada 
uma das actas. 

§ 7.0 Nessa eleição cada Estado, bem como o Districto 
Federal, terá um voto; ·e este caberá áquelle, dos tres cand!i-
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LlaLos, ·que, na rcspe9l i Ya. 1·eprcs.~ntayã6 no Congresso, ·al..; 
eança-r a n1aioria relativa elo;; suilragws. 

§ 8.0 Para esse effeito~ os represe2-1tantes de cada. Es~ad?, 
e assin1 os do Districto Federar, votarao por 'grup.os disCrimi-
nados. . . . A bl, 

Art. 1.~:6. Não se considerará~ const1~~1da a ~~s.sem ea; 
Geral para proceder á ver_ificaoão da ele1çao do Presidente e 
Vice-Presidente da Republica, sem a presença, pelo m·enos, de 
dois terços dos seus n1en1bros.. . . 

§ 1.0 O processo detern11nado. par,a esse f1m nos d_o1s 
ar.tig.os precedentes co1neoará e ündara na mesma .sessao •I 

~ 2.° Feita. nessa sHssão, a chan1ada dos n1embros do 
Congresso, não , será pern1ittid!o aos pre.sentes reti!:~~-se da 
Casa~ para o que se tomarão as convenientes 1ned1das d.e pre-
caução n1aterial. 

§ 3.0 Nenhum n1emhro presente póde abster-se de votar ·1 

CAPITULO III 

DAS .A'l'TRIBUIÇÕES DO PODER EXECUT'IVO 

Art. 47. Compete privativat.ivamente ao Presidente da 
Re.puhUca: 

1 o, san6cionar, pron1;u1g·ari e fazer publicar as leis e reso
luções d:o Congresso; expedir -decretos~ instrucções e regula-
n1entos para a sua fiel execução: ~ 

2°, nm111ear e den1ittir livremente os n1inistros de Estado; 
3°, exercer o corrunando .suprmno das forcas de terra: 

c mar dos E1stados Uni'dü·S do Brazil, asin1 .con1o ~das de po
licia lo-cal, quando cham.ad\a ás armas em defesa interna, ou 
externa da União; · 

4°, -administar e dist;ribuir, ·sob as l~i\s do Congre\s;so, 
· conforn1e as neces·sidades do Go~rerno nacional, as forças de 
mar e terr·a; 

5°, .prover os c~rgos civis e militares de caracter federal, 
salvais a.s restri,cções expr~ssas na Constituição; 
. . 16°: r~.dultar e commutar as penas nos crimes sujeitos á 
JUrisdiCçao fedieral, salvo nos casos a que se Feferem os arts. 33, 
n. 30, e 51, § 2°; 

7°, declarar a guerra. e fazer a paz no·S termos do art. 33, 
n. 1-:2·; , 

_ so, declar,ar jmn1'ediata.~ente a guerra, nos casos de in
vasao . ou aggre.ssao extr.an~e.1r.a; 

9~t, dar conta annual:mente da ·situação do paiz ao Con
?r~~sso ,Naci~naJ, _1recommendandlo-lhe as prov~dencias ;e 
I efo.rma~ ur~entes, en1 u~a mensag·en1 que remetterá ao 
Se~r etar1o do 1Senado no d1a da abertura da sessão leO'is-
latlva; . t:l • 

· 10, convocar o Corugre.sso extraordinlariamente e pr~o-
rogar-lhe as ·.s·essões ürdinarias · ' 

11, nomear os magistrad.os federaes· 
12,, np~ear .os meJ?bros do Supremo Tribunal Federal 

e os m1n1stros d1pl~matwos, mediante approvação do Senado; 
po?endo, na ausenc1a do Con~resso, designai-os em commissão 
ate 1que. o Senado se 'pronunci-e; 
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13, non1ear os demais .membros do corpo diplom~L.ico 
e os agentes consulares; 

1-í, n1antcr as relações com os estados ex.trangeiros; 
1:5, dec-larar,. por si1

, ou seus agente,s responsaveis, o 
est.ado de sitio en1 qualquer ponto do ter·ritorio nacional, 
nos casos de · aggressão extrangeira ou grave conu11oção in
testina (Arts. '77 e 33, n. 22); 

16, ·entabolar negociações internacionaes'. celebrar ajus
tes, .convenções c tratados, sempre ad ?''efer:ef{l,dnrn do Con
gresso, o approvar os que os estados c r 1 ebrarom na eonfor
midade do arL. G.J., st1bn1ettendo-os~ quando cumprir, á au
ctoridacln do Congresso. 

CAPIT·ULO IV 

DOS MINISTROS DE . ESTADO 

Art. 48. O Presidente da Reptlblica é auxiliado :pelo~ 
•minirstros ele Estado, .ag·ente·s de sua con.fia;nçrL que 1'he re.:fc~
rendam os actos. ·e presiden1 cada tun a uma das secretarias, 
em que se divide a administração federal. . 

AJ''L. 119. Os rninistros de Estado não DOdArã.o accurr1ular 
outro en1rpr~eg~o O'U funcção ipublica, nrrn s~r e1ril:.os Prrsi:-lentl' 
ou Vice-Presidente da União. 

Paragrapho unieo. O Deputado, ou Sr-m.arlor, .que acceitar 
o cargo de Ministro do Estado. perdfmá o n1andato. proce
dendo-se in1.medi.atan1ente a nova eleição, na qual não p.oder:i 
.ser votado. 

A.rt. 50. Os ministros de Estado não poderão conlpa
recer ás sessões do Congre-sso, e só se c.ommnn i carão com 
elle por eseripto, ou pess.oaln1ente em conferenr.ias com as 
commissões das camaras . 

Os relatorios annuaes dos n1inistros serão dirigidos ao 
·Presidente da Republica, e comrnunicados por e.ste ao Con
gresso. 

A.rt. 51. Os .rninistr·os de Estado não são responsn:veis 
ao ~congres.sd. nu aos Tribunaes, pelos consAlho~ rlados ao 
Presidente da Republica .. 

§ 1 .. 0 Respondem. porém, quanto aos sens actos~ pelos 
cri:mes qualifi.ca·dos na lei. erhninal. . 

§ 2.0 Nos crimes d:e re.S11onsabilidade sed'io processados 
e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. e, nos connexos 
.com os do tPrcsiclcntr da Rrpuhlica. pr1a anr.(·.orirlnr1f~ conlpr.
tente para o julgamento deste. 

CAPITULO V 

DA R.E~PONSABI:TJIDADE DO PRESTDEN'PE 

ArL 52. O Presi{lr-m h:~ dos E:sLatdos Uni elos rlo Brazil ser<'i 
snbn1·et.tido a procr,s.;:;o r jnlgarnonln. rlrpois quc a C::tn1a~a rlc
~larar rproerrlr.nl·r. a arensae.fi.o. 11rranl~ n Snprrrnn T.fl!nma1 
Fedrral. nos r.rimrs eon1n1nns. r, nos rl0 r:'spnnsnbllldacl?, 
pr.rnnl.e o Rrnnrln. 
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:Art. 53. São· crimes de resrionsabilidade, no Presidentê 
da Republica, ·OS que attentam contra: 

;1~, a existencia politica da União; . 
2°, a Constituição e fórma do Goverl).~ Federal, 
3° -o livre exercício dos poderes rpol.lticos; .. 4o; 0 .goso e exercício legal dos direitos pohhcos, ou in-

dividuaes; . 
5°, a .seguranca interna. d~ pa1~; . 
6°, a rprobidade •da adm1n1stra9ao '· 
7°, ,a guarda e ·e-n1pre1go constitucional dos dinheiros rpu

blicos. 

~ 1 .o Esses delictos serão definidos ·em _I e i especial. 
§ 2.0 Outra lei lhes regulará a accusacao, .o processo e ·6 

julgamento. 
· § 3.0 Ambas essas leis serão feitas na primeira s·essão do· 

primeiro Congresso. 

SECÇ!OIII 

Do Poder .Tndicfario 

1\."r•t:. !1!( .• 10 Pnrlflr .Tnrlici~rin rl~ UnHin fP._r~ nnr nT'!!~n~ ;ún 
Runremo Trihunal Fe:c~er::11. cnm ~Pde n~l C::l"f!1fa1 da RennblH·.n. 
e tant.o~ .fni7.P·s e tribnnRes federaes, distr1b1ndos pelo pa1z, 
quanfn~ n non!!T'PR~o crear. . .. 

Art. 55. O Sunremn Trfhnnal FPrleral compor-se-~ fle 
H> h1ize~. nomeados ·na; forma do flrL '~7~. n. 1 L dent.rP ·OS ci
dadãos de notavel saber e rPnutaoã.o. e·le~?ivR1s para n Senado. 

~rL 56. Os .inize.s fPriP.T'3e~ !==~n ·vitallcios. per;dendo (\ 
cargo nnir.::tnlente P·Ot' s~ntenG·a ,1ndieial. 

·~ 1:.
0 

Os seus . venefmentns s·e-rão delerminados por lei 
do Cnn.~res~o, aue não ns pnderá diminuir. · 
· $ 2.

0 
10 Sena.Cto Julgará o:=; membT'ns do Snpremo Tr'í-.: 

bunaJ Feãeral, e e~te os .fuizes fe·deraes 'inferiores. 
Art:. 57. iOs trihnnnes fe;deraes ele~erffo de sen ·seio hs 

.~eus nres].rt~ntes e ·org-aniz::lrão a~ resp·~ctivas secrebtrins. 
·~ 1.• Nestes a nomeacão e demis~iio rJo~ resnecHvos em· .. 

nregados. hem como o pT'ovimento dos of!icios rJp, iusticà 
na.s resnectiva::; circnmsc:ripcões inrJiciarias, compete 'respe-· 

· ctivam.P.nte ans nresident.es rlos t.ribnnaeg. 
~ 2.o O PT'esidente da Relnu'hlica rlesiP'llará. :d1r-mlre ·n~ 

membros do Sunremo 'T'ri'hnnal Fe.rleral. o Procurador Geral' 
rla Republica. cuJas attribnicões se definirão em lei. 

Arl'. 58. Ao Supremo Tribunal Federal comp·ete: 
I- Proces·sar e Julgar, originaria e privativamente: 

. . ar n :P'rec::1denfe da Rennhlir.a nos crimes commnns, e ·o·s 
mmJ~f.ro~ rle .• E.!=lf.~.do .n~~ ca~n~ dn nrf.. ~~t: 

7>) os m1.n_1~tro~ diplorn.lticos, no!=; crimes commnn!=; e n·cfs rle responsa.b1hdade : , 

cY os nleHos entre a União .e os estados, ou entre· estes· uns com os outros~ 

d)' ns litigios e reclamações entre naçõe~ extran~r.irag 
e a União ou os :Estados; 

~ 
:·1 

;.~~ 
!· 

~:· 
\· 
t 
t 
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e.Y ns cnnflir.tn~ r'Jnq jn17.P.~ nn trihnnne~ fcr1P.:-arc:; rntrr ~r,. 
nn 0nir0 0Ss0s 0 os rlns estr~nnc:;. 

TI- .T11lgnr. 0n1 g-rnn rle rrcnrsn. as rrnestJn'rc; rc~o1vinas 
nr1nc:; .i'nizrs 0 frih11nars fr.deraes. ::1.ssin1 rnmn as dr. fTlle trata 
n -prrc:::r.nt.r nrfi.rrn. ~ 1°. r n arL ôO. 

II"[- Rever n~ proces~os findos nos tcrmnc: rln art. 78. 
~ 1. 0 Das <;;f'nfPn0as na h1~~ir-.n rlnc:; pc::fP.nns 0m nlt.ima 

inst.ancia hnverá re0nrsn -para n Supremn Tr1bnnn1 Ferleral: 
a~ qnandn sr q11f:lsfinnnr snbre a va1innrh~. nn a annHca

hi1in::lrle de tratnnns r leis ff:lcleraes. e a decisão dn t.rih1inal do 
Est.arln for cnnt.ra ella: 

b) rrunncin ~r rnnf.rc:;lRr a valirl~rlA rlr l0ic:::. nn netos rlns 
C'f'()VP1'nns rlns pc:t::lnns Pnl f!=lcP. rln. r.nnstif.11ir:'ín. on rlac:; lris 
frdPrfH:lS, e a ÕP.cisãn cio tribunal do Estado considerar validos 
os actos, nn iei~ im'p11gnarlns. 

~ '>. 0 Nos f>,:"!C::(I~ Pffi 01lP l'l01T'VPT' nf' :1nn1ir:-~r 11"\ic:; rlnc::: (l~fn

rlns, a .i11~Uca fPrlrr~l r.nnsnlf::1r~. a .inrisnr1Hirn~.ia dos t.rihnnae~ 
lnr-.arc::. 0 nn vi,..r-vPrc::n. a .inc:;tir::t nos rsf::trlnc:; r.nnsnltf-lr>~ a 
i11risnrnrlrncia rlnc:: t.rihnnaes federars. quanõn ihonver rle in~ 
t.Prpretar leis na UnHio. 

~o\-rt'. '5·9. Cnmpet.e aos juizes ·ou tribnnaes fedr.ra·~~ rlf~cidir~· 

a)' a~ causas ~m qnr alg-uma d::t.~ flartes estrihar a ac~§:o, 
nu a rlefrs::1. rm dic::nnsit?-ãn d·a. Constitnicãn "Fe.der::tl ~ 

b) os litígios entre um Estar1n r cinanfinc:: dr nutro, ou 
0n!·rr Piàanãos nr rc::tndns clivrrsns. ciiversific.anno as lei~ 
il estes~ ,,.1 

r! os nleitos 0ntre estanos rxtrang-eiros c cirhcif.ins hra
zil eirm;; 

rl) as nccõr.s mnvinas nnr r-xt.rnnº'eiroc:: e fnnd::tõns. rrner 
em r.nntr::tct.ns cnm n Gnvefnn na Uniã.n, (1ner cm convencões 
nn t.r:1tarlns na TTn1ãn com nutras nact5es~ 

e) as crnrsf,õ'es rle direito maritimn e nnveg::tçã·n. assim nO 
nce::tnn como nnc: rim; e lag-o~ ~n paiz: 

f) as crnes:t.ões dA direito criminal nu civil internacional; 
(f) ns r.rimc~ -politicog, 
~ 1.0 "E' vrd~r1n. ao Cnng-resc::n r.n-mmetter Q1J:-~1quer Jn

risnin.p,:-;(1 fp(1rrfll :ÍR .illSf.ÍCflS nos PSfados. 
~ 2.0 ),c:: srnt0.n c·a~ e nrrl rns na mng-ic:t.rn+nr:t fcclrra 1 ~a n 

PxrcÍ1t.nr1as nnr nfficiaec:; jnniciarinc; na Uniãn. nn~ qn:1es P. 
nnrill"nna 1. nrrstnr anxi1in, fT118.nnn invnrnna. nor rllr.s. n po
licia lncnl. 

. Arf. ()()_ .-\s rlPr.ic::õrs nnc:: .lni?:rs ()11 !rihllnflr~ rln.~ lij~far'fn~. 
na.s matPri::ts nP. sun enm,pet.Aneia, vnrãn tP.rmn ::tns · prne0.c:;so~ 
0 rr110c:;!n0s: snlvn rrnanto a .. 

1°. hrr.bpns-cnrpus. O'll. 
2. 0

• rc::nnlin rlr e~trangeirn. ·m1andn n esnecie não estiver 
nrevista em convençrio. nu tratado. 

Em t::H~s casos haverá recurso volunt.arin para o Snpremo· 
Tribunal FederaL 

Arf .. ôl. :\ .instiç.a rlns ec:;~anns nf1n pónr. intP-rvir rm rrnrs
Uies snbmrt.t.idas nos t.ribnnaeR fec1P-racs. n0:rn annnllar: :tltr.rnr, 
nu snspenner ns s11as scmten\,.aR, on ordens. 
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TITULO II 

DOS EST.:\lDOS 

Art. 62. Cada Estado reger-se-á pela qonstituição .e pelas 
leis que adoptar, corntanto que s~ ~r.~·anrze·m ~ob . a fórma 
republicana, não contrariW3n1 os pr1ncrpios Ct?ns~r~u?wnaes. da 
·uniã-o, respeiten1 os direitos: •que esta Constittnçao assegura, 
e observern as seguintes regras: 

1. a 'üs poderes executivo, legislativo e ;indiciaria serão 
discriminados e ined~pede.nle~; 

2.a Os ~governadores .e os 1111e1n.bros da legislatura local 
serão elootivos; · 

3. a Não será electiva a magistratura; 
4. a Os n1agistrados não serão den1issiveis senão por sen

.tença; 
5.a O ensino serú leigo e livre en1 todos os grãos, o gra

tuito no primaria. 

Art. 63. Uma lei do Cong·rcso Nacional distribuirá aos 
flstados certa extensão de tP-rras devolutas, den1a.rcadas ú 
.custa deHes, tk1uen1 da z-ona da fronteira da Republica. sob 
a clausula de as povoaren1, c coloniz::trern dentro om deter
minado prazo, devolvendo-se, quando essa resalva se não cum
prir, á União a propriedade cedida. 

Paragrapho unico. Os estados poderão transferir, sob a 
n1esn1a .condição, essas terras, por q·uaJ.quer titulo cte direito, 
onnróso, ou gratuito, a individuas, ou associações, que so pro
ponha:t:n a povoai-os, e co1oniz.al-os. 

Art. '6·4. E' faculta do ·aos estados : 

1.·o Oeleibr.ar entre si ajustes o convenções sen1 caracter 
po1it.ico (Art. 1:7, n. 16). 

2 .. o En1 geral, todo e qualquer poder, ou direito. rtne lhes 
não for negado por clausula expressa na Constituiçã·o, ou in1-
oTJlicitan1ente contida na organiz,ação politica, que ella es~a-
belece. · 

Art. 65.. E' defeso aos estados: 

1. o ~Recusar f.é aos do0umentos publicas, de natur-eza le
gislativa, administrativa, ou judiciaria, da União, ou de qual
qn e r do~ estados: 

.2.o Regeitar a h1oeda, ou a. emissão ba.ncaria orn cireular~ão 
por acto do Governo Federal· ·" 

.. 3.o :Fazer, ou declarar guerra entre ·si c usar de repre-
sahas; · 
. _4.o Denegar a extradic-ão de crin1inosos, reelmnados pelas 
.1ust1ç.as de outros estados, ou do Districto Federal, segunrlo 
as 1 3e~s )do Congresso, por quo esta n1at.eria se rrgcr. (Arf· .. 33, n. a. 

Ar~. ~6. Salyo as res~ricções ~s,l?ecificadas na Constituiç.ão 
e os ·q1re_1tos da respe·chva 111Ull1Clpalidade, o Distfict.o Fie
dera! e drrecta'l"nente governado pelas autoridades federacs. 

Paragrapho nnico. O Districto Fcd~ral será org·anizadn 
.por lei do Congresso. 
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TITULO III 

DO !vlUN IClPlO 

Art. 67. Os csLados or.ganizar-~e-ão. por leis suas, sob 
o regimen 1nun icipaL corn estas hases: 

1..o Au;Lonornia do n1unir.ipio. em h.1do r1nrtn I n respeite f\O 
seu peculiar interesse; · · 

2.0 Electividade da adminislração lncar. 
Paragrapho unico. Uma lei do CongTesso m·p;anizará o 

município no Districto Federal. - · 
Art. 68 .. Nas ele_ições 1nnnicipaes scrfto e lei Lnrr.s c elegi veis 

os exLrang.e1ros residentes. segundo f\~ rnndi1··ií·e~ 1\lH' a lei de 
<mda Estado pi'CS·erever. · ~ 

TITULO IV 

SECÇÃO I 

Das qualidades do cidadão brazileiro 

Art. 69. 1São cidadão-s brazileiros: 
1.0 Os nascidos ·no Bra·zil. ainda que ele ·pac extrangeiro~ 

não residindo este a servic-o d'e sua nação. 
2.0 Os ·filhos de pa·e br.aziJeiro e os illegitimo.::; de mãe 

brazdleira, nascidos .en1 paiz exLrangeiro~ si estabe1ecm'Pn1 
domicilio na Republica; 

3.0 Os filhns de pae brazileiro, que estiver n,onLrn paiz 
ao serviço da Republica, e.mbora nella não venham domicili-
ar-se; 

4.0 Os eiX!Lrang.eiros, que. achando-se no Brazil aos 15 de 
novmTlbro de '1889. não declararem. rlcntrõ en1 seis n1ezes 
depois do entrar cn1 vigor a Gonsti.tuição, n anirno ·de con
s·erva.r .a na;cionalidade de origem; 

5.0 Os extr.angeiros, ·q~ue possuírem bens immoveis no 
J3razil, e fore-m -casados eon1 brazileiras, ou tiverem filhos 
hraziloiros. salvo si n1anifestarenl. perante a auctorirlarlc enrn
tpetente, a intenção de não n1udar· de na.cionaildade; 

·6.'0 Os extrangeirns por outro modo naturalizados. 
Paragrapho unico. São da com.petencia privativa do Po-

·der Legislativo Federal as leis no naturalização. 
Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores ele 2'1 annos, que 

se alistarerr1 na fór1na da lei. *· 1.0 Não pó~e.1n alistar-se eleitores para as r~leições fo-
deraes, ou para as dos estados: 

1.0 Os n1endigos; 
2. o Os .analphahetos; 
3.0 As pr.aç.as de pret, exoeeptuados os alnrnnos :las escola.s 

militares de ensino superior; 
4.0 Os religiosos de ordens monastieas. companhias, con

gregac.ões, on com1nnniclades de qualquer rlenominaçã.o, sn-
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jeitas a votn de obediencia. regra, ou estatuto, qne impórte 
a renuncia da liberdade individual. . 

~ 2.0 A eleicão para cargos federaes reger-se-á por Ie1 
àn Congresso. ... . . 

~ 3.0 São ine1egiveis os cidadãos na? ~hstavms. . 
Art. 71.. Os direitos de cidadão braz1leuo só se suspendem, 

íln perdem nos casos aqui ·particularizados. 

~ 1.0 ~suspendem-se esses direitos: 

a) por incapacidade physica, ou moral; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus 

effeitos. 
§ 2. o Perdem-se : 
a) por naturalhação em paiz extrang~iro; _ 
b) por acceitação de emvrego, pensao. cond~coracao, ou 

titulo extrangeiro. sem licença do Poder Executivo Federal; 
c) ro·or banim,ento Judicial. 
§ 3.0 Uma lei federal estat.uirá. as condições de- reacqul-

s ição dos direitos de ·cidadão brazileiro. 

SECÇÃO II 
Declaração de direitos 

·~Art. 72. A.· ConstitJuiçãn a~seQ'nra n. brazileiros e cxtran
geiros resif!entes no -paiz a inviolabilidade flos direitns cnncer-> 
nentes lá liberdade. á segurança individual e á propriedade, 
nns termos seguintes~ · ·;.~ 

~ •
0 Ninguem póde ser obrig-ado a fazer, on deixar de fazer 

alzuma cnnsa. sen~.o em virturlB de lei. 
" ~ 2.0 Tnrlos sf.ín eg-uaes peranf.r, a lei. 

A Renubica não admitt.A privilegios de· nascimento, des
conhece foros de nobreza, n~o crêa títulos de fidalguia, nem: 
con d ecnraC'ões. 

§ 3.0 Tndos o~ jndividno~ e confissões religiosas podem 
exercBr p1.1bHca e livremente o seu culto, assnciando-~e. para 
r,sse fim. r, arlanirindo bens, observados os lhnHes postos pelas 
leis ne mão-mnT'ta. . 

§ 4.0 A. ·RJepublica ~6 reconhece o casamento civil. auê 
nrecederá Rempre as cedmnnias religiosas ne nualqner c111to·. 

§ 5.0 Os cemi.tertos terão caract.er secular 'e serão admi
nislr~.dn~ nel::1. ~nctoridarle mnnicinal. 

~ 6.0 .Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 
rmhlicns. . 

~ 7.0 lNI~nhnm r-ultn ou r,gre.ia gosará. ,fie s'ubvenoão official. 
nem teri relações de deoendencias. ou alliança com o Governo 
na União. Oll o dos e~ta.dos. . 

~ R_o nont,inl'Ia excluída do paiz a l(jomnanhja dn~ .TARnitas 
e prohibida a fundação de novos conventos, ou ordens mo
nasticas. 

§ 9.0 A todos é Hcito associarem-se e reunirem-se livre
mente e sem armas: nfio nodendo intervir a policia, senão 
para ma.n teT' a ordem nublica. · 

.~. 10. E'. permitfJdo a quem ~aner rrue se.ia rr,nrcsenf.ar, 
med1a.~te -oetJç§,o, nos poderes nublir.os. rlPnunciar abn~n~ das 
auctorldadr.s c promover a responsabilidade dos culpndo~. 
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~ 1 t. "Em trmno ·nc paz. rrualqurr nóri~ entrar r- s;nhir. crim 
a ~::ma fcwb1nn r bens. m1ando e eomo lhr, convenha. no fer
ritorin na 'Ren~1hHr.a. innrnenr1rnfp.m(l,nfe de -pa~~::~norte. 

~ 12. A r.a~a R o asy1n Inviolavel do innividnn: ninQ."neni 
nnne ·penetra1-o. de noitP.. ~P.n1 con~entimento nn morador~ 
~enfio p::-rr~ ncnrlir n victioma~ rle crimrc;. n11 ~rsaslres. nem: 
n(l dia. s;e.n::ío no~ ca~os e nrla fórma -prescrint.a na lei. 

~ 13. E' livre a man ifesfar.ão rlns opíniõr,~. em ana1quer 
as!=mmnfo. nela irrmrP.nsa. nu nP.la t.rih1m~. sem rlrmenr1encia õc 
nrns1Jra. resnonC!Pnõo cana. 11m ne1o~ abn~o:::; que commetta, 
nos caso~ P. l)f:lla fórma. qne a 1ei taxar. 

~ 1 'L A' excrnção à e flag-rante d A1icto. a nT''i r.: fi() n ã () 1)oder'á 
C'Xf"C11 far-sc. senão por ordem escril')ta da :111r.toridade r.on1-
pctent.e. · · -~ 

~ H5. Ning-nem ponerá ser consrrvano em -rrh:fin ~em cmlnâ 
formana. salva~ a~ exr.t:mçõrs instituirias em lei. nem levado 
:1 rrrisão, on ne11a detido, si :prestar fiança 1ànnea, nos casos 
1 cg-a P.~. -. .,.,., 

~ 1 (). Nin!!11Pm s:rrd ~entrnci::tr1o. srnnn -pr1::t 8Ucfo-riõ::Hi8 
r.nmnP.t ente. em virtude de lei anterior e na f6rma por ena 
rr.g-nlnrla. · · · '·1 

~ 1.7. ~(os accm~arlo~ ~e a~~e~ll"~r·á na lri a mai~ nh~n:l 
defr~a. rnm tnnos n~ re~.11r~ns e mrioc:: e~srnei~e~ a r11a. dPs.ffe 
a nota ele rnln~"· enfreg-ne em 24 hora~ :lO Tirr.~o e as~i!!'nadà 
nrln. nnetorid~Hle. rom os nomes õo :H'C11Sano-r r rJns tr.c::temn
nhns . . "' 

8 1 R. () rlirC'ito rlr nronriN1nnC' mantC'm-c::(\ rn1 ton::~ :1 c::11:i 
r:lC'nit.ndC'. s:üva ::~ nPs!1nT'nnrhrfío nnr nrcrc::sin:rnl"'. nn 11lilinarlc 
rmhlil"'fl. l!ll"rlif'lntr in1~mni7.fl('fl0 nr'rvia. 

~ 1~. t~' invio1avr1 n si~illo rla r,nrrr,c::l"~nnnrnein. 
~ ?.0. 1\TPnlnH'lfl nena nns~ar!"'í r1:1 nr.c::sna no n~Hn1111Pnfe. 
R ~1. Fií•.a ahoiina a n0na rle g-a1P~. · 
S. 22. E' n'bollda egualmentc a pena ck morte em r.rimes 

polif.i0n~. 
8 23. Dar-~A-á O hn.b~m::-C(Yf'r)7tS. ~cmnT'P fll1E' O inflivionci 

c::of:f-rp.r violrncia. nu co~w~ão. nor i11Nr::t1irl:lne. nn :1hnsn de 
nnrler. 011 se sentir ·vexado pela immineneia evinentr r1rs:;s:;e 
'P c r i?'". ""'1 

~ 24. A" exr.enção à::~.c; ean~ns. anr.. por s:;nn. nflfnrezn. 
pr.rtenr.Cm a inizo~ P,~flP.C'Í:l~~. n::i0 haver~ fnro rrrivilPrriano. 

'ArL 7.R. Os r:--rgn~ nnhlicnR eivis. on milit})rPc::. Rnn ar.re!=l
~ivei ~ a tonos:; os bra7.HPiros. ohsr.rvnas a~ cnnnirõrs nr. cnpa
ei,dadP r.srnPei::l1. llllP a lei est~truir. 

'A rt.. 7 !L o~ officiar.c; rto Exereit.o p da .·\rm::1ÕH só nrrriPrãt1 
~·~ snas pat.r.ntec; por sentenga passada em .inlgano, a qnc se 
lign P c~sP cffeito. 

. 'Art .. 75. 'A. esnPcifir.ar.::io elos liireit.os e g-arantins r.'nrcs~o~ 
nn Const.H11icãn não e~~1ne ontrn~ g-arantias e clircit.o~. n;:in 
ennmeradns. ·mas rr.s111ümte~ da f6rma de gnvC'rno ryne eHa 
estabelece e dos rprincipios qne consigna. 

TITULO V 
nTSPOSYÇÕES GERAES 

Art .. 7ft O r..irlaàão invest.idn em f11ncrf)e~ fie flnnlrrner. 
rto:- tres pnclr.rr.s nfin podcrn exercer as de ontro. 
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,. Art. 77. ··Poder-se-á decla~ar e1n estado sit~o qualquer 
parte do territorio da União, suspende~do-s~ ah1 as garan
tias con.sti tucionaes por tempo detern11nado, qua~do a se
gurança da Republica o exigir, e111 casos de ag~gressao extran
geir·a, ou comn1oção intestina. (Art. 33, n. ·22). 

§ 1.0 Não se a·chando reunido o Co11gTeS?O, . e_ correndo n. 
Patria i111n1i11ente perigo~ exercerá essa attribtuçao o Poder 
Executivo Federal. (Art. 47, 11. 15.) . . . . 

§ 2.0 fEiste, ·por.ém, durante o estado de Sitio, restr111gn
se-á, nas 1nedidas de repressão contra as pessoas : 

1.0 A' detenção em logar não destinado -aos réos de criJnes 
con1muns; 

2.
0 Ao desterro para outros sitios do territorio nacional, 

§ 3.0 Logo que se reu~a o Congresso, _o Presidente d~ Re
publica lhe relatará, motivadas, as medidas d~ excepçao, a 
que se houver recorrido. respondendo as auctor1dades~ a que 
ellas se deverem, pelos· abusos -e111 que, a esse respeito, se 
ac!haren1 incnrsas. 

Art. 78. Os processos findos, em materia crin1e~ poderão 
ser revistos, a qualquer tempo, e111 be~eficio dos condemnados, 
1J)elo Supre.mo Tribuna.l F:ederal, ,piara se reformar, ou con
firmar a sentença. 

·§ 1. A lei 1111ar.c·ar.á os casos e a fór-ma da· revisão, que po
derá ser requerida pelo ·sentenciado, por qualquer do povo, 
ou ex-ofNcio pelo Procurador Geral da IRI8puhlica. 

§ 2. 0 Na revisão não se pód:e·m aggravar as penas da sen
.tenç.a revista. 

:.Art. '7!9. Os cfunccionarios publicas são estrictamente res
~'Ponsav-eis pelos aJb.usos e omissõe·s~ em que ineorrer.e1m no 
exer.cicio de seus •cargos, assim co.mo pela indulgencia, ou 
negligencia em não respousabil"sarem effectivamente os seus 
subalternos. -

Par.agra.pho unico. Todos elles ohrigar-se-ão, por com
J)romisso formal, no acto da posse, ao .desempenho dos seus 
deveres legaes. 

~~rt. 80. ·Çontinuam em vigor, emquanto não revogadas, 
as leis do antigo regimen, no que explicita ou in1plicita
mente não fôr contrario ao systema de governo firmado pela 
·Constituicã.o e aos principias nella consagrados. 

Art. 81. O Governo ·Federal afian1ça o pagamento da di-
.vida rpulica interna e externa. · · 

Art. 812·. Todo o. brazileiro é o-brigado ao se-rvic-o n1ilitar, 
em defesa da Patr1a e da Constituição, na fórma das leis federaes. · 

Art. 83. Fi·ca abolido o recrutamento militar. 
. !O E~ercHo e, a. Arn:acta nacion~es compor-se-ão por sor

teiO, ~e~1ante prev1o alistamento, nao se admittindo a isencã-o pecun1arm. 
. Art. 84 E.m caso nenhum, directa ou indirectamente, p.or 

s1 ol?- em alhançra _com outra nação, os Estados Unidos do 
13raz,Il se emp-enhara~ e:r:n._guerra de conquista. 
. . . A~t. A ConstituH.;ao p_ode-rá. ser reformada, mediante 
Iniciativa do Congresso Na;ciOnal, ou .jas le·O'islaturas dos estados. o 

. . § Lo Considerar-se-á proposta a reforrna, quando, apre-
.sentada por um·a quarta parte, pelo menos, dos membros de 
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qualqu~r da~ camaras do ~congresso Federal, Júr accei La. en1 
tres dlSCU_êSoes, vor dois ter('os dos voLos n\1nm c n't~ttLra 
casa do Congre:-:;so, ou t1 u::tw.:l. 1 1'61· :sul i citada ·JJur üois LL' L"t;IIS 

dos ei;ta~os, representados cada u1n pela n1aioria dos votos üe 
suas legrslaturas, tomados no dr.eurso de un1 anno. 

§ ~.o Essa JH'rJposla dar-~;e-ú por approvada. si no armo 
seguinte o fôr, Jncdianlc Lre::; tCli.::-;cussães, ipor ma1oria de tres 
quartos J.os v o lu:S na:; duas ca1na r as do Congresso. 

§ 3.0 A pr~posla appl'nvada_·pttlllieaJ.·-se-ú cotu as assignu
turas dos )H'esictc_nt~::; _e secreLarws cl.as dua:S earnants~ incorpo
rando-se ê:.l: ConsL1Lu1çao corno parte 1ntegranlc della. 

§ 4.') Não se tPOderão adn1.iltil· conw objecto de de·lihera~ão 
no Co.ngTess?, ])l'uj eelos tendentes a aboh'r a i'órn1a republi~ 
cana-1 f'deratlva, on a ogualclade da repre3enLaeão dos estados 
no Senado. · 

DISPOSIÇÕES rl'H.ANSI'l'OR.IAS 

Art. 1.0 Ambas as carnaras do prin1eiro Congresso Na
cional, covocado para 15 de noven1bro de 1890, serão eleitas 
por eleição popular directa, ~egundo o regulamento decretado 
pelo Governo Provisorio . 

§ 1.0 Esse Congresso receberá do eleitorado poderes e~
lpeciaes, para e.xlp:ri•mir áJcerca d·esta Constit~uiçã·o a vontade 
nacional,· bem como para eleger o prin1eiro Presidente e V ice
Presidente da Republica. 

§ 2.0 !Reunido o primeiro Congresso, deliberará em As
sembJ éa Geral, fuilldidas as duas ea.1naras, sobre esta Consti
tuição, e, approvando-a, elegerá•, ern seguida, por 1naioria 
absoluta de votos, na ·Primeira votação, e, si ningucm a 
obtiver, por rnaioria relativa na segunda, o Presidente e o 
Vice-:Pre·sidente dos Esta.Jdos Unidos do Brazil. 

§ 3.0 O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na fórma 
de~te artigo, occuparão a presidencia e a vice--'presidencia da 
Republica durante o primeiro período presidencial. 

§ 4.0 Para essa eleição não haverá incon1patibilidades .· 
§ 5.° Concluída ella, o Congresso dará .por tenninada a 

sua missão constituinte, e, separando-se en1 Canmra c Senado, 
encetará o exerci cio de suas funcções normaes. 

§ 6.0 Para a eleição do prin1eiro Congresso não vigorarão 
as incon1patibilidades da ~constituiç-ão, art. 2·6, ns. :2 a 7; mas 
os excluídos .por essa disposição, uma vez eleitos, perd~rão 
os seus ·Cargos, salvo si por· elles optarem, logo que seJam 
reconhecidos senadores ou deputados. 

Art. 2.0 \Os actos do Governo Provisorio, não revogados 
·pela Constituição, serão leis da Republica. . 

:Paragrapho unico. As patentes, os postos, os cargos rn
amoviveis, as concessões e os contractos _outorgados pel? Go
verno Provisorio são garantidos en1 toda a sua plenüud~. 
· Art. 3. o O Estado que até ao fin1 do anno de 1.892 nao 
houver decretado a sua Constituição, será submettrdo, por 
acto do Poder Legislativo ~Federal, á de um dos outros,. que 
n,1ais conveniente a essa adaptação parecer, aL1.S ·CJiUC o Estado 
sujeito a esse regünen a reforn1e, pelo procee;so nella de-
terminado. 
· Art. !1.0 A, proporç,ão que os estado~ se foren1 organi-
zando, o Governo Federal entregar-lhes-a a administração 
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dos serviços, que pela ·Constituição lhes competirem, e liqui
dará a responsabilidade da adrninistracão federal no tocante 
.a esses serviços e ao pagan1ento do pessoal res:Pectivo. 

Art. 5.0 Emquanto os estado.s se occu:rarem em regula
:rizar as despesas) durante o período de organização dos seus 
serviços, o !Governo Federal, para esse filn, abrir-lhes-á cre
dito:J especiaes, en1 Jondições fixa·das pelo ~Congresso. 

Art. 6. o Dentro e~n dois annos depois de approvada a 
·constituição pelo primeiro Congresso, entrará en1 vigo~ a 
plassificaç:.ão das rendas nella estabelecidas. 

Art. 7.0 Nas primeiras no1neações para a magistratura 
federal de prin1eira e segunda instancia o Presidente da 
(Republica adn.tittirá,. quando convenha á boa selecção desses 
.tribunaes e juizos, os juizes de direito e desembargadores de 
1.11ais nota. 
- Art. 8.0 Na prin1eira organização das suas respectivas 

n1agi.-,lratura dos estados contem.plarão de preferencia, 1quranto 
lhes permittir o interesse da melhor composição dellas, os 
actuaes ·juizes de primeira e segunda instancia. 

Art. 9.0 !Os desembargadores e os n1embros do .Supremo 
rfribunal de Justiça não admittidos ao .Supren1o Tribunal 
Federal continuarão a perceber os seus vencimentos actuaes. 
· - · Art. 10. Os juizes de direito que, por effeito da nova 
,organização judiciaria, perderen1 O$ seus logares, perceberão, 
.emquanto não se empregarem, os seus actuaes ordenados. 

Art. 11. Emquanto os estados se não constituírem, a 
'despesa con1 a magistratul~a actual correrJá pelos cofres fe
deraes, mas irá sendo classificada, á medida que se forem or
gan]zando os tribunaes respectivos. 

Art. 12. Emquanto não se achar perfeitamente orga
.nizado o regin1en do sorteio militar, ·praticar-se-á o volunta
;riado na con1posição das forças de rnar e terra. 

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a que·m o 
conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o 
executem, e facam executar e observar tão inteiramente como 
nelle se contém. 
· 10 Ministro de Estado dos Nego cios do. Interior o fuoa 
jmpri,mir, publicar, ·e correr. 

:Sala das sessões do Governo Provisorio dos Estados 
~nidos do Brazil, 23 de outubro de 1890, segundo da Republica. 

1\t'\.NOEL DEODORO DA FONSECA. 

Flo'f'j,ano Peixoto. 
Francisco Glicerio. 
Ruy Barbosa. 
'José Cesario de Faria Alvim. 
Eduardo Wandenkolk. 
M. Ferraz de CamfJ)os Salles. 
Benja'min Constant Botelho de Magalhães. 
Q. Bocauuva. 

O SR. BADARó (pela ordem) - Sr. ·Presidente, como 
V. Ex. sabe, de 15 de novembro até esta data tem o Governo 
J>!'o':isorio expedid~ muitos decretos, que vieram estabelecer 
'direito n~v~ ~o l)aiz. Ora, tendo sido distribuido o projecto 
de Constltuiçao, torna-se necessario para nosso estudo que 
~enhamos á mão as collec.;;ões desses mesmos dec~etos .•. ' 
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. Por iss~ mando á l\'lesa o s~guinte requerimento '(~) : 
~Reque1ro que, pela re.particão competente, sejam re

m~ttldos aos men1bros do Congresso· ex em pla.res de todas as 
le1s e re.gulalnentos pron1ulgados pelo Governo Proviso.rio 
desde 15 de noven1bro do anno passado até hoje. 

O SR. CoRREIA RABELLO (pela o'!'edrn) - Sr. Presidente, 
tendo eu, na sessão de hontem, votado contra a n1ocão do 
Sr. Senador Ramiro Barcellos, mandamos nós, deputados de 
Minas, uma declaração de que assin1 procedian1os porque es
iavamos resolvidos a dar o nosso Yoto a favor da moção do 
Sr. D.eputado Aristides Lobo. Consta-me agora que foi re
tirada dessa declaração de voto, sem que (;U tivesse sido ou
:vido. Mas, corno sou Deputado, que .sustenta o Gover:no e não 
quero que se entenda ·que, com o meu procedimento, haja as
sumido a posição de opposicionista, venho resolver essa in
~erpretação . 

O SR. ANTONIO 'ÜLL~'l'O - Nenhum de nós ·está em oppo-
sif;ão. ' 

0 SR. CORREIA RABELLO - :Mas podia se entender, tanto 
mais quanto houve omissão do meu nome na votação da 
moçfio do Sr. Ubaldino, quando votei por ella.; e como se têm 
dado con~tantemente omissões semelhantes nas actas publi
cadas no D1~ario Ofíidal, não podia reu deixar de vir faz.er 
esta declaração, mostrando assim que sou do numero da
quelles deputados que sustentam o Governo, co1no republi
cano, que .sou e era anteriormente á data de 15 de novembro. 

O .SR. NILo PEQANHA - Não é questão de desconfianca. 
UMA voz - Nem houve pensamento hostil. 
O SR. CoRREIA RABELLO - Mas quiz salvaguardar a minha 

responsabilidade e por isso julguei dever fazer esta decla
ração. 

O SR . .A.'l'{TONIO OLIN'ro (pela ordem) - Sr. Presidente, 
depois da de·claração do n1eu illustre ·eompanheíro de bancada, 
Sr. Rabello, eu e outros eollegas mineiros, que votámos h on
tem contra a moção do Sr. Barcell os, viinos fazer a mesma 
declaração, para que o nosso voto não exvrima absolutamente 
hostilidade ao Governo. Exprime apenas coherencia (Apoia
dos), em virtude de havermos votado pela moção do Sr. Ubal
dino · do Amaral. 

Pareceu-me necessaria esta deciaração, para que o nosso 
procedimento não tivesse outra interpretação. 

E' lido. apoiado, posto em discussão e sem debate appr!:\
yado o segilinte 

REQUERIM&~TO 

Requeiro que, pela repartição competente. sejam remet
tidos aos. membros do Congresso exemplares de toda~ as le1s 
e regulamentos promulgados pelo Governo Provisorio desde 
f5 de novembro do anno passado até hoje. . 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1890. - Francuco 
·Badaró. 

O Sr. Bt?vilaqua (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
·palavra para uma explicacfí.o á V. Ex. e ao illu strado Con
gresso. 



Fui acoimado ·de prurido de que o meu no1nc figurasse 
nus annaes do Congresso. Não, senhores; reclamo par~ m-im 
a justiça de s-er encarado de um modo um p_ouco .mais ele-
vado porque foram outros intuitos, muito n1a1s elevados, que , 
1ne inov,eram a reclamar sobre as declarações e os apartes 
que se não a1cham ~consignados . . i 

Eu não m~e importaria que ·elles fJtgurass-em anonyma-~
n1ente nos annaes. O que eu queria era que se consignasse 
que - uma voz - um representante, disse i·s.to, nada mais .. ··.·. 

Eu 1querta 1que ficass·e cons.igp.ado q~·e houve algu:em que , 
se levantou nesta Casa, que trazia o peito aberto a todas as 
expansões, para celebrar dignamente a .sessão inaugural do 
c.ongrQsso Nacional; e, no em tanto, sinto profundo de.sg·osto, 
profunda ma·gua, por ver que, prova'Vlelmente sem intenção, 
foi p-erfeitamente burlad·a a min_ha ~sp-ecta~iva. . 

O que eu queria era que a H1stona consignasse que aqu1 
troux·emos as m.esmas im.pr.essões patrioti·ca·s, expansivas que 
nos tinham levado ao campo de .Sant'.Anna na mesma data do 
anno anterior; queria que a justiça historica começasse nesse 
mesmo dia. 

Isto, porém, não aconteceu~ e eu declarei que pretendia 
apresentar um, requerimento que, prejudicado, adiei para 
outra opportun1dade. 

Quando a;qui fallou-se em :votações nomi.naes, dei logo o 
m~e'U1 voto, de accôrdo ·com os m·eus principios de viver ás 
,claras, porque faço qu~stão dos princ.ipios. 

Si tenho pruridos, é de m·agua, de dndi,gnaçã.o, de revolta 
por vPr que o mesmo .sy~te1na anti_g_o vai incohunmnente en
trando nesta Casa. (Não apoiados.) 

ü .SR. CúsTA JuNIOR - Bo·m será que o não acoim·em de 
pretencioso . 

UM Sn.. REPHESEN'l'ANrrE- V. Ex. é pouco generoso par·a 
co1n seus colleg·a.s. 

O SR. BEVILAQUA - Pod·erão, quando n1uito, acoimar-n1c 
de eX!cessivamente. purista, emhora eu não tenha a preten
ção de revoltar-m.e 'c.ontra1 •o ·m·eio; mas o ,que não ·quero é 
que passe. se!U r.eclamação um acto que se .Parece .com aquillo 
que ~cons·tituta o syste.ma -parlam,entar ·ant11go. Não ·quero ver 
atrazar-.se o relogio, etc. 

O .SR. E·LYSEU 1MARTINS - Quem atrazou o relogio? Não 
tem cabimento es.sa allusão. 

O .SR. BEVILAQUA - E' p:reciso ir cortando o mal .antes 
que appareça .. 

0 •SR. ELYSEU MARTINS - Mas não appareceu aindia .. 
O tSn. BEVILAQUA" - Os tristes ·symptomas condemnados 

e ·condemnaveis do parlam.entarismo ;estão mais que latentes, 
estão patentes. 

N en.hum s~entim.ento :de ·odiosidade tenho :contra o Hlus
~tre membro da M·esa, o Sr. 1 o S.ecpetario, de quem, aliás, 
tenho ouvido f~z.er os maiores· ·elo•gios, por suas qualidades 
pessoaes, ·e creio que é me~ecedor delles. (Apoiad:os.) 

Entre nós ha apenas uma diverg·encia politica : os no~seos 
prineipios não S·e ·harmonizam. · 

0 Sa .. ELYSEU MARTINS - 'MaS quando já se manifestou 
div.ergeneia entre V.: E:x: .: ·e o Sr. 1 o :Secretario ? 



9 SH. BEYIL~QCA --- Si S. Ex. fosse candidato 1á l)l't'~ i
dencra 9a ReJ_1ubbea. não. lhe daria n n1eu yoto. porque a1·ll,-l 
que sel'la_ ntutlu l'l'd(l: ~~)rl:t t·n1rat· pat·a 11 l't'•o :-;pn 1 pa~sar JH't'' 
:~urgatort~~ nu1s _Yat_ nb~o a lllC'lltlt'. dnvida ,;.:,llH'P a:-; qL:a
llclad~s pt.ssoaos dn_ llh_:stre rcprest:ntante de ~li nas. 

. . ~ra esla a t'Xpl1ca~:an q_~lP Pn qurria dar. Não tenho l'ru-
ndu~ clr QlW c1 m_t~ll ntmH) _:ltgurt•: '1 que cu queru ó a justiea; 
c~ qut:. ~~tt_llllt'l'tl ,_. qut• :-;1) ttl<lll_!-!t:rt• t\lll t't•~inlt'll. :·,,1\nduclu. ~,k 
mor·auz~u:a~~. ~IUl' a~ lle1lloraYels pl'axcs antiga:-; seja1n ele uma 
vez supprnn1das. 

O SH .. EL1'SEL~ ~L\H'l'I:KS - ~'lesn111 as büas '? 

O SR. BEVIL,\QC:\ - ~lolcle:-:; novo:::~ r·c~·in1en noyo. 
E' o que eu tinha a c1izer. 
O Sr. Pinheiro Guedes - Sr. 'Presidente. rneu:: c.ollegas. 

rwlt~ vo!at,:Ütl da lrtll!:Ü.tl htlllit'lll apl't':-'('!1tHdtl llt':'la Cn:-:a. '-lll; 

colloca•l,, en1 posi~:ãn dubia . .:\luitu;;.: ele y(,s ouYislc.-: os apar-
1t"'S 1C}Ue l.iYe a llonl'a d~' dar au illllstntclo rc'l)l'P·~cntante elo Hio 
Grant1P di) ~ul. uwu tli;-:tindtl l't>llr-ga, ') :-:.1·. ~Pnat!,ll· H.atllii't) 
Bnreellos. Eu disse. nPs~a neta:-: ião. que n Cungres~o era êt 
~:abe(:a da ~at_:ãu. qnt· ttm C(ll'!JII '.'ivu. ('()!1:11 ,·. :t \aç:à11. nãtl 

vúdc ter duas cabeça~:, l~. pois. não podia.n1os transfe.rir ao 
Governo o direito ele legislar. 

Votando .. eu disse: <<Certifi.co o meu' voto>>. Votei. c-on
firJnando o \~oto anterior. e não consinto que se altere o meu 
modo ·de pensar e ele sentir. 

Sou francamente republicano, ernbora o não fosse nas 
pr:v;a::;: quel'o Yl't' 1nat1g'Ul'adu no CongTe:-:;:-:n Brazilt~iro o 
]Jl'ineipio: da ve1·dadc ... 

O Sn.. BEVILAQU"\ - Apoiado. 
O Sn.. PI~HEIH.u GUEDES - . • • csseneial1nenlc ela ver

dade ... 
O Sn. BEVIL\(JC.\ - Mui Lu bCn1. 

0 SP.. PINHEIHO GUEDES - . . . quero que se faç.a dcsap
rmrceer de entro nós os principias da n1cn tira official. 

O SP.. BEVIL:\QU:\ - Apoiado. 
O Sn. PI~HEIRo GuEnEs - ... que não se pro-curo des

virtuar as cousas. 
Não yotei ncn1 sin1~ non1 não; dei a e:Pr!Hinlt;ii.'l dtl llleLl 

voto anterior. 
O Sr. Eduardo Gonçalves - Sr. Presidente. pedi a p~Ia

vra;_ par_a un1a ligeira. explicaqão_. que :~ulg_~) ~lc g.~~~;~clo \~1-, 
portanma. e penso~ a:-:snn~ uxprJn11r uin ::_.:_'lllltlll nt11 ~~ . al dt_~tt. 
Congresso. . t l R. Honten1. quando orava o 1llusLre rcJwesc~üan .c c 9 · 10 
Grande do Sul. dei un1 3;partc, que. ju_lg:o ter, st~o. nHll Inter
pretado pelo nob~c ·Senaoor~ ·C _attr~bu1 I_sso a ~~l.f_f~~.u.l~a~e .. ?~ 
audit.:tíl', que a-qu 1 se nota. devido as 1nas L'llll 1

l t~, ()L:::; acu.~ ll~.:lL 
d::t sala o ao constante sussnrro. 

Eu disse que nós n~o que:rian1os transform~r este; 0~;!-
gre:::~o cm un1a ~~:(~onv:'}H;~o ~ac~o~ull». Par~'l'''· _! 11'\ll..., lJtlhLca~an 
do seu d1seurso no D'WTtu _O{ftC'Ial .. de h_O:Jf'. ~ Ll~lc ~·.Ex· .9n~
tendeu o contrario c adduz1u por 1sso dl\ cr~a:: rons~~~r~_çc;>~~~ 

Eu npui•l (' u:''"'i :-;(• 1np 1·e tu·.la::; ::l:-: l'tl:~::::!t·:·nt.:'-'l·::; tl'lla:, 
') ') 
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pelo illustre rep,r.es,entante do Rio Grande. do Sul, porque ·es
tava e estou de perfeito accôrdo com ·OS ~que entendem que 
nós: aqui constituimos apenas uma assembléa com -poderes 
limit&dos para votar uma Co:n.stituição. 

Mas, das bancadas havia uma tal i'uzilaria de apartes~ que 
attribuo .a isso a miá interpretação dada ;ptelo orador ás mi
nha·S palavras .. 

Lamento o facto. Como um dos trabalhadores mais humil
des da 'caus·a republicana, declaro que os meus .esforcos serão 
para que este Congresso seja un1 e.xcn1plo de ordem e de 
moderação, acr.editando assim a Republica e .os republicanos 
que prepararam e:sta ordem de .cousas. 

O SR. 1 o SECRETARIO pro c~~~ e á leitura da seguinte 

REDACÇÃO DA MENSAGEM 

Generalissimo. O Congres~so dos Estados Unidos do Bra
zn, reservandn-se en1 toga a plenitude os rpoderes constituin
tes, dP que e$tá investido, resolveu, em sessão do dia 18, ap
:l)ellar para o vosso patriotismo, afim de que VO$ mantenhaes 
na direcção dos negocias publicas. 

AS·Sim, pois, espera que continueis no ·exerci-cio dos po
deres ,que, em cumprimento de honroso dever, restituistes ·á 
Nação na pe-ssoa de seus eleitos, até que, definitivamente de
cretada a Constituição politica da Republica e eleito o seu 
Presidente, se observe a divisão .dos poderes nacionaes, con
forme fôr p.ela mesma estatuido. 

Saude ·e fraternidade. - José da Costa Machado Souza. 
- Antonio Eu·zebio Gonçalves ele Almeida. -. -. Ramiro Bar
.cellos. 

O Sr. Caetano de Albuquerque - Sr.. Presidente. lendo 
hoje no Diario Official o resultado dos debates de hontem, 
confesso a V. Ex .. e a todo o parlamento, senti uma surpreza 
completa, um desanimo invadir-me .a alma .. 

Hontem, quando o distincto Senador ;pelo Rio Grande do 
Sul apresentou a moção, ~entendi que devia apoiai-a, por
que .estava de accôrdo co-m .os m.eus princip.io.s.; mas a minha 
surpre.za consiste no seguinte: é que a moção que posterior
mente foi lida pel·a !vlesa não n1·e pareeeu exactamente a 
meRma lida pelo nobre Senador; por iss.o, dei o meu voto 
com restricções. · · 

Mas, lendo hoje no Dia'rio 0/ficial .esta phrase - O Con
·gresso, de posse de todos os poderes nacionaes - tenho ainda 
. a accresoentar o .seguinte: - Voto contra estas expressões, 
··porque é opinião minha .que o Congresso não está nem póde 
estar de pos·se de todos os poderes nacionaes .. (Apoiados.) 
, IJ?eranLe a .Nação nós somos só um poder constituinte. 
· (Apotado_s.) E~Iste um poÇier de facto, mas esse poder é .o 
11oder dwtator1aL que feh.z.mente reg·e os destinos do pau:: 
de~de 1~ dt; novembro çlo anno pa.ssaào até ho.ic~ com o 
maiür cnter1o. co1n a m!Is plena no.ção do .que 'Sejam os de
:veres , do· pa triotiSJ?lO. (Ap~i~dos.) 

~ ~ma doutriua perniciosa, que transforma as eamaras 
constituintes .em conyeJ.!.ções, confundir poderes ~constituintes 
·Cf?Jl?. os :po~eres ~constitui dos.· ~enhores, .esta inversão de prin
Ciplos esta proJectada na Historia debaixo das côres mais 
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Iugrubres, e a França ahi está para nos servir de ensinamento, 
9ue. qevemos ter deante do~ olhos (Apartes.)' Eu estou aqui 
JUStifiCando o meu voto;_ nao me queiram estnmgular a pa
lavra .... rec,lan~o para n11111 e para todos os Srs. Congressistas 
a rna1s plena lll)erdade do pensarnento. 

Sr. P~esidente, peco a V. Ex. que mande declarar na 
acta de hoJe tque o meu voto ainda é mais restricto que voto 
ainda contra esta expressão. - de posse de todos os poderes 
da. Nação. (JJuUo bem.) · · 

E' enviada á. Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Requeiro que ao meu voto se accrescente, depois de -
senhor· dos destinos da Nação e de posse âe todos os poderes 
nacionaes. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1890. -- Caetano 
de Albuquerque .. 

E' sem debate approvada a redacção da Mensagem. 
O SR. PRESIDENTE non1e1 a a segu inb Commissão para 

1Pvar ~! l\1e:nsagein cru·e ao Sr. generaliss]mn chefe do Governo 
Provisorio dirige o Congresso Nacional: Ramiro Barcellos, 
Joaquim Sarmento, Lapér, João Pedro, Martinho Rodrigues, 
~oraes Barros, João Vieira, Mi:guel Castro. e Seabra .. 

São lidas as seguintes 

DlllCLARAÇ~ES 

Declaro que, presente á sessão de hontem ·(20)", ''otei 
pela moção apresentada pelo senador Ran1iro Barcellos. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1890 .. - Fleuru 
Curado. 

Declaro .que. por occasião de votar-se a indicacão Ramiro 
Bat'lcellos, no dia de h ontem, votei do se~guinte modo: Com 
restricção, por principio, sin1. 

Esta restricção si'gnific& - .coherencia com o meu voto 
anteriormente dado, no dia 18, á indicação do Sr.: represen
tante Ubaldino do Amaral. 

Sala das sessõe·s, 21 de novembro ·de 1890. - AlminQ 
'Alfonso. 

O SR. JosÉ AvELINo - (pela orden~) - Sr. Presidente, a 
C.on1mi8.são Mixta, .que confeccionou o Regimento, examinou 
attentamente todos os papeis que lhe foran1 entregue~ . e ~ 
mandou ü11prin1ir conforme aqui se venqeu_ e que hoJe fo1 
distribui-do: mas tendo-se dado uma omrssao em ponto es
sencial venho fàzer uma rectifi.cação, &ntes de votarmos .. 

Q1'mndo .se discutiu o art.. 57, o Sr. Senador Amenco 
Lobo apresentou emenda supprimindo o § 6° . . Es.ta em~~da 
foi rejeitada~ 1na:3~ pelas notas tomadas no Dwrto O{{'lc·l,al, 
~consta que foi approvada. , . . . . 

Isto deu lagar a que honlem, na cop1a. fosse omittido ,o 
~ Go: mas. ex~ minando a crnencla elo Sr. Senador Lobo, vcri
fica-·se que foi rejeitada, e é esta a nota que se lê á ma~-. 
gcm.: 



~: .. ·.···· 7)". 
~- ·i l---.:.·1 

. ,; 
-...t- .. · 

-340 ;..._; 

Portanto, a C01nnlissü.u entcnden de restabelecer o § 6° . 

.O SR. MNFL'A MACHADo (1 o Secretar'io) - A Cl!Cta offi
:cial está eerta. 

O Sn . .Tosg' .\.VELINO - . .\. ad:.1 declara isto. de a(_jcôrclo 
com a nota de V. Ex. mas o avulso hoje distribuído re.sen
te-s·e da o1nissão a que' me refiro, e é pa.ra re·stabel~eer 9 §_ 6o 
do a !'L. 57. que tOinei a 1-·aJ :nTa, en1 n01ne da Lon1n11Ssao. 

1
, (Apoiados.) 

REnACÇÃO DO REGIMENTO 

Entra em dis~cussão a redaeção, do Regimento para o 
Congre~sso Nacional. 

O Sr. Barbosa Lima - Sr. Presi·dente, vi c9n1 profunda 
Jnagua, com dol·orosa surpreza, con1 just~ssüna ind_ignaçãn, 
as s~p1presisões que~ a pretexto cl~ redacçao do .PrOJecto de 
~Regin1ento aqui votado, foran1 feitas neste RegJmento. 

O Sn. 1\LvrTA MAC1BDO - (lu Sec1·eta?·io) - Isto é con1 
a Con1missão. 

O SP.. BAHHOSA LIMA - E~ corn a 'Go1nn1issão justa1nente, 
·e chan1o a attenção della por intern1edio da M·esa. 

rrrata-se, Sr. Presidente, não só do precedente lamenta
vel que resulta de ter sido vencida uma questão e de passar 
como, ·Si o foss.e outra ... 

O Sn. .TosJ~ .A \'ET ... IN'O - Onde está isso? 
;o SR. BARBO·SA LIMA - .Vou formular. Peco ao meu 

nobre IC·Ollega que não me ·interrompa. 
T3~ata-se~ digo eu~ não só do prcedente lastimavel que 

resulta d·e ter sido vencida un1a e ter passado con1o si o fosse 
outra questão: n1ais, ainda, un1 erro .substancial, a respeito do 
qual tenho de 1ne exprimir, .c-ontando oom a mesma defe
rencia que cabe a qualquer membro desta Casa (apoiado) , 
un1a yez qüe, repito ainda: con1 dolorosa surpreza, tenho no
~ado ·que h a or.ador~es, cuja palavra, por não v.irem ~eUes pre-
cedidos de. uma certa aureola, é ouvida :com menos attencão 
l(11fuitos não apoiados) e entrecortada de apartes menos con
venientes. (Não apoiados.) 

Dizia eu que o que n1ais rne indignava, além do prece
dE.nte, que nã.o convém que seja registrado, é a natureza da 
emenda que foi suppi'in1ida e que foi approvada e approvada 
·em votação contrastada, verificada diversas vezes: vem a .ser 
a relativa ao art. 61, oe mais a emenda relativa ao art. 56. 

UM SR. REPRESENTAWrE - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA- Uma refere-se ao tempo durante 

o qual qu::üquer dos membros desta Casa póde expender as 
sua.s i?éas, sobr~ as,sulnpt~ attinente ·á Constituição; outra, de 
111a1s 1mportancm, . e relativa á apresentação de emendas ao 
Jne.s1no projecto de ,Constituição. A disposição primitiva de
term~nava que. para serem acceitas e· podere1n entrar em dis
cussão~ fazia-se preciso que essas emendas fossem apoiadas 
por um terço da Ca~.a, ao passo que a emenda substitutiva mo
difica essa cljsposição, exigindo a totalidade da representação 
.do F~d ado, ou só1nente · 15 representantes. 
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T-endo fni Lo a~::.. i rn a n1 inha tl'r·,l:nna1;ão, drvtl err.e qn c ella 
será attendida. 

E' í~nYi:1da :1 .\lr'sa a scguinLc 

.RcclaTnar;ão 

Foran1 ~npprin1iclas as en1endas rr1ativa:-; aD:-; al'ls. fit c 
:10. J{nr,lamn r,onLt:a essa suppl'essão.- IJro·lJt:'su. T~úna. 

O Sr. José Aveli110 -Sr. Prr~ich:nlc, a t•t•t•lamaef\n dn 
l10nrado .D'C•ptt!adll l)t~lu Ce:n·ú fui !'l'i!a. i call!wn!P. eo'in ex-
·Pl'essfio de n1agua tão profunda. qtu• a 11<')~ 1; H ltl:-; 11 )J·rwn-st• 
é: n11n1un i cativa a sua td si eza. (Riso) 

(Trocam.-sc a1JCCt'les enh~,. G1s Srs. Bo.,·IJ()sn. Linw e .Tos1: 
A?Jel1'no.) 

Sr o nobT'i('. nr•rJltl:vlo l.inlla dt' l'C'Clnmm· (~onl.rrt (} H.egi
mcn1 o que foi 11uhliearlo, não devi n. r~xl rt·nar o i l~Pl'Ya~õcs qtw 
cnvolven1 in.iul'ia an raraei('f' llns setts ctd\l'l-!·a:-;. ll11'1nr•i·u~ da. 
Con1n1is:-;ão, llS rptas 1t~1n tantn zul11 ~' iilli•r·t~~;:-;t• pPla l!nnt·a I! 

probidade cnn1 crnc rxPreern :ís ~:t1a:-:. fnnetüt·~. 1'.1)1\Hl nn1lt'l' 

Deputado. 
O Sn.. B"\l:U30SA Lr:NIA - Nttü foi posta r.rn duvida a pro

bidade ele quem quer que seja; o que se 1arrwnhm fnl. o pro-
cedente. 

O SI-L .}OSI~ .AVELINO - O nobre Depn taLlo rlevia verificar 
si houve nisto intenção da parte da Comrni ssãn, que tudo foz 
para apurar o ·vencido: neste per iodo de inventar .en1endas. 
nã.o havia qnern. á serrlélhança dos bardos populares, rliln qui:.. 
Zl\sse inventar casos novos. ü. proporção C{l} e n Rcg:in1f\nln i? 
sendo cl'iscutido e approvacio (lUso·) . Ei~a.rn raru:-; llS qm· nãc 
ct:dianl ú :força elo imp:t.~oviso, :entoando clescanh's rcgin1cnl a1'...:. 
·:Riso), sendo, portanto, àe espErar que a rima nen1 sen1Fr't: 
sahisse certa. (Riso.) 

·Aconteceu natnraln1ente que o nobre Deputado não so 
,julgasse contente corn algun1a idéa ... 

O SR. B~\RBOSA LIMA - Não é questão de eontenfamenl.o, 
recla rno por nm direito. 

~o SR . .Tos1~ :\ VELlNO --O nobre. Derm tado reclan1a por nrn 
djr:eito e dá a tal reclamação tão granel e rxl ('liSã.n. qne. ya i ao 
uonto de deseonhcef~r o direito crue t/•m o::; rnrmhrns d~ Com
:irussão ao respeito aos seus conegas, qua.ntn à isrnção r.nnr 
que ex:ercmn os seus deveres parlan1enLares. (Apoirrdos.) 

O qrtc eonsta na Secretaria ela Camara rln~ Deputados é 
que todas as otnt~ndas foran1 vistas attentameni :' peln rn1pre
:gado que nós clesignán1os para auxiliar-nos nn secviço; e este 
intelligente empregado teve de aclstringir-sc serYil rnente a 
tudo quanto aqui consta ('rnostT-ando os notas) L' csl·.á. de ac-
côrdo com o vencido. 

O SR. BARBOSA LnvrA - Então minha rc'cl::nnação fS pro
cedente, porque não consta da notas. 

O SR .. José AvELTNO - Entr·etantn, para arn.lmar o noi-n·c 
Deputado. ern 1H1Jnc .. nagc·m an .<:;cu caraclf~r·. filll' nclmirn e rns
lH'Ho, requeir·n: Jo que Sf.i8 ra:tifieado c> Ih~s-inwnlo nos 11nnln:-; 
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inquinados de faltas contra o vencido e onde constar dos do
cume::.1tos e das actas; 2° que, salvas taes omissões, seja posto 
a votos o Regimento, J)ara que tenhan1os desde já uma le1 
que regule os nossos trabalhos. ·(Apoiados.) 

O Sr.· Paes de Carvalho - Sr. Presidente, vou apresentar 
uma l't)clamacão, que reputo im~ortante, por dizer respeito ao 
capitnlo 7°, o qual trata da discussão e approvacão. 

Ha nestr. ponto omissões na redaco~o do _Regimento, in
voluntarias de certo, mas de consequenmas sérias para os re
prP.sentantes que :ass1umiram compromisso solenne de nugnar, 
nela .antonomia dos estadof;, trabalhar com dedicação pela 
Fen'eração, ampla -e lealmente decretada, e nor interesses pe
cuUares especia1es. qne foram confiados á defesa de seus re
spectivos repres~ntantes. 

C01no um dos ~ignatados das emendas ao Regimento. apre
sentadas em sessões passadas. insisto neste ponto porque, só 
acceitas ellas poderemos desempenhar cabalmente esse com
prom1sso, resalvar a nossa resnonsabilidade. 

Creio não haver duvida de que as emendas '8 ·os addita
ment:;s a que me refjro foram ar.ceitoR e sua votaofio foj. 
me~mr. f!lgumas véze.s verlfica/la. Remet.tendo. pois. á Mesa a 
reelamação, espero será ·ella attendida, como de justiça·. 

E~ enviada á :Mesa a seguinte 

Reclamaçli,o' 

São -est.a.s a~ emendas rcmettidas :· 

Art. 57. :Ao mesmo accrescente-se: E' licito a qualquer 
membro do Congres~o apresenta!', nor escripto, á Commissão, 
as indieações que julgar convenientes.· 

O art. 59 - Substitua,....se pelo seguinfe : 
Cada merpbro do Congresso B-6 poderá. fallar duas vezes 

~obre a materia em discussão, não podendo ·exceder de uma 
hora cada vez. 

~t\.o mesmo artigo -. .Supprima-se o paragrapho unico ·' 
Ao art. õO - Substitua-se a palavra- maiorja- pelas 

~Elguinfes: - dois tercos. 
~t\.:o art. 61 - Substitua-se a· ·pa'Iavra - um terco - pelas 

~P.gu mfes: - nor 15 membros ou PP. la totalidade dos membrog 
presentes da representação de um ·Estado. - · 

S ,, R .. - Paes de Carvalho .. 

. 9 Sn. ·MATTA 1\fACHADO ·uo ~~ecre.tario): - Sr. Presidente. 
VP-rJ!H~ando as nota.s tomafl~s nela. l\fesa. nare~e-me llUe corri 
~ffe1to._ tem razão o nobre Deputado :pelo C.eará que fez 'a re-
clamacao.. ' 

A_s >emenda~ aos arts. 59. ôo e õf fora.m de facto apprCI-
vadas. el1as .estao. com a nota de approvaclas no impresso de 
que me servi aqui na Mesa., e me recordo disto oerfeitament.e, 
porque traf.a-se, até. de assumnto muito importante nas roeR
mas emendas. Houve naturalmente da parte da Commi.ssfio nm pequeno lapso. · · 

U~r SR. REPRESENTANTE- E o art. 57? 
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. O SR. MATI'A MACHADO Uo Sec1·etar·io) - Refiro-me ás 
emendas aos arts. 59, 60 e 61. Não só me recordo de que oellas 
fc.!·an1 approvadas, como as minhas notas demonstram que o 
forarn. 

O SR. BEVILAQUA - E o art. 57? _A;. minha declaração? 
O SR. ~fA'rTA l\1.:-\CHADO (1" Secretario) - A emenda ao 

art. ~:>7, eu declaro que não foi acceita.: 
0 SR. JOÃO DE SIQUEIRA E OUTROS SENHORES ...- Não' 

apoiado. 
O Sa. MATTA MACHADO ( 1io SecPetario)' -- Suscitou aqui 

grande questão! ... 
O SR. JoÃo DE SI QUEIRA - A 2" pai·tc .: 
O SR. MATTA MACHADO ( 1° Sec1·etario) -· Lembro-me até 

do incidente; apresentou-se uma sub-emenda, que eu acc~itei' 
e hOllV~ r-erlan\éL~i1es contra isto, excluindo a~ palavras ce.:. 
dulas assianadas. O resultado de tudo foi que a emenda que 
dl .. vit~. ser, de facto nã ') foi. 

VozEs - Não é isso. 
o SR. ~fATTA lVIACHADO 

1 (1° Sec1·etario) - Vou ler as 
emendas que passaram: 

Passou esta: «E' licito a qualquer membro do Congresso 
·.-l.presentar por escripto á Comm]ssão as indicações que julga~ 
convenientes.}} ~ 

«Ao art. 58 - Substituam-se as palavras - por titulos 
- pelas seguintes: por rc.apitulos .» 

O art. 59 - Substitua-se pelo seguinte: Cada membro do 
Congresso só poderá fallar duas vezes, não podendo exceder 
d-e uma hora cada vez. 

lA. o Inesrno artigo - Supprima-s~e o paragrapho unico. 
UM SR. REPRESENTANTE - E' o que não está de·clarado. 
O Sn. 1\fATrA 1\fACHADO 1 (1° Sec'retario) - Esta foi taro-

bem arprova~a, como o foram egualmente as seguintes: 
Ao art. 60 - Substitua-se a palavra - maioria - pelas 

f3egu intes: - dois terço R. · 
1A.O art. 61 - Substituam-se as palavras -um terço -

pelas seguintes: -por quinze membros ou pela t.otalidade dos 
m·embros presentes da representação de un1 Estad.o. 

Creio que são '8stas as reclamações feitas pelos Srs. repre-
sentantes que acabam de fallar. 

O Sr. Bevna·qua - Peguei no Rr.gin1ento novo e pensei que 
fosse o velho. Sr. Presidente!! (Riso) . 

O art. 17~ a parte do promettG\ a promessa foi rejeitada, 
em vista da em r-mda cru e eu apresentei. 

VOZES- Não· a:r:oiado. 
O SR. BEVILAQUA - Foi. _ 
VozEs - Não apoiado .. 
O SR. BEvn;AQUA - Então, peco desculpa, mas eu estava 

nC"ss~. •persnasão. _ Em todo o c a~ o~ suhsiste uma parte da reclamayao; apre-
~r.nt0~ ··nn~ P.H1.f'nr1a. c r1la rtão figurou nn1 n~T'tr' nenhuma. 
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Dcelararn-mr aqui rl iyr.rsos e o i1rga~ CIUP a p~·om r?ssa foi 
rej-ei Lacl a . 

o SH. JVL\.TTA l\·L\CIL'\1):·~) (1° Sr'cJ·('/(J1'io) -Garanto a 
V. Ex. que não foi. 

O Sn. .. BEVlLAQUA - Uns clizrm qur' sim~ nu ~J·os qt~c não; 
cu não 'l'n!rncln. Eu rs!ava cnnYrneido dP C[UP hnlta srrln r·ro
jei!ada. 

VozEs - A IH'nm0~sa foi apprnyac1a. 
ÜUTRAS VOZES- Nã:o foi ! Nfto foi ! 

O SR. Jos1~ AvELINO (pr'la ordr?m ·) - Sr. Presidente, 
para abrrviar trabalho. a Connnissão elo Rrgimrntn rler1ara qur~ 
accci I a as ·!~nrrccç;õ:cs foi·! as pPln nobrn Drpt~l acln lWlo c:~ a r·ú e 
rp.edr. qu-r. desdr j:ú ~l'.ia subn1c>ll ida :í Yolaçan a rnclacçan quP 
se rliscutr. levando-sr cm cnn! a r:::sas t'mf'nda~ 11ara a nn\·a 
publi.ca.oão, que serú fcHa. 

O Sr. Belarmino de Mendonça - Ha aqni ineorrecçõr·s 
fie que os rnrus nobrrs cnllegas niln ITaLararn. Vou apnnlal-as 
agora. 

No art. 22 rxisbo do rnais a palaYra - alLcrnaclan1c'nLr. 
·O Sn. ::VL\.TTA IVIACHADO (.Jo SecJ'(J/m·io)- Passnu nma 

mnenda minha substituindo o - alLcrnadan1cntc - por -
successivamentc. 

O SH. B'ELAR~nNo DE ~IENIDONÇA- No arl. 24 h a ele rnais 
·as ulti·mas palavras- bo-m assim ·fazer referencias indivi-dnar:-;. 
Estas -palavras foram 111andadas supprirnir por uma. c~menda 
fJUO :foi approvacla. 

H a ainda uma conLradicção entre os arts. 1G c 34. O 
art. 34 dispõe que a discussão continue indrpendcntmnenLe de 
11ão haver nuJ.?.re~o le-gal na Casa para a votação. ficando adiar1a 

. esta n~r.'a o dia seguinte, c o art. -16 diz. na nUirna parto. qtw 
a dios~1rssão continuará nos termos do arL. iJ;2, ,q,ne, ali:í.s, exige 
a prcsonç-.a da 4a parte dos 1nen1bros do Congre.sso. 

E' 0nviada ú r:.vrcsa a seguinte 

Con•igenda 

Ao arL 22- Supprima-sc a palavra- allm·nnrlwnu'11Jc~-
cru~ fieon sen1 razão de ser. · 

Ao art. :?4 -- Supprimam-sr as pa1avras - bmn assim. 
fazm· rr?{cJ•cncios inrliv'irltu.ws-, confm·JlH' n vrneidn. 

~~o arL .16- ~Supprimarn-sé as palavras- a qual r:nnli
nuaNl_ ernqnrmto holt:IJcr· para isso nu·mcrn-, no~ tor-rnos do 
ar L. 3:!.- B .• ~fcndonça .. · 

Ven1 á Me.sa c é lido o seguinte 

Requeri mente.' 

Propomos qne n n_ovo R.egi menLn volt r. (i Cnmn1 i ssfi.o. 11nrn. 
qne exocuLo as altcraçoes :frelfas 110lo Congresso. · 

_ Sala elas s_cssõe~~ 21 dr. novrmlwn de 1.800. _ Bapfi.,da da 
1llotta. --Jose Brv1laqu.a. 
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O Sn.. lVLvtvr:\ :\L\CHADO (1" SccJ·clat'i o:- E' fJl'C~ciso sup
priJn i r: essa parl.r. 

O S1L BEL\It.\liNO DE .Mt·:~nu:--:~,.:_\ - Em rulat:i"'tu ao art. 60 
continúo. a aJfit·m•n·. corno i'iz 11 a pouco f'tn apaJ:(,., que não foi 
acceita a ernenda ap::·esnntucla lHll' d iyprsos i llusLt·f~s represen
tantes ao CongTes:-:o. A ern{·ntla t•r·a a :-;pguinlt~: 

An arl. tiO-Snbslilua-st• a palavt·a·-nwilll'ÍiL-llPla::; 
~cgu intes: - di' dois I cr·r;ns. 

Contint'to a affirnuu: qu f~ esta tltYl Pntla nl'w passou, isto 
consLa da~ 1ninl1as nola:-:>. l' uão pa:-;suu. nwsmo. Jlllt'tTuc ~~ nmilo 
cli:f:f'icil nhtrr· Pssc, apoio (k cloi:-; IPl'(_!OS. :-;j i~ltl jt't Pstava ton
dcmnaclo no antigo i'l•girnr~u. eutiHl vamos r·r•:-:1 alH•lt'Ct~l' '? 

O SB. TI-IEODl!Hl~TO ~ouT:o (:l" SecJ'elar·iu '-·E' rnai~ lihr~ral. 

O Sn.. BEL.\H~rrNn DE :LviE~DON(:A - Pnl.'tanlo. proponho 
que~ sr~janl 'fpitas ?-:-; cniTrcf~Õl'S prla Cornrni;-;:-;ão. · 

O SR .. Jos1t AvELl~O- Eu .i<í linha rrqtl\'l'idn issn, r·.nrno 
rnen1hrn ela CcJmrni~são. 

O Sn.. A~nru~ CAVALC:\Nrrr - En havia prcliclo a Jl:::tlavra 
para reQuerer cruo voHorn ú C01n1rlissã.o as rnwnclas ornitl.ií.las; 
1nas ·desisto della. desde que nnLrns Srs. l'f~fll'PSPntanl p:-; j;'t rr
qnf'rAran1 essa providencia .. 

o SR. M A'l"l'A ·}L\GHADO ('/o' Sl?cr-ctaP'iO)- Parr.ce-rnr rrur, 
f•ci tas as correcções indicadas por yarios Srs. representantes, 
o Regh11ento fi.0a sendo a e1x1pressão real do .que foi approva.do: 
e, con1o este Regin1ento ten1 de servir sü11plesmrntc durante os 
tr·abalhos elo Congresso ConsUtninti\ nora1w· as camaras tcrã.o 
de organizar os respectivos r-egin1Emtos~ nan ha necessidade de 
adiar-se esse trabal'ho. As altera,çõrs serão Jrilas pda Con1-
lnissão e pela Sreretaria~ para publi·car-sf' ciP llOYO n Rrgi-
ment.o. 

Voto, potranto, contra o recruerin1ento do nobrr Dc·pnktdn. 
O SR. BELARJ\'liNO DE MENDONÇA - Só· insislo prl fl minha 

r~servação quanto ao art. 60. 
O Sn. PnESTDENTE põe a voto~ o reqtH•rimnnLo dr. arlia

n1ento. 
O Sn. BEVILAQUA - Não é adian1ento~ é apenas para v o 1 Lar 

ú Co·mn1issão~ afin1 de se fazer a alteração neee~::.:nri n. 
O Sn. :MA~A MACHADO ('/ 0 Sec?·etorio)-E' ndiamrmto. 

cmno ~·C diz ordinarian1entc na giria parlamrmtar:. 
Posf.o a votos, o requerimento 0 rf'.ici t ado. 
E, approvacla a redacção do Regirnnnlo l'lll!l :1s ;lll.rl':'\ç.{),rs 

~!'citas. indo novnrnente á Com.missãn. 11ara lillll:tl-as crn eon
sideracão. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇ-~0 DA MESA 

n Sr. PrrsirlAntr annnncia qnr vai prnrrr!rr-sr a rlPir.fí.n 
da l\'lnsa q11 n !01TI d~: dirigir ns trabalhos rln nnnf!ressn N!l
r.ional ConsLil11inte. 

'Em sr~·nirlfl. o Sr·. I'· Srrrr•l:nin fnz :1 lr•iltrr'n cl11 rapilnlo TT 
do RrgirnnÍ1l n. 
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[l?rocede-se á eleição do Presictente e Vice-Preside~te .. 
Recolhem-se 236 cedulas, que, apuradas, dão o segu1nte 

-resultado; 

Para Presidente 

Prudente de Moraes . . 
Saldanha Marinho . . . 
João Pedro . . ..... 
Ubaldino do Amaral . . 
Saraiva . . . . . . . . 
Aristides Lobo . . . . . 

lEm branco, duas cedulas. · 

Votos 
145 
81 

1 
i 
i 
1 

Para 1 o ·e 2o secretarias, duas cedulas que não. for:,~n1 a pu ... 
rad.as • . l1 J : : .:' _1;. ~ ãl :!2.:" 

Para V1:ce-Presiden'te 

~ntonio Euzebio. . . . . 
.r os é Simeão. . . . . . . 
Prudente de Moraes. ·. . 
Arjsfides Lobo . . . . . . . 
Tolentino de Carvalho . . . 
Gonçalves Chaves. . . . 
.Tulio Frota . . . . . 
Augusto de Freitas . 
.r oão Severiano . . . . 
Dionysio Cerqueira. 
Besouro . . . . .... 
Ferrejra Brandão: . . . 
Em branco ........ · 

Votos 
151 

39 
39 

5 
2' 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
3 

O SR. JOA0TJIM Frr.r.rmo (Pres.?"den:te)' pr()cTama Presidenf.e 
'i! o Congresso Nacional Constituinte o Sr. Prudente José de 
'Moraes e Barros . 

. (0 Sr. Joaquim· F'eUr.io deixa a ·r.adeir'a aa Presidencü:i, 
·que é occupada pelo Sr. Prudente de lt!oraes.) 

O SR. PRiUDENTF. DE MüR:AES (fAndo n.ssurrn1:do rr, cadeira da 
Pre.~idenda. A.ttenção geral) - Srs. membros do Congresso 
Nacional Constituinte! · 

Tive a honra de pertencer á. phalang.e de patriota~ que·, 
·r.lurante 1.·9 annos, fez r.m nossa terra a propaganda da Repu
:hlica. arvorando como .bandeira o glorioso manifesto de 3 de 
dezembro rle 1870. Um dos ultimas soldados dessa phalange 
prla aptidão e pelo valor (.7Vão avoiados). enf.rpt.ant() Dlln('a 
recnnheci su-oerjor ouantio se tratava da -~onviccão. da rledi
eacão. da le~Jdade á bandeira republicana. (Numerosos apo?~a .. 
dos. :Muito bem.) · 

VozEs - Perfeitamente! 

O SR. PRESTIU·EN'T'E- Nunca. ahsolutan1·ente. nunr,a dnvidei 
cl::t vict.oria .çJa Renubilca 0m nos::::a terra. Para crel-o firme
mente. ouandn ont.ras ra·rnps nã.n hÕ11vrsse. bastava co:n~iderar 
0.110 o Brar.il fazia partr da A·mr.ricn. c q1.1c n, Arnerica pcri-ence 



a ~epublica·, pertence lt democracia. (Num:crOso:r; ap·-oiados ., 
},fu'do bem,) 

• 0':: grandes crro_s accumulndos pela Monarchia nos seus· 
ul~1mos annos ?-brev1aram a ép~ca feli~ do advento da Repu
bhca. que realizou-se pela glor1 os a e Incruenta revolucão de 
115 de novembro de 1889. ~ 

Nunca, pnrém, Srs. membros do Congresso entrou nas 
minhas previsões que me pudesse -caber a e~traordinaria 
honr3. de presidir ao Congresso Constituinte da Republica no 
B~azil. 

0 SR. RAMIRO BARCELI~OS - Honra merecida. '(A'pó?"ados.)1 

O SR. PRESIDENTE - Entretanto. o rr.snltado da ·sua olei
ç:.ão acaba de indicar-me este elevadissimo posto ... 

0 SR. ANGELO MACHADO - .Tusta homenagem. 

O S'R. PRESIDENTE. . . e~ si o acceit.o, apezar de reconhecer 
que é elle :rnuiU::-simn superior ás n1inhf-lc:; foreas (Mu.itos não 
apm"a.dos!. é porq11E\ Srs. memhros do Con~resso. conto, devo· 
rnnt.u:- mesmo. cnm o r.oncurso -de tonng vós. afim nr, que o 
Congresso Rep1Jb1 i cano Brazileiro mantenha-se nn, altura da 
~na r levada mi~s8n A r.nnrwre para. no nr8zn mai!=l CllT'f.n' mH~ 
lhe for pos~ivel. desempenhar-se da grande rAsnonsahili·àade 
Clll0 sohrr 0110 1;0~::t. drr-refanr'!o nrna r.nnstib1icfin trne esht
hAl r0a a Fenerfl rfl 1' 0rn 11ases 1 arg·as, so1 icl:ls, verriadcirnmrnle 
democraticns. (A rwfados.) · 

Ec::c:a é n arflentn aspir::~r:in dC' no:::.s.=t P~J.ri:"t, cp10 nr~te 
mon1rnto tem suas visfas vo1tadas para n6s. 

C11n1·nram·os. pnis. S.P~. mrm.hroc:: rln Cnn0-,Tr~so. o ·nn~s.·) 
"dever. Esforr-emn-nns tndoc:: n:::~ra rruP. cm brrvr temrno. a .Q'ln
~iosa c incruenta :revolução· dr 15 de novemhT'o poss~ r.c:;tar 
J.~.galizada -por nm par.to que faç.a honr~ aos Estados Unidos 
da An1 rri.ea rln ~ul. (~fu.ito bem.; m,uito bern: b'Nt.?.'OS _: applan'"' 
·sos prolongados.) 

O SR. NILO PEÇANHA - Peço a palavra para negocio 
urgente. 

O SR. PRESIDE..~TE - Tem a palavra. 
O SR. NILO PECANHi - E' ~nara Sll.iri+.ftr r~. Cnmn1isc:;ão d0. 

r.ongrA~c::o ~- segruinte moção, que peço ·seja immediatam·ente 
'discutida ·(lê) : · 

«O Cnng-rPc;;so. convnc.ado nara tornar a Rrn11hlirq, f!Overno 
1 P~m1 no BrazH. arorovrit8 a nrimeira noport.uni da de llll P s;p, 
lhe ·offere~e nll.ra. render homen~,gem aos immortae~ ~ervicos 
de 'Saldanha Marinho.» ('MuUo bem,; m,uUo bem·; applausos.)l 

VAm á Mes,a. é Ucla, posta em discussão e sem debate av
provada a seguinte 

Moçllo 

O Crrr,grrc:::sn. ennvnco,ano n!=lra. t.ornar :1. RPD'llblica g-overn.o 
l PP"al .do Brazil. :1nrnvpif.::~ a nrim0ira npr•1.nrt.nnidade m1r. ~e lhP 
offPrer.e p!lrfl. render homenagem aos jmmortaes serv1cos dl3 
Saldanha· Marinho. 

Sala fias sess0Ps. ?1. de nnvembro nA 1 R00. - Arú;t?"~P.:ii 
Tnbn. - Lnpr..~ Trm.,fin. - Tlwm.az nPlphinn. -. Alrn.P1.da 
Pernrrm.b71rn. - A?r.(J?f.sfn VinhnP.~. - Antfin r7P Fana. - Rel-
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fo1't V-ici1·a. - L1âz Delphino. - Lan1·o Sodré .- Cantão .1 

- Pacs de Car·valho. - Gomensm·o. -'José Hy'gino. - Bel
lw·nâno Ca1·ncirn. - Matta Bacellar. - J. Avelino. - Nilo 
·pr?çanha. - .Julio de Castühos. - Angelo Pinheiro. - Ur~ 
bano ~1arcondes. - João Baptista da ~1otta. - Erico Coelho. 
- Lam.ounier Godo(1·edo. - Cassiano do Nascimento. - Luiz 
2lfU1'at. - :Theodu?'eto So1do. - .Fonseca c Süva. - Virgílio 
Pessàa. - Joaquirn B'reves. - João Lopes. - Viri,ato de Me
de'i?·os. - Ol'iveira P'into. - José Bevilaqua. - Uchóa Ro
driaues. - Barbosa Lirna. - Bezen'il Fontenelle. - Manoel 
Coelho Bastos do Nascim.ento. - Gonçalo de Lagos. - Fran
ça Carvalho. - Fel'ippc Schmidt. - Polycarpo Viott'i. - João 
AvcTlar. -· .Joâo Lu'iz. - Costa Machado. - Gonçalves Ra1nos. 
- .Fe1·reira Pü·es. - Lau.1·o i.lfüller. - Lacerda Coutinho. -
Antonio Olyntho. - A1·Istides 1l1aia. - J. Retumba. - Esteves 
.Junior. - Raulino J11m·aes. - Casün.iro · Junior. - Castro 
Campos. - LuJz de Andrade. - .1.l1anoel Beze'r·ra de Albuquer
que. - 11fartinho Rodr'iques. - Se1·zedello Corrêa. - Cyrillo 
rle Lcnws. - Pinhei?·o Guedes. - .. Aquil'ino do Amaral.- Cae
tano de AlbnqumYJUe - Pedro Chermnnt. - Constantino Pa
lett(l. 

(Ao declm'OJ' o Sr. P1·esid.ente op1wovada a 1nor;iio, houve 
'nm.a prolon(fada. salva ale palm,as.) 

'"{7 " ' M . t , e121 a ... es.a as segu1n es 

Declarações 

Declaro que votei contra a n1oção de hon1enagem a Sal
·danha M~arinho. - Americo Luz. 

Declaramos que v.otá1nos contra a moção de homenagem 
:-,o. Dr. Joaquim Saldanha Marinho~ em qu~en1~ aliás~ vot<'ilno~ 
para Presidente do Congresso. 

Sala das S·essões, 21 de novembro de 1890. - Amphilo
phio B. Freire de ·Ca?'Valho. - Custod1:o José de !M!ello. 

Procede-s·e á eleição de 1 o e 2° secretarias. · 
Recolhem-se 229• cedulas, que, apuradas, dão o s·eguinte 

rcsu I f.ado : 

Pa'ra. ·to Secretm·io 

Matta l\tJachado . . . . 
Dionysio Cerqueira . 
.To sé Hygino. . . . . . 
Tolent.ino de Carvalho 
Nilo Peçanha . . . 
Erico Coelho . . . 
Julio de Castilhos. . 
João Barbalho. . . . . 
Em separado . . . 

Para 2" Secrelco·io 

Pae de Carvalho 
'· Alvaro Botelho . 

Votos 
141 

411: 
14 

8 
2 
2 
1. 
1 
5 

170 
17 
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José Hyg·ino ......................... . 
Alcinclo Guanabara . · ' · ··· · ...... ··: ......... . 
Matta Machado . . . . . . . .... -~ .. · ......... . 
~lyse.o Martins . . ........ · .. ·.· ....... . 
Potycar~)r) 'h otti . . ................ . 
Harnirn Bal'eellos . · 
Meira du Vasconcello~· · · · · · · · · · ··· · · · · · 
J r >p· 1 ·. · · · · · · · · · · · · · ··· · o ao : ,rn lte~ro . . .. · ...... · ... , ....... . 
Guimarães Natal ..................... . 
Alexandre Stockler . . .............. . 
Anni,bal Falcão ........................ . 
Vinhaes . . .... · .............. · .... · .... . 
Costa Ro·drigues . . .................. . 
Em branco . . . ..... · ..... =·: •••••••.••••. 

Votos 
8 
4 
3 
~ 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~1 
5 

Procede-sr. ú Plcieão ele :3o e !to serrclarins. 
Recolhem-se ~1'1. ~ cedulas que. aptr nulas~. dfiu n sc.~.guinLe 

resul télido : 

Jniio Neiva ........................... . 
Costa Rodrigu cs ...................... . 
França ·CarYalho ...................... . 
Bclfort Vieira ........................ . 
Pernan1buco ......................... . 
Rcturn:ba ............................ . 
Aristides Maia ....................... . 
Niío Pecanha ......................... . 
José Hygino .......................... . 
Schmidt ....... · ............. . ! • ••••••• 
·C a tt1nd1a .................. ! •••••••••••• 

Be·SOllro ............ , ................ . 
Martinho Prado Juuior ............... . 
João Vie1ira .......................... . 
Alvar-o Botelho ....................... . 
Matta Bacellar .................... ·:· .. 
Tosta · ............................... . 
Leovigildo Filgueiras ............... · .· .. 
.Za1na ............................... · · · · 
João Pinheiro .............. ···~· ....... . 
Indio do Bra'Z:il ....................... . 

· Alcindo Guanabara ................... . 
E-m branco tres cedulas. · 

Para q.o Secretario 

Eduardo Gonçalve~s ................... . 
Bel'fort Vieira ...... ·l· ....•.......... 
Franca. Carvalho ..................... . 
Rebnnba ............................ . 
Doming-os Josuino .................... . 
Pernarnlmco ......................... . 
Nilo Pcçanl1a .................. ,. ......... . 

Voto~ 

'137 
12 
10 

8 
8 
5 
3 
3 
3 
3 
;:, 
.2 

2 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 

Votos 
94 
20 
19 
10 
10 

"'! 
:; 
• 
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Matta Bacellar ......... · ... · · · · · · · · · · • · ·· 
Oliveira Valladão ..... · ........ · · ···• · · · · •1 

Aristides Ma.ia ............... · · · · · · · · • 
Caetano de Albuquerque ....... · · · · · · · · · 
Milton .......... · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Co.sta Rodrigues .......... · . · . · · · · · · · ···· 
Bastos do Nascin1ento ...... · .......• · .. · · · 
r.rosta ................ •.·· ............. . 
Ubaldino do Amaral. ............. · · · • · · · ·· 
Santos Andrade ............. · . · ~. · · · · · · · · ·· 
Dionysio Cerqueira ......... · . · · · ·~·-··· · · 
Lamounier ............. ·l·l·. · · ·~·" ··.·J· · ·· 
Aristides Lobo .............. ,. , ..... · · · · • 
Sá Andrade ............. ,.j •••• • • • • • • • • •· 
Indio do Brazil ................... · · · · · .. 
Lauro Müller .................. _ •............ 

Duas cedulas em branco. 

(} 

4 
14 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 

Fican1 .supplentes os Srs. Costa Rodrigues e Belfort Vi e ir a. 
o SR. PRESIDEN'rE convida a Comn1issão nomeada par: a 

levar a 111ensagen1 ao generalissin1o chefe do Go~erno Pr<?VI
sorio a cumprir a sua missão, e dá para amanha a seguinte 
ordem do dia: 

Eleição da Com1nissão especial que tem de dar parecer 
.sobre a Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 4 114 horas da tarde. 

5a SESSÃO, E-M· 22 DE NOVEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio dia acham-se presentes os Srs. Prudente de 
Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, Alvaro Botelho, 
Ely.seu Martins, Francisco Machado. Leovigildo Coelho, Joaquin1 
Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, .Tosé Segundino, Manoel 
Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz. The.o-doro Pacheco, Joa
quim Catunda, Theodu r e to Souto,. Be!lerra de Albuque;rqu e 
Junior, José Bernardo. Oliveira Gaivão. Amaro Cavalcanti, Al
meida Barreto, João Neiva! Firmino ·d·a Silveira, José Hygino, 
José Simeão, Frederico Serrano, Floriano Peixoto, Pedro 
Paulino. Tavares Bastos, 'Rosa .Tunior, Coelho e Campos, Thomaz 
Cruz. Virgilio Damasio. Ruy Barbosa, Domingo.s Vicente. Gil 
Goulart, M:onteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Lapér Braz, 
Carneiro, Can1pos Salles, Ubaldino ·do Amaral, Santos Andrade, 
Generoso Marques, Raulino H-orn, E~teves Junior, Luiz Del
phino. Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio F'rota . .Toar 
quim Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo Wan
denkolk, João Severiano, Joaquim de :Souza, Silva Cancdn, 
Silva Paranhos, Aquilino do Amaral. Pinhejro Guedes, Belf.orL 
Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil Lauro Sodré Ser
zedello. Nina R]beiro. Cantão. Pedro Ohern~ont' ,Matta· Bacellar

1 

~costa Rodrigues, :Ro.drjgues Fernandes, Casemiro. Junior, Hen ... 
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rique de Carvalho, Ennes de Souza Anfrisio Fialho Nogueira 
Paranaguá, Nelson, Pires Fer1·eira,' 1\larlinho Hodri ~ues Bar
bosa Lin1a, Bcz.etTi I, Jouo LOlJCS, .Ju:sliniano de ';:)erpa~ Fr~derico 
Borges, Jos~ Avcl.i.no, .José Bevilaqua, G.onçalo ele Lagos, Na39i
n1ento, Aln11no Allon::>o, Pedro Velho, Mrguel de Castro Amorrm 
Garcia, EpiLa(_jio, Pedro Arncrico, Couto Uartaxo Sú 'Andrade, 
ReLurnba, Toleulino de Carvalho, Hosa e Silva, J'oão Barbalho, 
Almeida . Pcrnarnbuco, J"ttvencio de Ag-uiar, A.ndré Cavalcanti, 
Raymundo Bancleir·a, Annibal }'alerto, Meira de Vasconcellos, 
Pereira de Lyra, João do Siqueira, João Vieira Luiz de 
Andrade, Espirito Santo, Bellarn1il1o Carneiro, 'l'he'ophilo dos 
Santos, Oit_icica, G'abino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Val
ladão, Leandro l\laciel, Felisbello Freire, Augusto de .Feitas, 
Paula Arg.ollo, Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, Zama, Arthur 
Itios, Garcia Pires, l·,iarcolino Moura, Santos Pereira, Custodio 
de Mello, Paula Guil11arães, :Milton, Amphilo.phio, Dionysio 
Cerqueira, Leovigildo Filg_ueiras, Barão de_B. Marcos, Medrado, 
Muniz Freire, Atllayde Junior, Fonseca e Silva, Nilo Peçanha, 
Urbano Marcondes, .Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos, Alberto 
Brandão, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, J.oaquirn Breves, 
.Virgilio Pessôa, França Carvalho, Luiz lVIurat, Baptista da 
Motta, .A.lcindo Guanabara, Erico Coelho, Lopes Trovão~ Jacques 
Ourique, Aristides Loho~ Ivlayrink~ Furquim Werneck, Dü
mingos Jesuino, Vinhaes, Thomaz Delphino, Antonio Olyntho, 
Badaró, João Pinheiro, Gabriel de lVIagalh~.es, Leonel de Re
zende, Chagas Lobato, Jacob ·da Paixã-o, Alexandre Stockler, 
Francisco Veiga, Ferreira Brandão, Lamounier, Gonçalves 
Chaves, Americo Luz, Feliciano Penna, Polycarpo Viotti, Dutra 
Nivacio, ,Ferreira Rabello, l\ianoel Fulgenci-o, Astolpho Pio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ran1os, Carlos das Ohagas, Francisco 
Amaral, Domingos Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, 
Palleta, João de Avellar, Corrêa :Rabello, Bueno de 1Paiva, Fer
reira Pires, Luiz de Can1pos, Martinho Prado Junior, Bernar
dino de Campos, Francisco Glycerio, l\1orae3 Barros, Domingos 
de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Rodolpho Miranda, Paulino Carlos, Costa Junior, Rodrigues 
Alves, Alfredo Ellis, Carlos Garcia, M.oreira da Silva, Rubião 
Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, 
Caetano de AlbuquerquA, Belarmino de Mendonça, Marciano de 
Magalhães, Eduardo Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Müller, 
Carlos de Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Viclorino lvion
teiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, Julio ele Castilhos, 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz, Flores, Abreu, 
H-omero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, De
metrio Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a ,sessão. · 
Deixaran1 de c01npareccr, com causa, os Srs. Saldanha Ma

rinho Cesario MoLta Junior. Lopes Cbnscs c Fonseca Hern1es; 
e sem causa, os Srs. Saraiva, Ràngel Pestana, Joaq~nim Murti
Eho Tasso Fragoso, Gonçalves Ferreira. José 1\Iarianno, Castello 
Brailco. Pontes do Miranda, Ladislau· N etto, Santos Vieira, 
Fróes da Cruz, Sampaio Ferraz, Conde de Figueiredo, Costa .. 
Senna, Barão do Sanla Helena, Antonio Prado, Almeida No
gueira, Antonio Azcrodo, Ernesto ele Olivcit'a, A.ssis Brasil e 
F.ernando Abott. 

E' lida, posta em discussão o sen1 debalo approvada a acta 
da sessão antecedente. 



O Stt o '1" SECH.ETA:tuo procedo ú leitura do .seguinLc. 

EXPEDIENTE 
-

Con1munica~ões, claLadas de hoje, dos ~l'So l'eprcsculanLes 
Saldanha 1\ia.rjnho. Cesariu l\lotl a Juninr·, Lopc~ (Jhave:-:; ~~ .Fnn
seca Her1nes de r1ã·o poderem cOinpa.t·ecer •ú sessüo de huje.
Inteirado o 

OHDEM DU DIA 

Eleiçãu da Conunissão E:special para füu· ·pa·J·cccr• sulJre a 
Constituição 

O .SH. PHESIDENTE declara que v a i lH'ocedei'-se ;(l elei<:ãu da 
Corrunissão Especj al de .2 t 1nembr·os que tem de dar par·eet' r· 
sobre o projecto de Constituição dos Estados Unjdos do Bt·azil, 
publicada com o decreto n. 9·14 A~ de 3 de outubro ultilllo o 

Ern seguida 1'oran1 successivan1ente chan1adas as reprc
senlaçõo8 dos estadus e, apuradas as cedulas depositadas na 
urna por cada un1a dellas, i'oi obtido o seguinte resultado: 

· A rnazona:s 
V o Los 

:M.anuul Frarwisco .Machado o o o o • • • • • • • • • 4 

Lauro Sodré .............. o •••• o.. • • • • • 8 
·Serzedello ..... o o • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Lll aranhão 

c . J . asem1ro . UlliOI' ••••• ~ •••• o ••••• o • o •••• 

En~1es ·de Souza ......... o ••••••••••• o • o • 

J o ao Pedro .. o • o o •• o • ' .................. . 

Piauhy 

3 
2 
1 

Theodoro Pac;heco o •• o •• o o ••• -,,. • • • • • • • • • 4 

Ceará 

.Toaquirn Catunda .. o • o 

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

Rio Grande do No 1·te 

Amaro Cavalcanti. o • o o o ............... 

11 
1 



-353 ~ 

Parahyba 

Votos 

J.oão Neiva ..•... · .. ,·,.···:·~·~·.,.:·.·-· .... ~..... 1: 

Pernambuco 

· .Tosú Hyginn.......... . ... . . . . . . . . . . . . . 10 
Tolrntino cl~ Carvalho. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.l11:Í1l Bar·l,allln ....................... . 
L11 iz r!P :\ndr·adc...................... ' 
.Tt1:ln \'icir·a........................... ~ 

Cal1inn 
Oil.icil'a 

A.loaôas 

J1esnn rn ........•.............. 

8e1'!/ il)C 

'l 

Olivnira Valiadãn..................... G 
T~ran1lr·n :\íar.irl ...... ·................. 1 

• 
Bahia 

Virgilio Dan1asio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Espirita Santo 

nil Go11lnrt . . 1... .. . . . . . . . . . . .. ... .... ~~ 
l\foniz F~cire............. ... . . . . . . . . . . 1 

S. Paulo 

Hr'\rnnrdinn dn Carnpos................. 13 

Rio de J anciro 

I I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I I lt I I I I I I I I 7 

Paraná 

Ubalrlino do Amaral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Santa Cathm•·ina 

Lanro Mülle~ .................... I •••• 6 

.Rin Grande do Sul ~'' 

.Tulin rlo r.astilhn~ ......•.............. 
·R. Brtrf~c·llns ........ ,. •... ~ •......••. I. 
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Minas ,Geraes 

João Pinheiro ..... · .. · · · · · · · · · · · .• · ·:· •, 
·Lamouriier. Godofredú .... ·. ··· · ._; ~- ~ _; · · · ·• 

Capital Federal 

Lopea. -Tr·ovao_t. . ..... , ... •· · ~ · · .. ·· · · ·-· · · ·· · .. ·· 

Go·yaz 

Leopoldo d9 Bulhões_., ....... · .•....•••• · 

lllatto Grosso 

:Aquilino do A.n1aral ....................•. 

26 
.ti 

5 

2 

·o SR;. PRESIDEN'l'E declara eleitos para . a Con1:nissão os 
Rrs. M·anoel Ma·chado. Lanro Sodré, Casem1ro Jnn1or~ The~
rloro Pac:heco. Joaquj·n1 Catunda, Ama~o . Cavalcant2. ~o.ao 
Neiva, José Hygino, Gabino Besouro •. Ohveua Valladao. VIr
e:-ilio Damasio. Gil Goulart, ~rnard1no ·de Camp~s, Lap~r, 
tJba.1dino ·Õo Amaral, "Lauro Müller. Julio ~e Ca.stllhc:>s,. .Joan 
Pinheiro, Lopes Trovilo, L~op_oldo de ~nli:toes e Aqu1!~po c~~) 
An1aral, e convida a Comnussao a constituir-se desde .la. par ..t 
r-.ornbina.r os .d.ia~ e as horas em que tem de f~_!lCCionar, 
jndicancto o edifício do s.enado rpara ponto de reun1ao: e, n~ 
fórn1a rlo Regimento. suspende os traballh~s do Congresso ate 
cue a Comn1issão officie á Mesa communiCando haver clabo-1 

rado seu parecer. 
Levanta-se a sessão á 1 112 hora da tarde. 

6a SESS.~O, EM 1 O DE DtEZEMBRO :OE 1890 

PRESIDEN\GIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

· · A's 12 horas e un1 quarto. faz-se n. chamada,· á aual re.:;
nondem os Srs. Prudente de Morae~. Paes de Carvalho. João 
Neiva, Eduardo G-onçalves, Amaro CFt.valcanti. Silva Canedo. 
Rilva Paranhos. .Toaqnim de Souza. Esteves Jnnior, Antonio 
Baena, Pinheiro Gnedes, Aquilino do Amaral. Braz Carneir(), 
rravares Bastos, Doming.o~ Vicente Eduardo Wandenkolk, 
E_lysen Martin~. Firmino da 1Silveirà. Ounha Junior, Frede
:rico .Serra.:,.no', Gen~roso 1VIarq~1es, Gil Goulart, J_japér, João 
PedrQ .. Joao Sever1ano. ~.oaqnnn Grur,. .Toaquim Sarmento, 
I..JeovJgildo Coelbo, Joaqu1m 'Catunda. 1Saliianha Ma.rinho. Al
·meida Barreto, Saraiva. José Bernardo CeR!lrio Alvim Mon
t.eir.o rle Rarros, Pinheiro Machado .José Hvcrino Co~lho e 
·f'!amp~~· O]iveira. G::tlvão, ~santos Andrade~ 'i~sé ' .Segu.ndjno, 
.José 181Im·eao,, Juho Frota, Lniz Delfino, Bezerra de Albu
querque Junwr~ Campos Salles; Francisco Maêhada.; Manoel 



Barata, Rosa Junior,. Pedro Paulino, Raulirio Horn Theodoro 
LPacheco, ~he~~ureto Souto, 'Thomaz da Cruz. Uhaldino do 
An1~ral,- ·V1rg1h~ Damasio1 Uchôa Rodrigue::;, Belfort Vieira, 
.JndiO .do i Brasil, 1v[atta Bacellar, PBdrn Chcrmont · · Lauro 
Sodré,. Innoce~cio Serz~dello, 'NiEa Hiheiro', Costa. R~drigues., 
Cas.em.Ir.o . .Tunwr, ~\üdi'lg:ues Fnrnandes. Amplu·isit' · Fialho, 
No.gt;te!ra Para~agua, ·Nelson y~~concellos, J:lireK l?erreira, 
Jusbnmn~ de· 1SEn:pa. ~arbosa Lnna, Bezerril, J oãQ Lopes, 
.Tosé .Avelino, .. ~osL~ Brvllaqua. NascirnenLo, Gonçalo de Lagos·. 
Martinho Hodr1guPs, Pedro Velho .. Aiuorinl. Garnia. 1\figuel d~ 
Castro, Epitacio Pessoa, Pedro An1cric-o, Couto Cartaxo· Sá 
Andrade, Retun1ba. Florentino · de . Carvalho, 1Hosa e Si'lva 
João , Bar1)alho, .Aln1eidal P.erna1nbuco, Juvencio 1j~ Aguiar; 
Andr1e Cavalcanl.1, Raymundo Bandeira, Annibal Ji'alcão. Pt~
reira de_ Lyra, J-oão Vieira, ·Luiz de Andrade, Esp.iriLo Sanl.n, 
Belar'I11ii1o Carneir.o. Theophiln do~ 1S:antos .. Leito c üitieiea. 
Gabino Br~ouro. Ivo do \Prado. ~Oliveira Valladão. Leanclt·ó 
Maciel, · Felisbello Freire, AugusL.o ele FrRitas, Paula .Arg·:ollo', 
Tosta~ Antonio Eusebio, Zan1a, .. ArLllnr !Rios, Gare ia . Pires, 
Marcolino de· M·oura. Santos Pereira. Ct1st.o.dio de Mt~th). Paula 
r+uin1arães, Milton. Leovigildo Filgueiras, Barão de S. IV! arco,:;, 
Sebastião Medrado. Moniz Freire, Athay.clr. · .Tuilior. Lopes 
Trovão, Jaeques Ouriaue, Aristides ·Lobo,. Vin haes, ·rriwn1az 
Delphino. FonsPca r. Silva; Fon~eca H:errn,'~s, Niln · Peçan.ha .. 
Urbano ·1\'Iarcondcs,. Manhã'es. Barreto. Cyri11o de Lemos, Al
berto l;3randão. Oliveira Pinto .. Viriato de Meclr-iros .. Jqa'quim 
Breves .. Virg·ilio Pess-oa~ . Baptista da MoHa, Alcindo Guan:t
hara; Erico Coelho. ]franciseo Badar6. Antonio :Olyntho; João 
.Pinheiro. ·Jacob -da ·,Paixão, AlexandrE' !S,tockler, Francisc-o 
Veiga, Ferreira BT'andão. Lamounj~r Godo1rAtio, Góncalvr~ 
Chaves, Americn Luz, Feliciano Penna.~ P'olycarpo Vi.ott.i. 

·nutra Nieacio~ Cnrrêa Rah.~llo, Manoel· Ful~ericin, · A':tolpho 
Pio, Aristides ·Maia. Justiniano -cias Chagas, Gonçalves Ran1-os. 
Domingo~ Rocha. Costa 1\'Iar.hado. Dnmin!!OS Porto, João· rle 
Avellar. Constantino 'Palleta. Ferreira Ra.bello, Bueno de Paiva, 
Luiz de· Campo~. Martinho Prado Junior. Bern::trdino de 
Campos, Moraes Barro~, Lopes Chaves. Domingos de Mqr~e3., 
Adolpho Gordo, -Carvalhal~· Angelo 1Pinheiro, l\lnr.sa, Paull.nn 
Carlos, Roih·igue~ Alves, '·Carlos (}areia, Alfredo Ellis, 1\tiQ_rr.lra 
rta Silva .. Co!:;ta .Tunior, Flen.ry Gurarlo,. Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal, Car-ta no de.· Alb11qneroue, Mar:cian'?. ·de 
.Magalhãe~. ·Fernandn Simas, E~duardo Gonr,alv~~. Lau~~ M~ll~r, 
Lacr.rda Cnntinbo. FelippR Schn1idt, Carlos Campos, Peren·a 
da Co~ta. Vicf·orino Monteil'O, Antão· (I(~ Faria . .Tnli.o rle Cast.i:... 
lhos, Borges ele ·l\Jpclf•iro:q ... A.lr.i:de.3. Linvt.. Abreu. Thon1az Fl~rei1-. 
Menna Barreto, Demrtrio Ribeil'O. · Rnd1a Osorio. Cass1ano 
do Na~ciment.o, Hon1cro Baptista, ·França Carvalho e . Fer-
rei.ra. Pires. , . . . . . 

I • • ' > J ' • ' o ~ 

Abre ... s,e .a sessão;. · 
neixaram dC: rornp3l,'eccr. con1 ·causa: n~ St·s. MaUa 1\:~a:... 

.cbado, Ferreira r.an1ilo. Henrique de .Garva~ho. Srabra. Almmo 
A.ffonsb. 1\H~ira dP 'Vas~:once1los ·e ·Floria no· 'Peixoto; ··e · setn 
r. a usa ns ·srs. An1eriCo· Loho 1, Rang:el Pestana, .Taaqu i-m Fe!i'cio. 
Ouint.ino Bocayuva, Ruy Barbosa. R~miro · Barcellns, Ta~·s-o 
Fragoso, Ennes de Sour.a. Frederico Borges, r:ast~~lo· Branct?, 
Ladisláo · N etto, · 'Santos Vieira. Amphilophi_o, Franc1s~o ·S()dre~ 
Dionysiq Cerqueira! Sampaio. Ferrazj Maynnk~ Furqu1m We~ ... 
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.noek. Donüngos Jesnino~ Conde dr~ Fign~irr-do. Lniz ·Mnral. 
Pacifico M.ascarrnhas, Gabrir.l dr Magalha~3, L~onel dn Re
zendP, Chagas Lohat.o, ~-·\lvaro Botelho., l~ranmsco .An1aral, 
Lu iz l~arr~to. Fr·ancisen Glierrio~ Ce::;:;tTW Mo~ta .Tnn1or. Ro
dolpho Miranda, Antonio Prado. :Rnb1ao .Tun1or, Ernesto de 
Oliveira c Belarn1ino de Mendonc;a. 

O SR. BAoAHó (pela ordern! - ~sr. Presidente, ern urna 
das nossas segsões. tive nccasião de ·offerecer á consideração 
elo Conflresso un1 i~equeriinento. que passou por unanünicladn 
de voto~s. no qnal pedia qur. por intern1edio da repartição 
r~ompoten.te, fos·sem rem .. tt.ido:s ao ~~ongresso exen1plares dr-
1 ortos· 05 actos con1 força d(l. le1. pnbhea.dos pe:lo Governo Pro
visorio. de '15 de noven1bro do anuo proxilno até aqnella 
data. · 

iESSf\S exen1plares já devianl .estar en1 poder de cada un1 
·rle nó.< porque. dura.nte os dia:;; mn que a Con1rnissão est.eve 
·nxarninando o ]1rojecfo de Constituição~ nós outros, n1en1bros 
do Congr·esso, ·pas·sarimnos ·en1 revista aquel1es a_ç.tos, afin1 ele 
podermo~ ·fazer delles juizo .~egnro . 

.Sr. Presidente. é indispensavel que -eada n:u1 de nós possua 
ps::;a.s leis~ porque no projrct.o da Constituicão existe um ar
tig'o em que se lhes 'faz muito clar~ referenda~ não sendo 
possivel l)ronunciarmo-nos sobre um~ sen1 .conhecin1enlo elos 
ontros. Reitero, pois, o 1neu requerin1ento. 

··O SR. PRESIDENTE - Deelaro ao nobre representante 
que, si den1orasse nn1· pouco a sua reelamacão, não a faria. 
porque do expediente da ses:são de hoje~ .que ainda não foi 
lidD, consta un1 officio do Sr. ·Ministro, em que declara haver 
dado as providencias necessarias no sentido da reclamação do 
nobre representante. 

Vai-se ler a acta. · 
. E' lida e approvada sen1 debate a acta da sessão ante-

cedente. . . 

10 .SR. PRESIDENT~ convida os Srs. Ubaldiiio do An1ara 1. 
Cesar Z~n1a e Bernardino de. Can1.p'Os a introduzircnl no recinl·n 
os s~gmntes Srs. r~presentantes, que ainda não :bavian1 a~
snmi~l.o o CQ1l]Pron1Isso regin1ental: Fe.rnando Abott. Assis 

. B\az1l,. A:nt?nio Azere.do, Joaquin1 Murtinho. Gonçalves Frr
·relra. Aln1r1da N o.gue1r~, .Jo::;é Mariano, ·Costa Scnna, Fró0s 
da •Cruz c. Pontes de M1randa. · 

O Sn. 2o SECRETAHio~ servindo de 1 o, procede ú leit.nl~a rlo 
seguinte 

EXPEDIENTE 
!Officios: 

Do Minist.m'io do Interior de 4 d , r\ 

.300 PXPn1plares da Pxpo'"'iç~ · • " o cor1 ente, r ... m.l'Urnr~n 
ni.;;;tro ao chüf.e do Gove~n· aop ap. ~se~tada pelo ycsnr.e1n'o :\l1-

D 1\.1. . . - o . rov1sor1o. - IntCIJ'ado 
. , o ·.tt l!listerw da Fazenda de 1 d , . . - · _ 
.Ja terem .sido enviados ás ~ecretarias do col.rRnte. ffr~l::nnnf~n 
dos Deputados, 1)ara serem dist ~·b . i o Senado o da r.urmu a 
gre~Ro Nacional. PXf\mplarm;. d/\ Ulf os aos .nH~rnhros rlo Cnn-
prnnlnlO'ado~ nnlo r.Ü\'""rn' "P· . ,,oda.s as h~ IS c l'ef!'nlan10nl ns 

· · :-. ·. . '-' u '-' n - rOVl~Ol'lO P-) .:w -J. í' ~ 
. f~lenlo clP 15 rlc n ovr-mhr.o a ::li rl .. ,~ m Pxcr.p~, .• tO lr~l n :---
.<:>u. ·,a rflieã(l RO p,..·o·l)j !011 . r' t ·C fl1 f\Zf.'ll1hl'O dn Ull110 !)3.S~:.l(};J, · · .. · , . ·" ::- ; · · :-- · n c n~ac o. 

-L 
11 



U ::-::n. PnE~:ilJJE:\Tt-:.o tk·e-lal'a qLH~ Yai JH'Ot:ctlcr~e ~t le·it.ut·a 
d~l- pare~et· da t:tl:tllmi~sãu ~::iPL'~·ia~. juuutulJida de entiLtir uvi
nttw _:-:;olJ~·e :J 'lJI'UJ eclo ue Gun::;Lllul<,:{tl I Lieercladu lll~lo UuverurJ 
p J'UYJ-:;u 1'1 U. 

()' SH. Z.~~L\ . uwla _u,·de }I/.,) - ~l'. p l'O;..;ideul ('~ lHU't.:~e-llle 
um Lt·ab~ll~u lllULtl a, le1Lu nt uc un1 lung·o var·c~c.et·. eumo esle, 
na::; cundH.:o~s en1 que nus aellan1o:;, quando u vareuet· esLú illl·· 
p res~u e nós u temos aqui. 

Portanto, essa leitul'a não faz senão cunsUHlir u Lempo 
sem utilidade alguma. ' 

Fac;u apenas esla uiJSl'J'\'UC,:tlO. que\'. Ex. tun1ar•:t na con
:-;ideJ•ac;ãu que 1nerceut·, nuts enl.cmüu qw~ ~·· sulJi·c~eat·rcgat· u 
~r. 1 o ~e(•t·etario com um Lral.Jal hu L}l.lC nada adeanLa. 

Con~ull atlu, u CongTe:-;su appi'I)Va a LI i spen::-;a da leil ura du 
referiúu parecer, que é o seg"Llinle e foi disll'ihu iuu eru uvulsus. 

1'. 1 - 1890 

Pw·ccc J' ~uú I'C u prujccl o de Cunsli l ui~:ãu, a cu 1111JU.nlaulu dos 
vulus em SCJiUJ'Wlu 

. .:\. Cuu11n-i~sãn de i la pat·a dal' parece• r . .:;olJI·ü· a Cun::;L i lu ic,:.ãu 
deerol.ada 1wlo U~1vcrno Pr·ovi~urio c V()J' ellc subnwllida ú 
e1 1nside !'ac.:ão ~~ ú ap pt·ovação do Congr.·cssu ConsLi Ltt in I c_•, !11'11-
longou os ~eus trabalhos ]JOL' 1 ~ ~es~õcs: 1•m vil't.ude da rcle
vancia L'· pondL!l'ação .das quc>sfões que o exarne da ntesnta 
t:on~ti l.ui(:ãu suggeril,..L e. bem assin1. das nu1nerus:1s ertH~uda:-; 
~u.ieitas ú :-;ua upt·ceiação. · 

Todas e:-;sas emr~ndas se acham lra.nseTiptas no imt.ll·e:-;su 
junto, en1 eor.Tcspondencia eon1 as disvosi~·ÕC::i t.la Cun:-51.iLuic,:-ãt1, 
a que !':ie refet·crH. indo cru .utna columna as que a CumBnssão 
appt·ovou, c Pm oulra as .que não tivet·an1 u seu ass•~nt.itncuLo. 

'J'enli-o · sido accei tas as bas~s da Consl i Lu i~,;ão. qnantn ;_í 
fc'n·ma federaL· á dualidade das eama1·as~ ao pr·ineipio tla clei
<:ãu popular do prin1eito Magislradu da Republica e á. ~ua 
sulJsLituil,;ão pur· um Vice-:PJ·esidente eleito uo IileSLlll) modo. 
a· Cun11nissã.o lin1itar-se-á a pPdir a attenc.:ão do Congresso 
p:ua aquellas e1nenclas. c1 entre as· a pprova.das, que llle parc
~l~m de rnaior importancia. 

IFn1·an1 nb.ieelo di' longa di:Seus:-;ãu os ar·tig.o:-:; da Consli-
l.uição rela ti vo-s á di scr·in1 ii1a~ão das rendas proY~n icn tcs de 
ir11.postos. · · · 

Ao syslcma ahi adoptado! que consisie ern da e ú União. c 
aos estados eornpcl.rncia exclusiva par·a Lribül.arem dPlet·nn
nadas fontes dr. J'eeci I a. ~ cnnv~ lati'va na.ra tl'ibu tarem outras, 
Sü cont.rapoz n da co1npleta e absoluta discrimina~;:.ão das Inale
rias tributarias por parte da União, considerando-se todas as 
rnais da competánei a elos (~slados. · 

A n1aioria da Commissão! por·tSrn. attendendo que, dada :.t 
eventualidade de -descq~li·l i brio -no oJ~çan1Pnto fccleral, teria a 
União de rccoeret a quot.as rppartidas enlte os estados. o que 
nol-a-ia na clepcndencia destes. r, poderia crea.r-lllc serios cni
bal'aços, em condições excencionaes. como em casn de guerra ou 
de calamidadn pnblica. rpsolvcu manter as disposi(:ões da Con
stituição~ n1odifieando-as sómentc· cn1 relac:ão aos ns. 2 e 3 do 
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-a.rt.· So, no sentido ·de accrescentur a? .in1posto sobre a propr~e .. 
dade ·territorial ·o predial, que Jl.w e. connex~ =*?, desde n1u~to 
pertence exclush:an1ente aos· estado?, .~ de ·~llm:n~r 3: cl~u~ula 
que extingue, mn 1898, ou antf\S, s1 o Cont:lresso clellbor ar, os 
unpostos de. exporLação ·dos ~sla~os: . . . _ 

. Os in1postos de exportaçao, rncrdrnd~ sobre a. ·prod~cçao 
dos cs_lados. que os decr~tan;t, affectam drrecta e· rn1medrata
'ri1eniê os interesses· econon1rcos dos mesn1os estados, e, .Por
t~nto, aps r~spect~yo.s gove~nos _locaes é que deve ser ~erx~do 
o c1..Üdado de poupar as forças productoras en1. ~eus tern.to_riOs, 
nlinor:ando ou .supprimindo e~ses impo_.stos, conforn1e exrgrrcm as . cir~.eurhsta.ncias pecu liar·es t1... cada Ul11. 
· · ·. ·,E.ssa liberdade .. de acção . lhes é tanto n1ais necessaria, 
quanto .é' cei'td ·qúe; de\reJido ·o ·imposto ·de exportação ser 
.suhstituido· pelo territorial e ·dependendo este de um ·Cada.stro 
cÜj a e·X:'ecúção. deri1anda. tempo e .consideraveis despesas, não 
se póde a p1·io1·i preeisar a époc~ e~i,.;que cada Estado se achará 
habilitado a operar essa substlturçao. 

A isto accresce que, o. il11posto territorial não pó de ser 
adoptado en1 todos os estado·s eon1o natural suceoclaneo do im
posto . ele-. exportação, .segundo o pensan1erüo da Constituição. 
üo'r úã'o poder elle, enl al'gúns desses estados,· reca:hir sobre a 
totali dadc elo súlo. conlú nos .que Hnh ya·s Los sertões criadores. 
onde a propriedade é indivisa, ou ·nos que vivcrn da industria 
exttl:l.ctiva, que não se presta a ser con1moda e facihnente tri-
butada. senão na sahida .ele seus. productos. . .. 

A cr;ise econon1ka ,que aJ:t'lige un1 nun1ero consideravel de 
estados;. e :principalmente os da zona da· Bahia até ao )\I ara
nhão, puoYe.nien te da depreeiação dos principaes productos 
de sua. e:xpoTtação,. os. constrangeu a tributar a importação de 
1nercadorias extrangeiras, unica fonte ,que lhes pod.eria for
necer. o · indispensavel supplemento de receita para. o .desem- · 
penh.o. dos serviços. a seu cargo, . violando, assin1, 0 . preceito 
prohibitivo .do- Aeto Addicional. pela necessidade imperiosa éle 
prover á sua propria . c-onservação. . , _ . . . 
.. ~ ,. lA· cessação dos. , impostos .. de. exportação, . que. _,·a União 
actualmente arrecada,· não lhes aproveitará, como vai. a6ontecer 
aos e.stados-:exp.ortadores de café, visto corno o assucar c o 
?-l~odão, que ~ão aeus pr}ncipaes pro.ductos, já, não estão su
.lelto.s·:a· taes. Impostos .. Nestas .condições, tendo de augmentar 
c.Clll$lderavel.~lente· ·OS. seus encargos, não poderão essP.-S estados 
manter:-se, SI lh.es ·fallec~renl tan1l;>en1 as rendas. que de pre
sente taran1 .da rn1porta(:.ÇtO. sob; a;fórma de. impostos. de con-
:s:t;I.IDo ... : . , i · " , . · , ~ . . . ; : t • . . • . • . • . 

Ob~igad~ por est~ .ra~ão pond.erosa. ·a,· Con1n1íssão. àccei,tou 
oon~O' dtspos1cao, trans1,torra a ·emenda que foi apresentada por 
v~r.ws) de seutl 1nen,1br~·s, .concedendo ·aos. estados a quota de 
q.nz <POr centp. sobre o~ ,1~postos de. in1por.tação das n1ercadorias 
de; 'Pr:oc.ede:ncia.. :extr-a.n~erra,. quando .. destinadas ao. consun1o 
~~- re~pectrvo._;terr.tiorJo. ~-~te alvitre lhe pareceu preferível 
ao qt~e lhe foi 1 en:brado. de se deixar. aos estàdos a faculdade 
qe ~r.Ibutar::a S(l~.l~por.f.ação -até um maxim,um pref.ixado. por
·QP=lP.to :a a.ccumu!açao e a :desegualdade de impostos resultantes 
d~Sf.a .. cç:>p;r.pe:t-~mc~a .. corpn11J:W ú Uniãq e aos estados, alén1 r1c 
enc·areccr o .consqn~o cn1. :ger~l. e de; provocar .resis.tencias da 
P,~rf~e, .. dn, .. t ~:Ortlr;ngrC:_lO, .çle.s.equllrbrar,am. ás r~lações entre .. as 
p.Ifa~~s,,v.ao.JotlaAs. e. entr,e: estas e , as .. extrangeiras .... crear1am 
EUPb.;;tr.aç~os .:a;o-, Gov.erJ\O·· ·f:la. União. na regulan1enta·ção. das. r e--



]ações inlernacionaes e, quiç,á, no desen1penho de compromissos 
toma:d·OS en1 tratados commerciaes. 

Por un1a outra en1enda. propõe a Comn1isão que se sup
prima o n. 6 do art. 6° e se substitua o § 8° do art. 33 da 
Constituição, que declara ser da exclusiva competencia do 
Congresso Nacional crear bancos de en1issão, legislar sobre 
ella ·e tributai-a pela seguinte forn1ula: -lea{slar sobre 
bancos de ernissao. · 

A transcripta disp-osição e a do citado n. G do art. 6° en
vo1vern desde Já a adopcão de um systema de .centralisação 
bancaria. que tira aos estados a faculdade de crear bancos 
emissores de moeda-papel, ainda n1esn1o observando as regras 
estatuidas en1 lei federal. 

Os systemas de centralisação e descentralisação bancaria, 
de ·monopolio ou pluralidade de bancos e quaesquer outros, 
tên1 vantagens e inc-onvenientes que se comp·ensam; o seu 
valor é n1eran1ente relativo ·e depende de circumstancias com
plexas e varia veis. E~ como as constituições não se fazem para 
os systen1as, e sim para a vida pratica e evolutiva dos povos, 
deve a lei constitucional evitar nesta materia, r,omo em tantas 
outras, as theorias absolutas e as affirmações dogmaticas, 
deixando ao Poder Legislativo ordinario ampla liberdade para 
adoptar os systemas que entender mais adaptados ás condições 
economicas, politicas e sociae3 da União. Entende, pois, a 
Gommissão que a Constituição deve limitar-se a conferir ao 
Congresso a attribuic_:ão privativa de legislar sobre os bancos 
em questão. 

O art. 3:9 da Constituição, prevendo a eventuaiiilade de 
faltarem o Presidente e o Vice-Presidente da Republica, 
chama successivamente a substituil-os o Vice-Presidente do 
Senado, ·O Presidente da Can1ara dos Deputados e o -do Supremo 
Tribunal Federal. A 'Comrnissã.o, considerando que, si .tal 
eventualidade si der no começo do período presidencial, po
derá succceder que a Nação tenha por chefe durante un1a 
.longa interinidade, talvez em -criticas circun1stancias, a um 
cidadão que não se acha investido de um cargo electivo ou que 
não fôra eleito na previsão de vir occup~Jr definitivan1müe 
tão elevad:o posto, acceitou uma cn1enda substitutiva, que re
m.ove semelhante inconveniente .Por essa emenda se prescreve 
que, no caso de vagarem os .cargos de Pre.sidente e Vice-Pre
sidente da Republica. antes de dec:orridos dois terços do pe
riodo presidencial, proeeder-se-.á, a nova eleição. 

Da n1ais alta importancia é a 1ne:dida r,onsagrada na 
emenda substitutiva aos arts. 44 e seguintes da Constituição 
e acceita p~la n1aioria da Commissão. 

Segundo essa emenda, .o Presidente c o Vice-Presidente 
da Republica serão eleitos pelos estados e pelo Districto Fe
deral. tendo cada un1 dellcs són1ente um voto. 

Esse voto será o da maioria dos respectivos eleitores 
alistados para as eleições de deputados ao Congresso Nacional. • 

As ca1nar.as ou intendencias tnunicipaes apurarão os· vot.os 
das secções ·eleitoraes comprehendidas nas suas respectivas 

· circumscripçõcs, decidindo as questões contenciosas, com re
curso para o Tribunal de Appcllacão do Estado, e a Assembléa 
Legislativa deste apurará por .sua vez os votos idos muni
cipio9; c procla1nará · candidatos do Estado os cidadãos que 
tiveren1 obtido a maioria relativa dos votos do eleitorado. 
· · Por uHimo, o Congresso apurará os votos dos estados e 
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vroclamat·ú Presidente e Vice-PresidenLe dos Estados Unidos 
do B1·az.il os candidatos qu<.! lluuvcrmn alcaw_:.udu a nmioria 
absoluta elos YOLos dos eslados. 

Este systema altera .o da Cun'3Lituição cm -qois ponlo.3 L;a-
viLaes: Jl', substitue a eleit_:ão in~iye.cta 1~ela dn·ecLa,. presCin
tlindo, a::~:::;im. Lil~ un1 proeesso aJ·Llllclal: tao desacreull.aclo ul!s 
Estados Unidos da Amcrica .d.o Norte. JUStamente em materia 
de eleição presidencial, qu auto enLrc· nós I? ela ,an1~rga expe
l'iencia colhida sob .o long-o regimen antcl'lOL' a lm de '1881; 
:.!<>. c.nnferc aos estados, cumo entidades politicas, que são u~ 
lllUlllbl'os 1rnnH.'ciialos da Ull ião, a. egualda'Clc de snfft·agiu, 
nleio este c.onsiderado o mais eHicaz pela m~ioria da Conl
lnissão par·a estabelecer o equilibeio entre olles c fortalecer o 
l'lellli~Ilto i'0deral, natura1rncnln fraco CJ11 um corpo pn 1 i L ien 
que apenas acaba de tomar a forma. de Republica Fcde~·ati~·a 
por uma rapida transição do Impeno uno c da centrallsa.<_:.tw 
adn1i nistrativa. 

A Con1n1issão propõe tan1bem a ·creação de um Tl'ibunal 
llc Contas e ele un1 Supren1o Tribunal Militar. Con1 o pr·i
rneiro cles.:;cs tribunaes. incumbido · de liquidar as contas da 
J'eccita e despesa da UIÍ.Hio e de verificar a lega)ida.de uella:~. 
antes de serem prestadas ao Congresso NacionaL torn a Com
nüssão por filn tornar uma realidade a fiscalização ela arrcca
dat.Jão u emprego das renclas :t'eclcl'aes, preenehondo. a:-;:;im~ 
un1a das rnab notaveis lacunas na nossa organização i'~na11-
eej1·a, c seguindo o exen1plo do outras naeõcs cnlta::;, onde ex i:-;
! en: Laos tl·ibunaes, constitüidos en1 condicões de con1plcta 
indepen.dcneia. . 

Con1 o segundo, é o intuito da n1aioria da Com1nissã(• 
1nan ter un! 1ribunal especial ele ultin1a h1stancia~ para conlll'
cur elos crnnes de natureza militar, melhorando a sua organi
zat~ão. 

_ .. ;À rnaior~ia .ela ~Con1missão, convencida ele que da aulo
nun~Ht. rec.onhecJcla aos estados pelo· novo regimun dc~...:un·t~ 
o d1rerLo tas terras devolutas co1nprehendidas dentro dos seu~ · 
l'L':-:vectivos limites, emno parle, que são, dos seus territol'ius. 
opinou que o arl. 63 da Constituicão fosse substituído pelo 
sng·urnte: . 

«Pertencem . aos estados as terras .devolutas - situadas 
nos set~s respectivos terri~orios~ cabendo sómente á União as 
que ex1.ste.n1 nas fronteiras nacionaes compreherididas dentrn 
t.lc l'~Gclta dos estados~ a en1enda en1 questão, ele alguma sorte 
as e:sf.radas ele ferro federacs. >> . 

. . ~ ,~c~do tncn~te~tavel a necessi,dade de_ alargar as fontes ?e rçcerta ·~os E:;tado~~ a ernenda on1 questao de algun1a sorte 
~~tte!1cle a e::;s~ necessidade, facultando aos estados a yenda d(~ 
:-;u~~ ~,crra,s devolutas~ da qual tirarão elles abundantes· r·c
cur ;:,

1

():; J.?ai a ~·O~correr aos S~US pesados encargos ·futuros 
, ~s rnter e::;ses _?a ~olon1zação, que a.ffectam 1nais dirccLa·

l.ll un cd .aos .e~tado:s, fr~am -t.ambem . n1clhor garantidos v e I a 
~~?~:lcl 1JPOSiçao, que am.da. _tem a v~ntagem de. evitar a dcf5-
Ú~r~a~te 8ra~~1 d~u~er;i~~rao podena occupar-sc desse irn-

. ~o? Estados Unidos da Am · d r · 
prinCipio de perten . - " eriCa o Norte prevaleceu o 
~i· hoje a União, allte~~~cho~-; ~e~t~dos. 3:s. te~ras d.evolutas, c~ 
houve por .compra· ou co . t · 01nJn1q dellas, e porguc as 
es Lados; gratuita ou oner~~l~Is a aos Ind1os- oor c.essao dos 

'· i 
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. Vil~g··uu f!l\l'aHLe a Coulluis~àll a itlt'la. de deixal' para a loi 
onlnuu·ut u::; uwulntmLibilidades ele i Lor·ae~: por não seren1 t11a
Leria eou~Lituei.onal. Pela nwsnm razão nãu funuu attendidas 
yarias euwn.ct:u.;.; que e~Labelet.:.iam a. liberdade de testar, de 
aduv~.:ão, · u di vu r·ei(), e te. 

O at·L. 7"2, ~ Au da Con::;Lil uit_:.ão, sú rec()nhcc2tHlo o casa
ntenlu dvil. dudai'U que p::;le lJJ'eccdcrri • ..,·em.JJJ'e as ccrintun.ias 
reli~ i.c:sus _ de lJ'UUllJU.e!' culto.. Esta oxigenei a Lcnt perfeita 
;:usiliJCaçao na ad ualuJaclc. ,. Jslu eu mo u ~a:;amenLo civH é 
instiLuLu novo l'nlrü n()s e etrUlJ:lt'e que a Jui acautele interesses 
de lel'ceii:os ~ a hua. fé dos pl'·OIH'ios conjugt~~. Cumo, purún1, 
~~::;:;a lllCdlda e, pul' :-;ua natu1.·eza. de cat'aclt~r IH'Ovisol'in e i m
VUl'La u llla rt•stt"icc.:ãt, ü. 1 iberdadc ind i vid nal, c!"eve ee~sar desd c 
que tenha penelradu na C()nsciencia popular a conviDção de 
tfllt', pct·::uüe a lf~L só u casan1enlo dvil fLlt·ma (~ le~ilínm a 
:l'anliliu ~~ eonfen\ dircil.os civis. Entende-, pois, a Conunjs!::iãn 
que a Con::;Lituição deve sirnplesmonLe consagrar o prineipiu 
dn que a Hepublica só l'L•cuuhccc .o ~asantcnto civiL :ficando a,, 
Puder· Legislativo a :l'aeuldadc de manler ou não a prccocleneia 
a qnc allude u Lt~:xl o eons li t ucinual. 

Prestando completa adhcsãn a.o LlispusLo no § 2'1 du 
nwsn1ó art. 7'2, que declara abolida a pena infamantc do galt~:-;, 
a Con1111issão propõe qnc se con1plele o pensan1ento hunlani
tario que e~sa disvosi~.:ãu (•ncerra, abolindo-se tmnben1 a vena 
eh.\ baninwnlu, que não 1nais figura nos eoclig:os modernos, hrrn 
cu1no a de morlc, quo entre nós sr- acha de facto aLolicla) 
l'C~alvadas as dispusiçõl's da legislação militar. 

O arL. 85 da ·Conslituição difficulla de Lal nwdo as rc
i'urrnas consLiLttt.:iontu.:>s~ qur. JWaLicatnf•nte, as lorua qua::;i 
jr·r·ealizaycis. Pensando a Cornmissüo que couv~.'>m Inudt~r·ar: 
l.a111anho rigor, propõe que sn subslilt'ta a nmior:ia de• 1r·c·s 
quartos do que traia o § 2'' desse artigo, pela n1aioria de dois 
terç.o.s. 

Ht~sLringiüüo :ís snas obsr·eyaçõcs nslo.s pontos prineipacs, 
c lilnitand:o-sc a su'bincttor ú con'3idcra~.ão do Congre3~o a:; 
cL~n1ais mnenclas appruvada:; c constantes do anncxn, a qtiP ,jú 
:::e referiu, é a Cm1n11issão ele parecer qlle seja approvada a 
Consti tuieãa,'· C·On1 a.;; modificações que propõe. 

1Sala das ·Cumrnissões, 8 de dezernlHo de 1800. -
Ubald'ino do A.nwTal Fontou.ra, com restric.ções. - LauT·o 
Sodré, corn rest.ricção. ·- Lato·o .~füJler, con1 restricções. -
Gabino Besonr·o, com restricções. - .João P'inhe'iro, cout 
ro.;;Lricçõcs. - José llyghw, con1 rcstricçõ:cs. - .Tttl'io dr> Cas
tilho, con1. rcstrieções c parecer cn1 separado. - Leopoldo de 
Bulhõcs, cmn rcsl dcçõcs. - A. Cavalcanti, eon1 rcsl.ricçõcs. -
J. Catunda. - Lupes Trovão, com restric.çõcs. - Be..nwrdino 
de CconjJos, con1 rcstricçõc.s. - .Uanoel Francisco .~fachada, 
eont restricção. - Theodor·o Alves Pacheco, corn rcstrieção . 
. lutw Som·es Sci·va, João Baptista Lapé'r, com rcstricçqcs. -
dlunoel P. de Olivci1·a Valladão. con1 rcstricções.- Vh•ttil'io 
C. Da.m.aziu. com rcsl.ricçõcs. -Gil Goulm·t, corn rcstricç:,õc:-:; 
._: .:1 qui Uno ·do Amand, co1:n restricções. - Casüniro Junio1'. 

VOTOS E~I SEPARADO 

.A. erncnda substHutiva ao art. 54 c seguintes ·da Constj
tukão. sobre a organir.açãú judiciaria. foi approvada na sessao 
de 5 d·o corrente, por nove votos contra oito, estando presentes 
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i 9 n1embros da ·Commissã.o e ahstendo'-se dois de votar. Por 
occaaião da discussão do parecer, foi a mesma emenda post:.a 
de ·novo en1 discussão, e rejeitada por ~3 votos contra '!, 
achando-se presentes 20 men1hros. De acco~do com ~ssa d~h
beração, eliminou-se do parecer o ~rec~1? re!erente a allud1da 
en1enda, que reproduzimos, como JUBtlfiCaçao do nosso v9to, 
:vencido nesta parte. . . , . . 
· «De não somenos ImportanCia e a emenda s:ubstituhva 
acceita pela maioria da ~c.ommis~ão~. 9uanto ao systema . de 
organização judiciaria que a ·Conshtu1çao adoptou nos arts. 54 
•e seguintes. . . . _ . 

«Pareceu á maiOria da Commissao que nest_?. parte. a 
· Constituicão la.Jbora em uma inexplicavel eontradicçao, adn1lt

tindo ~o ;; m·esn1o ten1po dois :principias antagoni~~s, .- o da 
unidade do direito e o da dualidade do Poder JudiCiarw. Como 
manter 'J)ra.ticamente a unidade. juridica; d_e.sde que os ~ri
bunaes superiores dos estados tiverem de Julgar en1 ultim_a 
instancia, applicando ·e interpretando soberanamente as le1s 
do ·direito privado ? 

«A falta de un1 centro~ a que esses tribunae.s se subor
dinem, .trará fatall1)ente como conse.quencia a di':er~~dade no 
direito~ ·e, portanto~ a destruição dessa n1esma ur~Idaúe,_ que .o 
legialador teve em vista e que ficará· sendo um Ideal Irreah
zavel. 

«A' Com-missão =pareiccu · fambem un1a inconsequencia, 
.oriunda da cont.radicção apontada, .que a accão da ju:stiça 
federal seja n1enos extensa do que a da lei federaL não indo 
até onde esta alcanç,a. Os codigos do direito privado são lei.s 
federaes, e~ entretanto, a sua applicação fica dependendo quasi 
€Xclusjvan1ente das justiças dos estados~ vindo, assim, a dar-se 
o eontrasenso de ser a União~ de quem a lei emana, privada 
do poder de applical~a ou de fiscalizar a ·:;ua applicacão. Qual 
o correctivo para o caso de ser a lei federal violada em sua 
applicação pelos tribunaes dos estados ? 

~ Aquella contradicção e esta inconsequencia não se notam 
na Çonstituiç-ão da União Norte-~mericana, que neata parf,e 
serviu de m.odelo ao systema ora Impugnado, pela. razão obvia 
de que alli a 'Pluralidade de magistratura é uma consequencia 
logica da diversidade de legislacões civis e criminaes. 

~Sob. o ponto de vista politico, o systema constitue i ona1 
conc~rrera para abater o nivel da p_arte ·mais numerosa da 
magistratura, encerrando-a nos estreitos limites de cada es
tado e cortando'-lhe o accesso nos tribunàes federaes onde os 
seus membr.o~ 3Ó_!l1~Ete poderão ter entrada por favo~ e graça 
do governo Ga ·Uniao. Os escassos recursos d:a maior parte 
dos e~tados, e ~antas outras razões. que se prenden1 a circum
st~n~1~s pccul!ar~s a cada u!ll deLle-;, dif.ficilmente lhes per
nutiJ_!'~o const!tuir os seu~ tribunaes supêriores nas desejaveis 
cond!ç-?es de Ind~~.pendeJ?.Cia para emendar e corrigir os erros dos. JUIZeS de 1 a IUStanCia. -
.(. .. · « A9 lado de uma magistratura 'Privilegiad~, consti
..,u1~-se-1a ~ma outra a. ~odos os. respeitos inferior, e essa 
rfra~ment~çao · da . tr~dw10nal unidade do Poder Judiciaria 
acarre~,!lr1a o a~nrquillarnent~ de uma fprça nacional. 
_ , « ~.en1 se d1ga _que. a unidade do Poder Judiciario ·é in
oo.mpahvel com ·~ Indole do regímen federal. Mostra o con
trario a Federacao Allemã, que, encontrando em vigor, nos 



éstados de .que se co'inpõe, o direito gern1anicà, prussiano, 
romano, ·franeez. eLe .. e, en1 ma teria de organização judiciaria, 
os typos n1ais diversos, ten1 unificado o seu direito e consti
tui-do os tribuna~s sob as bases de un1 só codigo de organização 

·judiciaria, sujeitando-os ao Supremo Tribunal Federal. Na 
Suissa, é .sabido que o trabalho da unificação parallela, 
dig·amos assiln, do direito o do '.Poder Judiciario. vai nruito 
adeantado. · 

«A em-enda substitutiv}"l de que se trata, procura adaptar 
á organização judiciaria a nova ordem de cousas, combinando 
t1. descentralização -com a unidade judiciaria. Deixa á co:m
petencia dos estados a justiça da 1 n. instancia no que respeita 
á decisão judiciaria, á non1eação dos juizes, fixa.ção dos seus 
veücimentos. etc. · 

. « Haveft~t e1n· cada Estado un1 Tribunal de Appellação, 
custeado pela União .lOis seus m·embros serão tirad'Os dentre QS 
juizes ela 1 n instancia do respectivo Estado, sob proposta d·O 

·Tribunal onde se der a vaga. 
«O SurprCino Tribunal Federal, além elas funcções' decla

J'adas na Constituição. terá tanilien1 as do Tribunal de Cas
·~açã.o .. e con1por-se-á: 1 o, de tantos n1embros quantos forem 
os tribunacs de appe1la~-õrs dos estados. sendo cada un1 delles 
tirado de 1.1n1 desses tribunaes, por ordem de antiguidade; 
2°. de n1ais u1n terço de juizes nom·eaclos pelo Presidente da 

·!Republica! c.on1 approvação do 1Sienado, dentre os cidadãos que 
tivermn os requisitos de idoneidade exigidos por lei federal. 

«A c01np·etencia desse Tribunal para decidir conflictos e 
questões de orden.1 constitucional e administrativ~ 'justifica 
o modo d~ sua fonnação eom un1 terço de juizes que não se 
tenha;m etx:clusivainente aipplicado ao estudo': _do ·direito 
privado.· . 

Sala da ~Cornn1issão, 8 -de dczen1bro de 1890._. José Hy
gino. - V. Damazio. - A. Cavalcanti. - Casim1:ro Junior .. -
J.llanoel F. 1llachado. 

Havend-o assignado com restricções o parecer da Com
·rnissão eleita pelo .Congresso para dizer sobre o projecto de 
Constituição, cumpre-me . explicar o n1eu votQ. Dentre a:S 
·emendas que offereci, algumas foram acceitas, sendo outras 
rejeitadas pelu maioria da Comrnissão. Limitar-me-ei ~ n10-
tivar sum.n1aria1nente as ultimas, com exclusão das de menor 
importancia. . 

Dis-pensando-n1e de definir os caracteres geraes :cto sys
tenla federativo!. basta-n1e- assignalar que elle garante a uni
(iade na varieda.de, pela descentralização aclnânistrat'iva, sen1 
prejuízo da concentração politica, poi'Ique assegura, a um 
tempo, a autonon1ia da administração local e a ampla éxis
tencia dos interesses nacionae.s. 

Essa autonomia é. portanto. un1 .dos· tern1os do ·problema 
que o syste1na republicano federativo deve resolver - o que 
signifiea que cumpre entregar aos estados da União .Brasileira 
·o~ serviços que· lhe sã.o proprios, por corresponderem aos seus 
·interesses peculiares. Mas, como a execuçã.o desses serviços 
·depende de rendas .correspondentes, é preciso que estas Sf} 
descentralizcn1 to.nto quanto aquelles. Não sendo assim, será 
;desnaturado,. na. applicação; o systen1a federativo .. Por conse-

.,. 



q ueneia, a que~ tão da classii'ica('ãO Lias I'euua~, quaudo· 3e 
Ll'ata de instlLuir a F'e.dorat,;ão, é "de JH'Ül!Ol'~ial i~npor_lat~d_a. 

Isto poslo, pa:-::~o a cxaminal' o que d1spoe a Lo.l~?LtLt~H.:·aO~ 
que no~ arls. () 0

, 8'> o 1 ~, pr·o~ura Jazer u1~1a classllwac~a~ d0 
r0n~las. O ar L. (j0 espedfica os impostos C~lJO lanç.~menlo (! _t.le 
t~xclusiva eon1pe.Cencia da União, os quacs sao os ele Jmpol'lal~.a.Q. 
euJüprelwndido.s os direitos rnaritin1os, os do so_llo, os· postam; 
e os telegr'aphicos. O art. go define a eonlpel-t:I~ma elos estados, 
dispondu que a esles, exclusivamente, cabo t.~·1butar a e~p~r
tavão, a· propriedade territorial e a re-spect~va transm.tssao. 
O arl. t~ dispõe que a União o os estados poclcn~ Lt·JlJu_Lat· 
shnultanean1un.Le a n1esma materia, consagrando, assmt, o lu-
nosto rcg·in1en dos irnposto-s cunru la li vos. . . _ 

Penso que o systmna a·d:oplado pela GonsLituiç_ao é· cl i-
n~eüunenLe e-ontrario ú Federação, altentas as t~.spcemes et?H
dit,:.ões do B1·azil, que, libertando-se do ccntrahs1no nw.nL1tlo 
pelo· exlincto Trnpcrio, rcelarna inslanlemcnto n1udant,;a ~le 
normas achninistrativas, con1 a consequente transforn1aç:a• • 
do reg·ünen· de im:postos. Muito te_ria eu ele escrever, si. qui
zessc dcmon::;lrar aqui, dcscnvolYidamcnle, esse cnuncmdu. 
Contcnto-n1c con1 assignalar que a Constituição re1woduz. no 
ponto de vista real, o n1csmo rcg·imen tributaria da adini-
nistra,;ão i.l11perial. . . . 

Pensando as,sim, .,oflfereci u1n· plana. substüut.rvo, que· 
eonsistc cn1 determinar exprcssan1onte a con1pclencia ·da 

. União e elos estados quanto á tribulação. :Sog·undo esse plano . 
. ,, da oxelusiYa eompetencia dos estados decretar qualquPt' 
inq>ost.o que nã.o esteja consitplado no arl. Go o que não seja 
eonl.rario 'ás disposições da Constituiç.ão. Evita-se as~im a 
ccm.;.;equencia :funesta. que decorrerá do reg·in1en de i1nposlu~ 
duplos estatuido no art. 12~ de ucc'tn·-do com as licçõcs da lnnga 
l\ dolorosa e:xpei·i.eilcia ·que nos legaran1 os desastres ün pc-

. riacs. Prevendo a possível insu:l:ificiencia de prod~1c.to dn." iJn
po::;lus do al'L. Ü0

• que, ali:á,s. constilue as n1ais abun·dantC:s 
fontes do r~~coiLa, propuz ao art. 12 uma emenda que especifica 
os rneios de que lançará n1ão a União, quer sobrevenha caso 
c~traordinario . de\ cal.ainiclade publica, quer surjam ncec-s
sJClades detern1inadas pelo serviç.o da divida nacional. · 

. ~i!' o plano que offereci, corno substitutivo, ao da {~ou
sLJt).uçad,. que~ ·en1 substancia. não altera o regímen tributario 
da ccntraJjzação imperial, visto que O exclusiviSID·O (~Cli'tSa
g'l'ado nt~ art. so é, praticamente, de alcance Inediocre. 

A chscussão travada no seio da Con1.missão sobre o' as
. ~u1npto .tor!lo:u ainda 1nais arraigada a minha c-onvicção 
l~ a .qe varws c~Uegas) de que o referido plano é o' unie:1 que 
df.ectlyatnente. ·~orresponde ás necessidades do novo rcgimon . 

. POrque· con~retrza. o systema federativo. .Abstendo-n1e ele 
analyzar aqn1 a un1ea obj ccção que n1e foi oppost.a- y:Jr alg·uns 

- coll~gas, a qual se re_fere á. supposta difficuldade da arreca
_daçao da q~1ot~ allud1da na minha ·emenda a.o art. 12, ,julgn 
bastante C?ns.I-gnar que a maioria da Commissão, votando 
contra a. n11nha .Pro~ os ta, n~o se pronunciou por un1 plano 
q~alqu~r, ao contrario, acceito~1 uma etr:lenda que· perturbou 
J?.I ofu.nda~nente o plano -consignado na Constituição. Re
firo-:-r~c a en1cmda qu~ torna facultativa aos estados a arrc
~ad~ç~o. de. ~.o o/! ~los n11pos~os de importação quanto tis mer
~a~o_ria~~ GXt... anl:)e1ras _destinadas a . constnno' nos. respectivo~ 
tç1 r1ton·os. Tal . expedwnte é anarchico., porque hnporta 
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fonnal desrespeito a nrna r,mnpcLcncia l)rivaLiYa da Unirw. 
Tsl o dcmonst.ra qur., Pn1 rnaLm·ia de ela~sifica<_:.ãn de rendas, 
o que prevaleceu na Cnn1mis~rto carece de ser· rcctif1cado 
prlo Congresso~ para ser acccita a clas:;ificaçfto 1ogica que 
propuz. ou, cm caso de recnsa, para ser re~Laurado o plano 
da ConsLiluição. ti qual, aprsat· dP :-;rus gt·avrs defeitos, .t'· 
prPfcrivcl ao cxpe.die:nte aclop\ ad.o 11ela. maioria, da .Con1-
n1i:;são. 

Para não dar extensão rtcrnasiada a esta snmrnaria jns-
1.i.ficação de voto, deixo de adrlnzir. sobre a mater·ia razões 

d - ' que 1ne par0ecn1 pon ero;.;as c que scrao expostas an~e o 
Congresso. 

Outra crnenda minha que foi rejeitada pela n"laioria rh. 
Con1n1issão. c'• a qnr sr rrfPrr á nnirlaclc rln Pndet' Lr~;islaLivo . 
. ]ustifiquci-a :aniplarnenhc pc1eant c a Comri1i·ssüo, àllegatndc~ 
não sómen1 c razões de orrlmn hisLorica, eon1o argumentos 
eoncernrntes t~s func·çõr.s rl('\,::;se pndrr., considerado na sua 
1wopda natureza. Não 1110 foi of1fereeida uma só duvida que 

· n1c convrncrssc rla irnprocedencia da n1inha ·~ }Woposta. 
Su.stento ... a, portanto~ nos n1e·sn1os tennos ern que a fo-rmulei. 

Snstentei tamben1 a necessidade de ser fac-ultada ao.s 
cslados a adopção cl ecodi.go.s con1n1nns que 1nai.s lhes con
venhan1, fnndando-n1c onl qne as disposições de direito pri
vado devmn ser adequadas aos costun1es e á situação das 
populações. Sob n rcgin1en imperial sobejam as provas de 
que a uni.ct:aclo da leg·isla<_:ão de direito privado ficára reduzida 
á inercia, sendo certo qne, então, variava eonsideraveln:1ente 
a applicação elo direito, de província a província. Entendendo 
que sob o regin1en federativo. de.ven1os respeitar a diversidade 
de situações. a qual exige leis .differentes, -opinei no seio da 
Comn1issão e opino perante o Congresso pela pluralidade de 
legislação de direito privado, n1ediante os principias funda
n1entaes consignados na Constituicão. 

Quanto á eleição do •Presidente da R~publica:, a maio ri a 
da Com1nissão adoptou un1 me.thodo que reputo inacceitavel. 
-Entendo que o supren1o funccio'nario nacional deve ser eleito 
pela Nacão.. representada pela maioria! do eleit.o:rado, que 
se con1põe de todos os cidadãos activos. Desde que seja ele. i to 

pelos estados, representando cada un1 destes nm volo, nôdn 
faclln1ente acontecer que se.ia eleito pela n1inoria nacional 
o Presidente da Republica. Un1a vez adoptado o ·processo 
electivo, con1 toclas as suas naLuraes ilwperfe.içõcs, como nnieo 
n1cio de det.ern1inat o pessoal que deve· exercer os supren1os 
p-oderes publicas. devmnos ser logicos: façamos prevalecer 
n maioria dos suffragios dos eidadãos. Sob ·este ponto de vist·a 
ó, portanto. radicalmente defeituoso o n1othodo da eleição cln 

Presidente da Ilepnhl ica por estados. 
Outras mnendas minhas. taes co1r1o as qne ~e refercn1 ú 

capacidade eleitoral dos analphabetns e dos nwn1br-os de. qual
qner or.cl'rn1 rcHginsa. ben1 con1o á liberdade de testar c dr 
adoptar, não n1ereceran1 acceitacão por parte ela maioria da 
Con1n1i·sgão. · 

Mas. baseando-n1e nas n1esmas razões qne as dictaran1, 
r,onLinuo a ·entender que cllas consagrarn idéas que nfin 
pndf"l11 deixar de srr acceitas pelo Congre::;so, como Ol'gão rln · 
~rnLir r do pensar ela soeirdadP. hrazi1Pira. 

Agora. rnrno srrnprP. entrmrlo qnr tars emenda.:::; cnrerrnm 
prinf'ipio~ dr rralizncfln ft•rnnrla. · 

., ,, 



'• 

Limitando-me ao essencial neste ·summario parecer em 
separado, é escusado declarar que falo em nome dos repre
sentantes do Rio Grande do Sul, os quaes interpretam fiel
mente . o pensamento do's patriotas, que no extremo sul do 
Brazil, desde longo tempo hão pugnado, atravez de todos os 
sacrifiocios, pela Republica Federativa, que elles desejam ver 
realizada integralmente, se1n falsas reservas e sem falsas con
:veniencias. Tudo pela Republica. --. Julio de Castilhos. 

I-



Confrontação da Constituiç:io com as emendas 

l'R0JECTO DE CONSTITUHJÀO DOS ESTA.DOS 
UNIDOS DO BRAZIL 

TITULO PRIMEIRO 

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL 

Art. 1 o 

'A Nação. Brazileira, adoptando, 
como fórn1a de governo, a Repu
bica Federativa, procla1nada pelo 
decreto n. 'i de 15 de novembro 
de 1889, constitue-se, por união 
iJCrpctua e h1dissoluvcl entre as 
suas antigas provincias, cn1 Es-
tados Unidos do Brazil. 

Art. 2') 

Cada nn1a das antigas provín
cias forn1ará un1 Estado, e o an-

EMENDAS APPltoVADAS PELA CO:\UIISS.\0 
ELEITA PARA DAR l"'AllECER SOBRE o I EMENDAS REJEITADAS ou PREJUDICADo\!! 

PROJECTO 

Depois das palavras - Da orga
nização federal - accrcsccnlc-se: 

Disposições prcl.ilninares 

·Substitua-se o art. 1 o pelo se
guinte: 

A 1\a~.ão Brazilcira adopta como 
fó.an1a ele governo, sob o rcgimen1 
representativo, a Republica Federa
tiva, e constitue-se, por união per
polua e indissoluvel das suas an
tigas províncias, cm J~stado.3 Unidos 
do Brazil. 

Ao art. zó .- D.iga-sc: 

Emquanto o Congresso não tomar 
outra deliberação. 

O art. ~~o e paragrapho unico se
janl substiluiclos ~pelo seguinte: 

Art. 2 .. ° Cada un1a das antigas 
provincias forn1ará un1 Estado, e 

-···--·--- ···- ··- -----
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:PROJECTO DE CO~STITUIÇ.lO DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

...,~~,:; .. 

3.0 Para restabelecer a ordmn e 
a tranquillidade nos Estados, a re
quisição dos :poderes locaes; 

4.0 Para assegurar a execução 
das leis do Congresso e ó cumpri-
1~1ento das sentenóas fede:r'aes. 

Arf.. 6° 

E' da con1petoneia exelnsiva da 
União decretar= 

L0 ln1})ostos sobre a in1DOrtacão 
do procedeneia ext.rangeira; 

2.0 Direitos de entrada, sahi:1a e 
esladia do na-vios: sendo lhTe o 
~on1n10rein cte cost eag·em tis me r-

E:\IE:SDAS APPHOVADAS PELA CO:\DIISS.lo 

ELEITA J;ARA DAR PARECBR SOBRE O 

PROJECTO 

Ao ar L 5o e no n. :3 -Depois 
da palavra - tranquillidade - di
ga-se: nos Estados a requisição 
dos respectivos governos. 

e I .• I I I I t t I I I I W I I I I t I tI I I I t t t t e. t t 

El\IE~DAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

casos cxcepcionaes ele calamidade 
publiea. 

O Governo Federal auxiliará a 
m~ganiza:ção financeira dos Esla
dos, pagando a divida que tivere1n 
elles contrahiclo até 1;5 ele novcn1-
bro de 1890, emiLLinclo para is:;o 
titulas ou a.polices de 4 % ern 
ouro. -·. .r. A. Saraiva. 

Ao n. 3 do art. 5o - Em vez da 
Ci'X)lWessão- dos poderes locaes
diga-se: do governo elo Estado ou 
de sua Asscmhléa LegislatiYa. -
Virr;ilio Damasio. 

Ao art. 6°: 
~ub:-;tillllivo an arl. G." 
São fontes do renda da União: 
1.0 Os impostos sobre importação 

ele procecleneia exlrangeira: 
2.0 Os direitos de entrada·, sabida 

P eslaclia de nayios, senclo livre o 
rnmmercio ele costcagcm ús n1erea
clorias naeionac.~, bem como ás ex-

c..;. 
~ 
o 
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cadorias nacionacs, ben1 co1no ás 
extrangeiras que já -tenharn pago 
ilnposto de iinportação; 

3.0 rraxas de sello; 
.i.o Cont1'ibuicõcs poslaes e tele

graphicas; 
·5.0 A creação c n1anulen~ão dg. 

alfandegas; 
6.0 A inslilui(:ão de bancos en1is

sores; 
Paragrapho unico. As leis, actos 

c sentenças das autoridades· da 
União executar-se-ão, cm todo o 
pa iz~ por funccionarios fecleraes. , 

Arl. 1° 

E' vr.dado ao Goyernn Federal 
- ~"'J'ear d istincções e prcfercncia~ em 
favor dos norln~ de uns contra o::; 
de outros Estados mediante regu
lamentos commerciacs~ ou fiscacs. 

I\. W' - Acliacla a discussão. 
.Accrescenle-::;e ú palaYra - fe

deraes -- do paragrapho unico do 
ar L. 6°- ficando facullado ao go
verno da União confiar a execução 
aos dos Estaclo:3, mediante an
nuencia destes. 

Accresccnte-sc~ para ser c.onsi-
gnado nas discussões transitarias: 

Aos Estdo~ é concedida a quota 
de 10 o/o sobre os impostos de im
portação de n1ercadori as extran
geiras :lestinadas ao consumo no 
respectiYo territorio. 

trangciras que ,já lenlian1 pago irn
posto:1 de importação; 

3,0 As taxas de sello; 
.1, 0 As contribuições poslaes e 

telr~graphicas; 
Paragravlw unico. Para arreca

dação dessa::; rendas a União crc
ará e man lerú as reparlil,:Cics qu c 
1m·cm nccessarjas . 

S. H. - Casimiro Junior. 

F 
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Pf1,0JECTO .DE CONSTITUJQ,\0 DOS ESTADOS. 

lJ};JDOS DO BRAZIL 

Art. go 

E' da cmnpetencia exclusiva dos 
Estados decretar nnpostos: 

1.0 Sobre a exportação de nler
caclorias que não sejarn de outros 
Estudos; 

2.0 Sobre a propriedade terri
torial. 

3.0 Sobre a transmissão de pro
priedade. 

§ '1.0 E' isenta de in1postos, no 
[Esf ado por onde se .exportar, a 
procluccão elos onti'OS Estados. 

§ '2 .0 Em -1808, ou antes si o Con-

-~·',! ~ "f 

' ···,_) 
... ""'· '--' 

El\IENDAS APPROVADAS PELA CO~L\IISS.iO 

ELEITA PARA DAR PARECER SÓBRE O 

PROJECTO 

,.• ....... !. •• :.• -·- • -·--.- .... ~·~ ••.•••• :;~ ~-•.•••• ~·--•• -. -·-

2.0 Sobre a propriedade territo
rial - e s·obre predios-. 

, e e • t t I e I I 4 I I I I I t I ., t tI I I I I I I I I I I I e 

Supprima-fe o § ': ,0 
•••••••••••• 

EMENDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

· Ao art. 8. 0
: 

E'' ela competencia exclusiYa dos 
Estados dccreLar qualquer imposto 
que não esteja · comprehendido 
no art. Go e que não seja contrario 
ás clis')wsições da Constituição. 
Julio de Caslil/ws. 

Substitutivo ao art. 8. 0 

Salvo as disposições restrictivas 
desta Consti l.uição, é li c i to aos Es
tados cslahcleccr o systema de im
posto que for mais cons.enianco 
com as necessjclacles e clesenvolvi
rncnto cconOinico ele cada um. 

'S. R. -Casinti1'0 Junim·. 
~substitua-se o § 1 o elo art. so 

:pelo seguinte: 
E' isento de impostos ele expor

tação, no E.stado por onde passar, 
a producção elos outros Estados.
B. Cwnpos. 

Supprimn-~c n 8 '2. 0 do n. 3 -
ViJ•uilin Dw;wsic·. 

I .-
(.0· 
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groso doliverar, cessarão de Lodo 
u.s cllreHos de exvortação. 

§ ..., o ç;:, , 1· ·t E L d t . o. , __ .o e 1c1 o a t1n1 1s~a o ri- • ············•·•••:"·-··············· 
buLar a im,portação ele nwrcado
rias exLrangeiras, .quando destinadas 
ao consun1o ele seu ter ri tu rio, re
vertendo, porém, o producLo do ün
posto para o Thesouro Federal. 

O ~ zo do al'l. so seja redigido 
dn :-·.P~.:ttinle mocln: 

~ :z> o~ impostos de exportação 
em cada IJI.slado ees~arão desde que 
as l)roprias condições financeiras 
aronsell!arcm c fôr dccrcf ado pelo 
porler C011l'Pef ente. 

S. R.-· João Neiva. 
Supprima-~c o § 2{) do arf. 8°, 

que i mpõ<~ aos Esf adns a cxl inet~ão 
elo~ di l'Pi I ns clf' exportarão cm 1898. 
- .T • • 4. SaulÍl'a. 

Supnrima-~e o § 3ú do arf. so -
José Huoúw 

S11pprimam-~P a~ .palavras finaes 
do ~ 3° - rr.vcrl rndn. porém. o 
produ c I o dn im pn_.;;j o pnra n The
snn ro Fedrra l. -- Virrt ii in Da masin. 

Snpprimam-sr. no final do ~ ~o 
(](1 ad. 8°, as palnvras- rever
! rnrlo. port>m. n J)J'Ochwf n do im
pns{ o pn r a n Tlwsouro Federal 

F. are rr,.;;;crnl r~-::;c o sr,g ui n te : 
O Cnn[-!Tf'SSn nrdinarin. porém. 

nnrlcr;í impPd i r rpH' os E~f ndn.c; tri
butem as nwreadnria::; cxf rangf'iras_, 
mesmo para o seu consumo. con1-
f nnlo qw' n~ r.nm,pcnse corÍ1 u1na 
pnrccn Lagrm sobre o producto l j ... 
onirlo da renda das respectivas al
fandegas. - J. A. Saraiva. 
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PROJECTO DE CON"STITUI('.\0 DOS ESTADOS 

UXJDOS DO l::RAZIL 

. -·. ":{ t 
.",., 

---;-1 
··~ 

E~!F.XDAS APPROV!DAS PELA COl\BIISS10 
EI,EITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

E:\TENDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

Ao art.. so accreseente-sc: 
Paragrapho . E' ta1nbetn da 

comlpetencia dos Estados decretar 
qualquer outro i1nposto que não es
teja compreh~ndido no art. 6° e que 
não seja contrario ás dis·li)Osições 
da Constituição. -- G. Besmu·o. 

Acrescente-se, onde convier, o 
artigo seguinte: 

Para satisfacc_:.ão de iodos os 
cmnpromissos financeiros e despe
sas da União, conforme o respe
ctivo orçamento geral, organizado 
annualmenlc pelo Congresso, con
tribuirá cada Est.ado na proporção 
de suas rendas. 

Paragrapho uni.co. Proceder-se-á 
para isso ao calculo exacto da 
renda arrecadada en1 cada iE·.slado 
e proveniente' dos impostos lança
dos quer pela V.n iã.o, quer pelo 
n1esmo Estado, calculo que será 
revisto tambeni annuahnente. 

:S. H. - Em 25 de novembro de 
1800. - Vir{filio Dwnasio. 

w 
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Ar_t. 9° 

E' prohihido aos Estados tribu~ 
tar ele qualquer n1odo, ou embara
çai' con1 qualquei~ difficuldade, ou 
grayame, regnlan1müar, ou achni
nislralivo, actos, instituiiç:ões, ou 
:-:o·vi~os estabelecido:' pelo Governo 
da "Cnião. 

Art. 10 

E 1 vedado aos Estados, co1no á 
União: 

Lo Crcar inrposlos de transito 
pelo tcrritorio de nn1 Estado, ou 
na passagem de 111n para ou lro, 
~obre prnductos de outros Eslacfos 
da Republica~ ou extrangeiros, e 
bcnl as:.jnl sobre os vchiculos, de 
terra e agua~ que os iranspor-
ial'em; 

? . " E:-:labt•lPCf.'L'. sunvcncinnar, 
í: tl r:n 1Hl.l'~W~H' r l ex·e r c i c i o ele cn H os 
J'C li.~· i ,-,sos; ~ 

3.0 Prescrever leis rcfroacLivas. 

1\o arL 9.0 

Substitua-se o art go pelo se-
guinte: 

E' prohibido aos Estados tri-
butar bens e rendas federaes, ou 
scrviç.os a cargo da União e rcci-
'flrocamentc. 

O n. 2 do art. 10 seja collocatl(, 
nas cl i spo~içõcs gera os, ou o nele 
convier. 

O n. 3 do aeL. tO seja cnll~warlo 
nn~ cli::::posiçõcs geraes, ou nnclr 
convier. 

Ao art. ~.0 

D0pnis ela paln.vra-adnünislra-
Li v a -- diga-se: actos, ou serviços, 
ot~ i nsLi Lu içõcs publicas estabeleci
das velo Goycrno da União.-JuUo 
de Caslilhos. 

StJIIJ)I' i nw-::·,~ JW 1• sti]WI'flun. o 
n. ·? dn nl'!. 111. --- .l11lin de Cos-
tiíhos. 

No arf. 10. n. 2, supprima-sn fl. 
·r·~ 1~\Tn-snlwrnrinnar. - Virr:ifio 
1)(1 III (IS Í (). 

Transfira-;:;,~ para o nrl. 7·2. C()Jl1f; 

lllll nnrngrapllf1. n 11. 3 dn arl. 10. 
-- .lufi(J de Crudillws. 
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EMENDAS APPROVADAS PELA COMMIS~\.0 
PROJECTO DE CONSTITUIÇ.:to DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 
ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE o I EMENDAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

Ar L 11 1 Art. 11 suppdma-se. 

Nos assumptos que pertencen1 
coilcurrentemente ao Governo da 
União e aos Governos dos Estados, 
o exercicio da autoridade pelo 'Pri
n1eiro obsta a acção dos segundos 
e annulla, ele então em diante, as 
leis e disposições della. emanados. 

Art. 12 

:Alem das fontes de receita dis
criminadas nos arts. 6° c 8°, é licito 
á União, con1o aos Estados, ctimu
lativamente, ou não, crear outras 
quaesquer, não contravindo o dis
nosto nos arts. 7° e iO, § i.0 

••c••••••••c•••• 1 • 1 ••• •••• 1 ••• 111 

Ao n. 3 elo art. 10 -- accrcscen
te-se: 

«Salvo para eliminaren1 ou n1i
norarmn vcnas». - Epitacio Pes
soa. 

Substitua-se o art. 11 pelo se
guinte: 

«Nos assumptof.l c;ue formn da 
com,petencia da União c dos Es
tados, as leis fecleraes prevalecerão 
sobre as dis·posiçõcs incompatíveis 
c1as leis c regulamentos 1ocrtes, sal
vos os direi los aclquiriclos».-J os é 
IlyaLno. 

Ao art. 12.-- Suppriina-se.- Ca
simü·o .TunioJ'. 

Substitua-se o art. 12 _ pelo sc
gujnf.e: 

Alcrn elas .fontes cb receita flis
erimjnadas no art. 6°, só poderá a 
União, cun1ulativamentc con1 os 
Estados, crcar novas fontes, 111as 
que não sejam as do art. 8°, ns. 1, 
2 e 3, c, rcs~pci Lando o clisl)osto nos 
arLs. 7, 9 c 1 O, § 1°, nos cas_os de 

w 
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Art. 13 

O direito da União e o dos Esta
dos a legislai'en1 sobre viacão ferroa 
e navegação interior serú regnlado 
vor lei do. Congresso ·N'acional. 

Paragrapho unico, ao art. J 2-
Todos os direitos, impostos ou 
taxas lançadas pelo Governo Fe
deral devcn1 ser uni formes cm tndn 
o tcrritorio da União. 

ealamidaàc publica, ou quando fo
rmn reconhecidas insnfricientcs as 
discriminadas no referido art. 6°. 
-· G. JJcsmu·o. 

Art.. 12: 
<~Nos casns Pxl.rn.nrdinarios de 

calamidade publica, poderá o Go
yerno ela Dnião f axar a rcn ela ele 
eada um dos Eslr,do~. rleYendo ser 
cgual para 1 oclos a porcenlagcm. 

§ J ,0 Quando Jorcm insufficien-
tc~~ as fonles ela rocei ta. cliscrilni
nadas no art. 6°, para occorrcr ao 
servi~o da divida nacional. poderá 
Lambem o Governo da União lançar 
uma taxa permanente sobre a 
renda dos Estados, sem dislincções. 
- Julio de Caslilhos. 
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, PROJECTO DE COXSTITUIÇ-lo DOS ESTADOS 

UXIJ_JOS DO BRAZIL 

EliF.NDAS APPROVADAS PELA COMMISSlO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

Art. 14 

As forças ele terra c 1nar são 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • •·• • ••• • • •• • • • • • • • 

instituições nacionaes, per1nanentes, 
destiadas á defesa da patria no 
exterior e á n1anutcnção das leis 
no interior. 

Denf.ro dos Ihnil.c.s da lei, a força 
armada ó essencialmente obediente 
aos seus superiores hierarchicos e 
obrigada a .suste-ntar as instilui
ç·ões const.itucionacs. 

Art. 15 

São orgãos da soberania nacion:11 
os Poderes Legislativo, Executivo 
c J~tdiciario. harmonieos c indc
·rJ~·ntlcntcs erÍLre si. 

. . . . , ............................ . 

El\1E~DAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS -

Ao al'L 14. -: Supprüna-se -
Virg ilio Damasio. 

No art. 14, supprhnan1-se as pa
lavras -- pennanentes - e - den
tro dos limites da Jei. - José Ily-
ai no. 

' ! ... .,. 

Ao art. 14, accrescenLmn-se, de
pois elas .palavras- as forças de 
terra e mar - as seguintes: -
const.ituiclas pelo E•xcrcito c Ar
mada.- G. BcsoKJ'O, 

Ao arl. '15 . 

Supprima-sr. o art. 1.5. - José 
Hygino. 

Ao art. 13. - Supprilnmn-se as 
palavrns- harmonicas e indP-pen
df'!l f c.;;;, - G. Besouro. 

w 
-l 
00 

I 



SECÇ.~O I 

DO PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES üER.-\ES 

Art.. H1 

O Poder Lcgi~lativo é exercido 
r,elo Congresso- Nacional, Cül11 a 
~~~~c~fio do Presidente da. Repu
!Jl; c a. 

~ 1.0 O Congre.;;so ·Nacional corn
põe-sc de dois ran1os: t1 Camara e 
o SC!1aclo. 

~ 2.0 A elr,ição para Srn2.clorcs c 
11Ppnlados á Gamara farse-·á si
n-u tlf an eamente en1 todo o ,paiz. 
:: ~ 3.0 Ningnrm póclc ser, ao mes-
rno tem]10, Deputado c Scnarlor. 

••••••••••••••••••••••••••••••• ll ... 

Ao a.d. lô, § to: 
«Depois da palavra - Cama r:1 

- accrescente-se -dos Deputados. 

~ 2.0 Sup:prilnam.-se as palavras 
« á Carnar1. >>. 

Ar L t G. __. Substi lua-se ass i rn: 
<<0 Poder Legislativo é exercido 

por un1 Congresso elect.ivo, dcno
minadn - Congresso dos Rrprr
scnt an 1 es,- com a sancc.fio elo Prc
s!dr-nf c ela Republica.>> 

« Supprimam-se os §§ »-
Julin de Castilhos. 

Ao ar!. 10, accrescente-se: 
« t:a]vos n:; casos rio a l'f. 30, §~ 

2° e 3°.>> - ViJ'Uilin Damasio. 

I_ ; 
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;l?UOJECTO DE CONSTITUiç,\o DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BHAZIL 

ArL. 17 

O Congresso reunir-se-ú, na Ca
pital Federal, aos 3 elo maio ·do 
cada anno, üufc.pendentomonlo de 
convocação, o funccionarú quatro 
mezes, ela data da abertura, poden
do ser JY:.'orotgado, ou convocado 
extraordi11ariamenLe. 

§ 1.° Cada legislatura durará 
tres annos. 

§ 2. 0 Em caso de vaga, aberta no 
€ongres.so, por qualquer eausa, 
jnclusive a ele renuneia. as auto
r:dadcs elo re.s.pcctivo Esl ado farão 
preceder immediatamente a nova 
eleição. 

ArL 18 

A Camai'a c o Senado trabalha
rão separadamente, funccionar~do 
em sessões publicas, {)uanclo o con
trario se não resolver por maioria 
de votos presentes, e. sj. delibera-

\ 

·y.· ~. \ ... ,t.l 
'! 

~ ..... f-·i 

·~ 

EMENDAS APPROVADAS PELA COl\Il\IJSf!AO 

ELI~ITA PARA DAH T'AHECEH SODHB O 
PROJECTO 

Art. f7: 
Úíga-se: «a 3 de maio ». 
·SubstiLua-se o § 2. o pelo sc-

gL:inle: 
«O Governo do Eslado em c11ja 

representação se der vaga por 
·qualquer causa, inclusive renuncia, 
fará prooedcr immediatamcnlc a 
nova eleição. 

Art. 18. Redija-se assim: <<A 
C amara dos Depu lados c o Sena elo 
trabalharão separadamente o cm 
sessões publicas, qu_ando não se 
resolver o conl.rario por maioria 
de votos. As dcl ibcra~õos serão to-

J•:Ml~NDAI:l HEJEJ'l'ADAS OU JO!tEJUDlCADAS 

Arf. 17: 
Depois da ·palavra - Jll'Orogado 

-- accrnsecnlc-sc: - acliado. -
.l os[f lly{fino. 

Al'l, 17. accrcscon te-se: 
«A (~]eif:ão ·do~ deputados f;OJ'á. 

fci La por circu mscri peões elciLo
racs, nfio pode1~do haver candida
turas unicas>>. - Prancisco lla
r.lw·ó. 

Ao § 2.0 do ar L 1 7.-Dcpois das 
palavrns - vaga aberta no Con
gTesE!o r- diga-se: cm COJlSCflllCil

eia de Jallncimcnf.o, renuncia on 
do ont.ra qualquer r,ausa provista 
na CoiHLi Ln Hcfio, a nu Loridade 
faJ'Ú... (o mais como está no ar
Ligo).-J.l/. Valladüo. 

A ri. 18. Suhsti tua-se pelo se
guinte : 
· «O Congn~sso funcrionará em 

sPs;;.;õrs puhJ icas. quando o contra
rio se nfio resolver JWla maioria dos 
(volos. prcscn les, c só clol ibera rã 

f 
CJ:) 
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rão cmnparecendo, ern cada i.una 
das canTaras, a ~nai.oria absoluta de 
seus rnombros. 

§ Lo Os rcgin1cntos d2-.s duas 
Gan1aras estabelecerão os rneios de 
compcllir os n1cn1bros ausentes a 
cornparcccr. 

~ B.o Cada uma dellas verificará 
e reconhecerá o poder de seus 
rnembros. 

Art. 19 

Cada uma das can1aras elegerá a 
sua ~~lesa, organizará o seu regi
mento interno, cmnminando penas 
disciplinares, inclusive a de ex-
clusão tmnporaria, aos respcclivos 
1nen1bros, nmneará os Cinpregados 
de sua secretaria e regulaPá o ser
viço de sua policia interna. -. 

1nadas pela n1aioria absoluta dos 
seus 1nernbros.» 

. Paragraplw unico, substitutivo 
!· dos §§ 1 o e zo do art 18 c do 1 a: 
·: Páragrapho unico. A cada uma 
das can1aras con1pcle : 

, Verificar e reconhecer os poderes 
. de seus n1c.rnbros; · 

Eleger a sua l\Iesa; 
~Organizar o seu regin1enio in-

. terno, estaheelcendo os n1eios do 
compellir os 1nen1])ros ausentes a 
colllparecer, con11ninando tl)enas 
disciplinares; 

Hegular o serviço de sua policia 
interna; 

Nmncar os empregados ele sua 
secretaria ... » 

.................... -........... . 

quando estiver prcsenlc a n1aio~ 
ria absoluta elos seus· n1cn1bros. 

§ J ,0 O regimento elo Congresso 
cslabelccerá os n-wios de coml)cllir. 
os nw1ubros au:::entes a eoinpare-
cer. 

~ ?.0 .Ao Congrcs::o compete vc-
ri 1 irar e J:Ccoidiccer ns puder<·s ele 
srus nlembt·u::. - Julio de Casti
lhos. 

Supprima-sc o ~ 1 o elo art. 18.-. 
l'irailio Damasio. 

Art. 19. Diga-se: <<0 Congresso 
·clcgerú a ~ua .Jiesn. O mni:::. eon
scrvc- se». - .Tnliu de Caslillws. 

Supprimam-se elo ar!. la a~ pa
lavra.s -- inclush·c a de exclusão 
tcmrwraria aos respectivos ri1en1~ 
bros. - YiruiUo Dmnasio. 

Art. 19. Supprim::un-se as tpala-
vra::: - inc.lusivo a de cxclusã.o 
temporari.a aos resilcet i vos mem_. 
bros. - José Hya i1w. 

C..-' 
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PROJECTO l)l<} CONSTITUIQ.ÂO DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

Art. 20 

Os Depu ta dos e Senadores são 
inviolaveis · por s1.1as opiniões, pa
lavras e votos e no exercicio do 
Inandato. 

Art. ~1 

Os Deputados e Senadores não 
pódmn ser presos, nen1 processados 
criminaln1ente, sen1 prévia licença 
do sua Can1ara, salvo flagrante 
delicto. E neste caso, leva ::lo o 
processo até pronuncia ·exclusiva, 
a autoridade Pl'ocessante reineterá 
os antos á Ca1nara respeetiYa, para 
resolyer sílhre a proceclencia ela 

i\.· ,, •\\ 
' . ·\ 

·~· 

E::.\IENDAS APPROVAD.AS PELA CO::\L\IISS.\.0 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

•....... ,, ....• !11••·•················ 

Art.. 21. RecllJa-se a P parte 
deste artigo do seguinte n1odo : 
«Os Deputados e os Senadores, 
desde oue tiYercn1 recebido cliplo-
111a até a nova eleição, não 'POderão 
ser presos, salvo caso de flagrancia 
en1 crilne inafian(:avel, nen1 pro
cessados erilninalmente sen1 pre
via lieen(:a de sun camnra.>> 

! 4: 

E:\IE:\'DAS REJEITADAS OU Pl1EJVDJ('},DAS • 

Art. 20. Diga-se: <<ÜS re1wesen
tantes são inviolaveis>>; conserve-se 
o 1nais. - Julio de Castilhos. 

Ao art. 20. Depois da palavra
votos - diga-se: - no exercício 
deste direito não estão eOinprehen
clidas a calumnia e a injuria'!). -
Casi-miro .Junior. -. Lopes T1·ovão. 

Ao art. 20. Aecrescente-se: «Ces
sa a inviolabilidade cn1 todos os 
casos de calumnia e injuria.>> -
João Pinhei1'o. 

Art. 21. Diga-se: «Os rcpre.sen
tantes não pódmn ser presos»~ etc. 

'Supprin1an1-se as palavras -
sua e rcspectiva.-hdio de Cas
tilhos. 

Ao art ... 21. Depois elas palaYras 
- salvo flagrante clelicto -, ao
crescente-se: - nos criri1es ina
fiançayeis. - Casim,Íí'o Junim'. 

w 
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accusação, si o· accusaclo não' o:J.)tar 
pelo julgrunento ünn1ecliato. 

Art. 22 

Os n1embros das duas cmnaras, 
ao tomar assento, contrahir5"o con1-
promisso forn1al, en1 sessão IPU
blica, ele bmn cumprir os seus de-
veres. 

ArL 23 

Durante as sessões vencerão os 
Senadores c Deputados um. sub
sidio rpecnniario, alén1 da ajuda 
de custo, fixada pelo Congresso, 
no fim de cada legislatura, para a 
segninte. 

ArL 24 

0:::. n1em1wos do Congresso não 
póclem receber elo Poder Executivo 
emprego ou comiDissão ren1une
rados, exce,l)to si foren1 n1iss·Õ·CS 
diplomatic:as, con1missões Jnjjlitares:, 
ou cargos de aceesso ou prmnoção 
legal. 

-Paragrauho unieo. Durante o 
exercício legislativo cessa o de ou
tra rxnalcjner fnncção. 

. • ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

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

Art. 21. nedija-sc assin1: « us 
membros do Congresso não póclern 
celebrar contractos eon1 o Poder 
Executivo. ncn1 clel1e receber em
pregos oti cornmissões remunera
das, salvo nüs~ões clip.Jmnaticns, 
commissõos n1ili tares, ou cargus 
ele accesso ori promoção l~gal. 

Paragrapho unico. O mandato 
legislativo ó incompat.ivel cmn o 
e):ereicio ele qualquer outra fnnc-
ção durante as sessõe2. 

Supprima-se~ por superfluo, o 
art. 22. - Vira i li o Damas ia. 

.Sl1iJ}l)l'Íl11l\-SC o ar~t.. 2.2. - Epita-
cio Pessôa. · 

ArL 2:2.. Onde se diz: - os mem-
bros elas duas c amaras - cliga-st•: 
-- o~3 representante~. - Julio de 
Casli I h os. 

Arl. 23. Slltlfll'ima-sc.- Julio de 
Casl ilhas. 

Ao a rt. '!.L Sup prj rna m-sc a~ pa
lavras -- cxccplo si forem mh:-:ü•\~ 
diplomalieas~ commissõcs cliplo
maUcas. comnlissõcs ntilil~úcs. uu 
Cil!'f!·os ·ele acce.s~o ou prumo~il~~ 
IPgal - (' accJ·esecnlt'-sc·: - de 
nalureza algllrna. -- Th. Pacheco. 

Ao art. 2.1. SUJpprimam-se as pa
Jayras - missões diplomatieas~ 
commissões mili!arcs ou. - Casi-
miJ'O Junfm·. 

:~o arl. .? L aclclir.ionc-sc· a. pa-

C,.;;, 
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PROJECTO DF. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRAZIL 

-

São condições de elegibilidad~ 
para o Congros ,o Nacional: 

1. o Estar na posse dos direitos 
de eleitor; 

2.0 Para a Can1ara, ter n1ais de 
quatro annos de cidadão brazileiro, 
.e n1ais de seis, para o Senado. 

E!IIENDAS APPROVADAS PELA COl\Il\IISSÃO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

Artigo additivo. O Deputado ou 
Senador não pódo ser nomeado 
para cargo dipl01natico ou con1-
mando n1ilitar scn1 licença da res
pectiva Gamara .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·---.:,......t:. 

Ao § .2°-accrescente-so: « EsLa 
diSiposição não comprehende os ci
dadãos a que refere-se o n. 4 do 
ar. t 60. » 

E:JI.iENDAS REJEJITADAS OU PREJUDICADAS 

lavra - extraordinarias -· á ex
pressão - co1nn1issões n1ilitarcs. 
-~ A. Cavalcanti. 

«Substitua-se o paracra·pho uni
co do arLigo 2!.~: pelo seguinte: 
~Durante o te111po das sessões 

cessa o excrcicio de qualquer func
ção.- G. Bcsou1'o.- AI. Valladão. 

O paragrapho unico do art. 24 
seja redigido do seguinte 1nodo: 

«Durante as sessões legislatiYas, 
cessa o exerci cio ele qualquer outra 
func~.ão.» - Santos Pereira . 

Ao art. 25; 
Supprima-se da Constituiç:ão, por 

não ser n1aterk1 constitucional, 
cabendo ao Congresso ordinario 
legislar sobre o assu1111pto. - João 
Neiva. 

Art.. 25. DJga-se: « São condições 
de elcgibiJ icl::tcle para o Congresso 
dos representantes: 

1. o Coqserve~se; 

e, 
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Arl. 26 

São inelcgiveis para o Congresso 
Nacional: 

1.0 Os religiosos regulares e se
culares, ben1 como os arcebispos, 
bispos, vigrurios geraes ou fora
neos, parochos, coadjuctores e to
dos . os sacerdotes que exercermn 
autoridade nas suas respectivas 
confissões; 

2.0 Os governadores; 
3.0 Os chefes de volicia; 
·Í.0 Os commandantes de arn1as, 

bem como os den1ais funccionarios 
n1ililares, que exerceren1 con1-
n1andos de força ele terr;a · e n1ar 
cqu ivalcn lcs ou superiores; 

5.0 Os comn1anclanLcs ele corpos 
policiaes; 

6.0 Os Tnagist.raclos~ salvo se es-
tiveren1 avulsos a mais ele um 
anno; 

7.0 Os funccionarios administra-
tivos den1issiveis indepenclente-
n1cnte ele s_entença .... 

,~-;· 

Art. 26. Diga-se: ·«Congresso, en1 
lei especial,, declarará os casos 
de incOinpati:biliclade eleitoral.>> 

\. 

2. 0 Ter mais de sele annos do 
cidadão brazileiro. - Julio de 
Castilhos c B. Cam.vos. : ":'N'! p 

<<Supprima-se o. art. 2ô.>> ~ 
Jofw Pinheil'O. 

No principio do art. 2G, diga-se: 
São inelegiveis para o Congresso 

Nacional, dentro da zona da res
pectiva j urisclierão.>> - V ira i li o 
Damas ia. 

Ao art. 26. supprima-sc o n. 1, 
-. ftlcindo Guanabara. 

Art. 2G. <<Sup[H'Íll1tt-~·c o § L
0

>> -: 
Casüniro Ju.nior . 

.Supprima-se o ~ 1 o do arL 2G, 
que torna inelegiveis os rcl igio.so~ 
regulares e seculares, arcclJi.::.:V'J3, 
bispos, c te. - .!. A. Saraiva. 

Art.. 26. - N. 1. Supprimmn-se 
as palavras que se soguein a -
regulares».- José Hyaino ., 

Ao art. 2G accre.scen!e-se: 
«~ 8.0 Os mililnrcs não cornpre

hcndidos nos §~ q_o c Go, uma vez 
q.lcilos, sô poderão s(~t' promovidos 
por antiguidade, sem prpjuizo elos 
q11e se acharem cm effecLivo 

. excrcicio>>. - 'Th. Pacheco. · 
Ao art. 2G - accrcsccnf.e-se: 
«Ninguem poderá ser c lei lo ao 

Congresso Nacional, si ao tempo 

c.o 
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r~OJECTO DE CONSTITUIÇ.lo DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

\ -··,~) 
:~ 

Ei\IEl'i-DAS APPROVADAS PELA co:\I.;\IISS.\.0 

ELEITA PAHA DAR PARECER SOBRE O 

J'RO.JECTO 
E::\lJTXDAS nEJ l~fTADAS OU PH.EJlJDTCADAS 

ela elcieão não tiver residencia. 
e'ffect.iva no Estado pelo qual se 
lfH'ormzer eandidato.>> _- Frands
cn Badm·ó. 

Ao art.. 26. incluan1-se depoi~ 
das palayras -· os sacerdotes que 
exercerem - as palavras- ~ ou 
não. - G. BesmtJ'O. 

Art. 26. N. 1. ,Si passar o n. 1 
deste art.. substitua-se a palavra 
- auLoridacle - por cargos eccle
siasticos. 

Ao n. 6, depois da palavra -
sa\vo - diga-se-os a-posentados, 
avulsos ou cm clisponibilidacle. 
desde Inai~ ele un1 anno. - José 
Huuino. 

Supvrima-sc o n. 7 elo art. 26 
e accrcsccnte-se: 

Pa ragrapho unico. Os enun1e
rados neste arLigo. excepto os re
ligiosos regulares c seculares, só-
111Cnlr, ~ão inclegiyci~ pelo Estado 
ou :Esf adt}.~ cm fJUC exercerem 

c.õ 
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CAPITULO II 

D.-\. C.-\.~IAR.-\ 

Art. 27 

'Pi Can1ara con11Põe-se âe depu
tados eleitos pelos Estados e pelo 
Districto .Federal. n1ediantc o suf
fragio directo. · 

§ 1. 0 O nun1ero dos deputados 
será fixado pelo Congresso, en1 pro
porção que não excederá de 
um por setenta rnil habitantes. 

• 

~ 2. 0 Para este fin1 n1andará o 
Governo Federal proceder, dentro 
em trcs annos da inauguração do 
prilT~~~-~9 __ . Ç?_n_s.·~-~~~91. ª-C? .. ~eç_~g~~~--

Ar L 27-- Diga-se·: 
A Carnara elos Deputados se 

con1põe elos representantes da Na
r.ão eleitos por Eslados e pelo Dis
lricto Fcdrrv.l, nH'dianie suffragio 
clirrrlo. 

~ 2. 0 Supprimam-.~c as palavra3 
-·Dentro em trcs annos da inan
guracão do primriro Congresso 
ç c1 iga-sc :_ cle3ç1e j :1. 

auloriclaclr. - Epilacio Pessôa. 
J. Retumba. 

18-ubslilua-se o § i 0 elo arl. 2G 
pelo segtdnfe: 

Os religiosos c cruaesquer que 
vivam cm eommunidadc clansf rai. 
- P;'ancisco Radm'Ú. 

§ 1.0 dn art. '27: 
«O numero ele =Icputaclos será 

fixado pelo Cnngrrs~o rm propor
ção á po'ptllacãn de racln Eslncln>>. 
- .4. Caealcant i. 

Subslilua-sr o§ 1 elo ar!.:?/ 
pcln seguinte: 

<<0 Cílnprr~sn fixará o numero 
de clepul a elos. dr maneira qur 
e~cla Estado c o Districto Federal 
tPnham rcprrsrntacfio cgnal »
Ep'ilario PPssôa. 

Ao a ri. ? 7. ~ I 0 -arrrr.;:.:rpn f P-.;:rl: 

L\ão rleYPnfli, n nunwrn de I'C'I~rc
~enlantr~ 0m r.a~o algum cxrrclcr
a .2::n. - Joüo Pinlu..'ii'O. 

c..; 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇ.to DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

n1ento da popula'(~·ão da .Republica, 
o qual ~e reverá decen.nalmente. 

Art. 28 

,.. Compete á Can1ara a iniciativa 
de todas as leis de üntpostos; a 
fixação das forças de terra e n1ar, 
a discussão dos projectos offere
cidos · peto Poder Executivo e a 
declaração_ _ çla _proceden~ia ou _ i.rp....., 
procedencia da accusac·ão contra 
o Presidente da Republica, nos 
tor1nos do art. 52. 

CAPITULO III 

DO SENADO 

Art. 29 

O Senado - con1põe-se dos cida
dãos eiegiveis nos tern1os do ar
tigo 25 o maiore:3 de 35 annos, esco
Hlidos .pelas leg·islaluras elos \Esta-

;t :)' 
':'\ ---, __ , 
·~ 

El\IENDAS APPROVADAS PELA COl\11\IISS.lO 

ELEITA PARA DAR PARECER. SOBRE () :I E:.\IENDAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

l'ROJECTO 

Ao art. 28 - Diga-se, en1 vez ' 
do - a fixação - das leis de fi
xação-, e en1 vez de- a discussão 
-· . da discussão. 

Substitua-se o art. 29 pelo se
- guinte: 

«0 Senado cmnpõe-se do cida
dãos elegiveis nos tcrn1os do arti
go 125 e n1aiores de 35 annos, en1 

· numero do tres senadores por cada 

Ao art. 28: 
Depois das palavras - Presi-

dente da Republica - accrescen
te-se - e contra os ministros de 
Estado, nos tcrn1os dos arts. 51 
e 52. 

_ .... 

~substitua-se o art 29 pelo se
guinte: 

«O Senado compõe-se do cida
dãos clngiveis nos termos do art. 25 
o 1naiores do 35 annos, que serão 
escolhidos directamente pelo corpq 
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dos, cm nun1ero de tres senadores 
por cada um, n1ediante pluralidade 
de votos. 

Paragrapho unico. Os senadbi'CS 
do Districto Federal serão c lei Los 
pela fórma instituicla para a elei
ção do Presidente da Hcpublica. 

lü'L 30 

O !11~V1dato de Sci1~iclor clGrará 
·nove anno:-:;. renovando-se o iSo
nado, 11~lo terço, t.riennalmenlc. 

§ ·1.0 No pri m~iro anno da ;pri-
Jneira legislal.ura, logo nos tra
balho~ pl'e{mral.orins. diserimi
nará o Rena do o rn·i me i r o c o se
gundo tcrr:ôs -rlc seu;;, mcr)1ln'os cn.io 
n1an::Jato ha ele cessar no termo do 
prh1)eiro e segundo lricnnios. 

§ 2.0 Esta rliscrin1inruc,ã}1 e!ffe-
·Cluar-sc-á cm trcs listas, corres-

-!E-stado e o Di-stricLo Federal, c 
:eleitos pelo n1esmo n1odo por que 
o são os deputados.>> 

Seja1n transferidos para as dis
:posições transilorias os §~ 1 o, zo, 
c 3°, do a d. 30, passando o 1° a 
ser o n. 1. 

--~-----·· -----···· ·-·---· ... --- ··- --- .. ----

eleitoral c pela 1nesrna fórn1a por 
que foren1 n01neados os depu
tados».- J. A. Sm·aiva. 

Substitua-se o art. 29 pelo se-
guinte: 

«0 SCJ~ndo com~põe-sc de cida-
dão~ clcgivcis nos tcnnos elo arti
gn 23 c maiores ele 35 annos, es
cnlhiclos pela eleição directa po-
pular». 

Snpprin1a-sc o paragrapho uni-
co do arl. zg. - Santos Pe1'eira. 

Art. 29 - Em vez ele - legis
laluras dos Estados - diga-se: 
1wlos Estados -, e substituam-se 

. as palavras - pluralidade ele vo
tos - por - suffrag·iCJ dirccto.-
José llvuino. 

---·--· -- -·-··-----· ·- ---·- ------- ----~·-·-·· -----·----

~ 
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I'i10JECTO DE COXSTITUIÇ.\0 D:)S ESTADOS 
l.'XlDOS DO BRAZIL 

pondentes aos tres terços, gra
duando-se os senadores de cada 

·Estado e os do Districto Federal 
pela ordem ele sua votação rcs
peet ~v a, ele modo que se clistri
hia ao tereo cio ultin1() trien
nio o primeiro vo-tado no Dis
trieto Fedcr::ll e cn1 ca-da un1 
dn:.; Estados, ·c aus dois terços se
guintes os outros dois non1es, na 
c.;;;cala dos su.ffragios obtidos. 

§ 3.0 !Ein caso de empate, eon
siderar-se-ão faYorccidos os 1nais 
velhos, decidindo-se por sorteio, 
quando a cela de for eg·ual. 

~ ~.o O 1nandato do Senado~r 
eleito cm substituiç-ão de outro 
ch:1·::u·ü o tempo restante ao do 
.~ub~l.i tu ido. 

Art. 31 

O Yice-Pre:sidcntc da Republica 
:::cní. ip:~;o facto. n Presidente do 
f-':·~l.a:l·l, r1nde :~,·, fJ1 l'~t o yolo ele 

~:t---,J 
;~ 

~ 

E:\IE~DAS APPROVADAS PELA CO:\DIISS.\.0 

ELEITA PAnA DAR PARECER soBnE o I EUENDAS m-~JEI'l'ADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... SubstituLivo ao art. 31: 

«0 Senado elegerá o seu Pre-
sidente e Vicc-Presidente». 
Lopes Trovâo . .,...-Gil Goulart. 

w 
~ 
o 
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'(Jualiclade, e será substiLuido, nas 
auBencias e impecliinentos, pelo 
Viee-'Presidente dessa Ca1nara. 

Art. 32 

CtnnD~-c 1wivaLivamcnte ao ~se
nado julgar o Presidente da Repu
])lica e os demais funccionarios 
fcdcraes designados l)cla Consti
l.u it:ão, nos tern1os e pela fórn1a 
qn e ella prescreve. 

§ 1.0 O Senado, Quando deliberar 
como tribunal d~ justi<;.a, será 
nt·osidido ;pelo Presidente do .Su
l1rr.mo Ti'ibunal Federal. 

§ 2.0 Não pro'ferirá sentença 
eunclemnaLoria senão por dois 
tPr~o:-; tlos n1embros presentes. 

~ 3.') ~ão poderá im:por outras 
pr~na~ mais que a perda elo cargo 
t: a 1nca.lmc1rlade de exercer qual
c:tlt'l' llltlro. s0m prejuízo da acção 
,1a jtJ;.:,Il~a urdinal'ia. cunlra o con-
demnado. 

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

Suppl'ima-sc o_ arl. 3l. -· San
tos Pcl'eira. 

.\ri. ~L?, ~ 3.'' Heclija-sc assim: 
<<-:\fio porkncln impor outras penas 
:-;pnão a:-; qlw estiverem eslabelcci
da;-; t•m b~i 1wnal anterior ao dcli-
cl m>. - .Tos,; Huaino. 

Stl];prima-:.;t~ o cap. :Jo, transfe
ri !ldo-sl' ( 1s arLs. 3l e 32 para o 

· cap. 2'', cnm esta modificação: onde 
se diz; - firnarlo - di·ga-sc: Cnn-
f!'I'(ISSt' -- .Tu 7 in de C os t-il h os. 

v-' o 
....... 

L:.-
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PRC·JECTO DE CONSTITUIÇ,\0 D:lS ESTADOS 

UNIDOS DO BRA7.JL 

CAPITULO IV 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 33 

Con1pete .privativainente ao 
ê;ongresso Nacional: 

1.0 Orçar a receita e fixar a jcs
(pesa federal, annualmentc; 

2.0 Autorizar o Poder Execnlivo 
a contrahir emprestin1os o fazer 
outras operações de credito; 

3.0 LegLslar sobre a divida pu
blica e estabelecer os n1eios para 
o seu 1paga1nento; 

•!t,. 0 Regular a arrecadação e dis
tribuição das rendas nacionacs; 

5. 0 Regular o comn1ercio inter
nacional, bmn como o dos Estados 
entre si c con1 o Districto Federal, 
alfandegar portos, crcar · ou sup
prin1ir entrepostos; 

.\ 
··.··(· . / ... 

_;. . 

'~ 

E)!ENDAS APPROVADAS PELA CO~IMISSÀO 
ELEITA PARA Dll.R PARECER SOBRE o I EliiENDAS REJEITADAS ou PREJ'UDICAO.A.S 

PROJECTO 

Additivo - Tomar as contas da 
receit.a_ e dcspeza de cada cxcrci
ciQ financeiro. 

N. 4 - Substitua-se a palavra· 
- nacionaes- pela- federaes. --- ----~--- ...-

. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , N. 5 - Transfira-se para o 
cap. 3° da secç.ão 2. a - Julio de 

-~" .... , 1 Caslilhos. 

I 
c.;> 
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6.0 Legislar sobre a navegação 
·dos rios que banhan1 ·mais de u1n 
Estado, ou corran1 '!)01' territorio 
extrangeiro; 

7,0 Denominar 
inscr~pção, typo 
das moedas; 

8.° Crear bancos 
gislar sobre ella e 

o peso~ valor, 
c denominacão 

de 01nissão, le
tribu la l-a; 

N. 6 - Substitua-se pelo se
guinte: 

«Legislar sobre a navegação 
dos rios quando ban·hen1 n1ais de 
un1 Estado ou extendam-se a ter
ritorios exLrangeiros. 

N. 8 - Legislar sobre lJancosi 
de emissão. 

9.° Fixar o padrão elos pesos e 
medidas; I 10. Resolver clcfinit.ivan1ente N. 10. - Divida-se en1 dois 
sobre os limifr~ elos EsUiclos entre nurneros . 
.s-i, os do Districto Federal --e os do a) Approvar os Ü

1

atados de li-

N. 6 - Substitua-se - iegis\ar 
sobre navegaç.ão dos rios que ba
nhmn un1 ou 1nais Estados da 
União, no todo ou en1 parte. -
)S. R. - Joüo Neiva. 

N. 8. - Suhslitua-se assiin: 
Legislar sobre institui\ão de 
bm1cos emissores de rnoeda papel 
eonyertivcl, não podendo e1n caso 
algum crear n1onopolio para 
emissão ele bilhetes bancarias, 
nem cle'2.rclar curso forçado para 
os mesmos. - Julio de Castilhos. 

N. 8 do art. 33. - Fique assim: 
Crcar bancos ele cnüssã.o de 

n1oecla papel c· legislar sobre os 
n1csmos, denegada, porém, a con1-
pclcncia para facilitar a emissão 
a i nd iYicluos ou associa\Ões parti
rul ares, con1 monopolio en1 todo 
n tPrrilorio da União. on mesmo 
abrangendo mais de u'm Eslado.-
A. Cavalcani i. 

e,;! 
cO v., 
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PlWJECTO DE CONSTITUIÇ.\.0 DOS ESTADOS 

U~IDOS DO BRA~IL 

tcrritorio nacional com as nações 
lim i trophes; 

11. Decretar a accusação do 
Pr·c.siclcnLe ela Republica aos casos 
dn arL 53; 

1·2. Au-torizar o Governo a de
clarar a guerra e fazer a paz; 

13. Resolver definitivan1ente 
.sobro os tratados c convenções 
com as nal)õ'es extrangeiras; 

1-1. Designar a ~a[Jital da 
União: 

15. ·conceder subsídios aos Es
ta dos, na hypothesc do art. 4°, · 

lG. Legi_slar sobre o serviço dos 
COITcios c tclcgraphos; 

\ --- . .} ,~) 
'· ........ I. .. 

E)IENDAS APPROVADAS PELA co:\I;)I!SS.\.0 

ELT1ITA PARA DAR PARECER SOBRE o I E:\IKNDAS REJ.EITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

nlite celebrados pelos· .Estados 
entre si e resolver os conflictos 
que se susciten1 entre elles a tal 
respeito; 

b) Resolver de'finitivan1ent.e so
bre os lin1ites do Districto Federal 
e os do territorio nacional con1 as 
nações limitrophes. 

Supprilna-se o art. 11, por con
tradictorio. 

N. 12 - Accrescente-se, depoi::; 
da palavra- governo-, exg'ottado 
o rccur:so de arbitran1cnto. 

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

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

N. 11.- Diga-se- n1uclar- e1n 
vez de - designar. -José Huuino. 

~.d' • . ~ ;-_ 

N. 16. -·- Transfira-se para o 
cap. 3° da secção 2a. nestes tern1os: 
Regular o serviço do Correio e Te
Jeg·r'a,p11n.s -Julio de Castilhos. 

e;;, 
o 
,..; ... -...... 

r 



17. Adoptar o regímen conve
niente á segurança das fronteiras; 

18. Fi.xru· annual mente as forças 
de· terra e 1nar; 

L). n.egular a composição do 
Exercito; 

~0. Conceder ou negar passag01n 
a forças cxtrangciras pelo terri
tc;rio do paiz, para operações nlili-
t~n'c::;; 

:)1. ::\Io:Jilisar e uLilisar a for~a 
r)n1icial dos Estados, nos easos ta
::adns pc~J. Con~titcição;. 

N. 1t7. - Transfira-se para o 
cap. 3° da secção 2.• 

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

N. 19.-diga-.se- Legislar so
bre a organização do Exercito c da 
~\rmada. 

. . . . . . . . . . . . . . --. . ..... . 

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

:!.:!. Dr·.clarar em cslaLln de sitio ~.· 22. - diga-se: - dcclaJ'at· em 
um ou mais ponLos rlo Lcrrilorio estado de sitio um ou mais pon I os 
nacinnal, na cmcrgcncia de aggTCS- do territorio nacional, na cmci'-
7-:ãn ,;llll' l'nn~a:-:. exlrangeiras, ou gencia de aggressão por forç-as PX~ 
c·onlmtu:ão inlcrna, c approvar ou t l'angeiras, ou do con1n1oção in
:-:tl~pt~nílct· ,, deciaraclo pc1o Po- terna, e approvar ou suspcndce o 
dei' Excculivo, ou seus agmiLcs si! i o que houver sido declarado 
rP~pnn;;;nvei:~, na auscneia elo Con- nelo Poder Executivo ou seus ngen
grrssn; f cs responsaveis na auscncia do 

'23. Hcgu1ar as condi~õcs c o pro- Congrc.sso. 
cr·_:::~,, ela cleir,:ão para_.,::; cargos fc- \ 
c1 ,, 1 ·a e~ em todo o p a 1 z ; 

N. 18. - Accrescenlc-sc: - c 
regular as sua.s composições. -
a. BcsOU1'0. 

19. - Transfira-se para o cap 
3o ela ::;cc:~5.n 2a - J nlio de Co.sti-
lhos. 

:N. 20. - Transfira-se para o 
cap. 3° ela secção -~n. - Julio de 
Caslilhos. 

N. :21. - SubsLituan1-se as pala
vras- força policial- por- mi
lieia ciyica. - JosrJ Jlygino.; 

:.·' 
~ 
.:..t 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇ.lO DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

24. Codificar as leis civis, cri-
1ninaes e con1n1erciacs da Repu
blica e bern assiln as processuaes 
da juslica federal; 

25. Fixar os vencimentos dos 
:ministros ele E.stado; 

26. Crear e suip.primir empregos 
publicas federaes, fixar-lhes as 
attribuiçõe~· o estipular-lhes os 
.vencimentos; 

27. Instituir tribunaos subordi
nados ao Supremo rrribunal li1e
deral; 

28. Legislar contra a virataria 
e o_s attontados ao direito das gen
tes; 

29. Conceder amnistia; 
3·0. Commutar c perdoar as pe

nas im:postas, por crimes de res-

l '.0 

'·~ . .....~ 

E:.\IENDAS APPROVADAS PELA COl\IliiiSS-lO 

EI.EITA PARA DAR PARECER SOBRE o I El\IENDAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

N. 24. - Legislar sobre o direito 
civil, commercial, crilninal e pro
cessual da Justiça Federal. 

Nesta disposição não se compre
henclmn as contravenções policia es 
ou de dislposições regulamentares 
nas 1naterias que formn da compe
tenci a dos Estados, nem a locação 
de serviços. 

N. 25. Supprima-se, por super
fluo. 
. . . . . . . . . . . . . . ~. .. . . . . . . . . . . . . . . 

N. 27.~Assiln :-Organizar a jus
tiça federal e nos formos do art. ·54 
c seguintes da secç-ão 3.a 

N. 28. Supprima-se por super
, fluo. 

Ao art. 24. - Accrescente-se :
sendo permiLticlo aos Estados, 
quando a;que.lles alteraren1-lhes as 
disposições ele n1odo a adaptai-as 
ás suas necessidades especeiaes e 
interesses pecuUares e proprios
Guima1'ães Natal. 

N. 26. Sup·primam-se as palavras 
- fixar-lhes as attribuiçõcs e es
Upular-lhes os venoimentos. - G . 
Besouro. 

I 
c.o 
co 
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ponsabilidadc, aos funccionarios 
federaes; 

31. Legislar sobre as terras de 
propriedade nacional c minas; 

32.. Eslatuir leis peculiares a.o 
Dislricto Federal; 

33. Submetter á legislação espe
cial os pontos do territorio da Re-
1publica necessarios para a fun
dação ele arsenaes, ou outros esta
belecimentos e instituições de con
veni encia federal; 

3.1. Lc~islar sobre o ensino supe-
rioe no DisLricto Federal; 

35. Regular os casos ele extra-
dição entre os Estados; 

36. Velar na guarda da Consti
tuição e das leis e providenciai) 
sobre as necessidades de caracter 
federal; 

I I I I I I I I a I I • I I I I I. I I .. I I I I I • I I I I I I I I 

N'. 32. Diga-se : - Legislar sobre 
a organiz.ação municipal no Distri
cto Federal, bem cmno sobre a po
licia, o ensino superior e os clmnais 
scrviç~os que na Capital formn re
servados para o Governo da União. 

. . . . . . . . . . . . ~-- .................... . 

............... -................... . 

N. 36. Passe para o n. 8/1:: a 
attribuição ele velar na guarda da 
Constituição e elas leis. 

1
,_.-·--q~,/. 

\, - -. 

Ao N. 31. - Legislar sobre 
terras e Ininas que formn adqui
ridas pela União.-NataL Bulhõcs. 

Ao N. 31 - Accreccnte....,sc: -
nellas existentes. - Joao Pinheiro. 

,N. 31. Supprimam-sc as palaYra~ 
-c Ininas.- Julio de Castillws. 

N. 33. Supprima-se - José Hv
gino. 

1\'. :=!5. Snpprima-sc, pol' jncorn"·C 
vativel com o systcma de organi
zação judiciaria aclopíado. - José. 
li'l/(f'ÍI1 o. 

N. 3G. - Supprimam-sc as .pala-
vras - e providenciar sobre as 
nel3essiclaclcs ele caracter fcdcral.-
José Hygino. 

w 
~ 
-,! 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇ.\o DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

------------------.. 
37. Decretar as leis e resoluções 

necessarias ao exercicio dos po
deres em que a Constituição .in
veste o Governo da União; 

38. Decretar as leis organicas 
para a execução c01npleta da Cons
tituirão. 

Art. 3,1 

Inc.un1be, ou frosim, ao Congres
so. n1as não privativa1nente: 

1. o Animar, :rio paiz, o desenv.ol
vimento da educação publica, a 
[lgricultura, a industria e a in1mi
gração; 

2,° Crear instituições de ensino 
superior e secundal'io nos Estados; 

l ""') 
., ·-'(-.i 
~ 

E~IENDAS APPROVADAS PELA CO~BIISS.lO 

EJ,EITA PARA DAR PARECER SOBRE o I Ei\!E~L'AS P.EJl~ITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

N. 37. Depois da palavra - po
deres - diga-se: - que perten
cen1 á. União - e suppriina-se o 
;rest.o •. 
........... -.- ..... • • ....... • • ........ . 

N. 1. - H;edij a-se assin1 : 
« Anünar no paiz o desenvolvi

Inento das lettras, artes e sciencias, 
bmn con1o a in1n1igração, a agri
cultura, industria· e con1n1ercio, 
sem privilegias que tolham a acção 
dos governos locaes~ 

Passen1tpara o Presidente da Hc
publica as atlribuirões elo art. 33, 
§§ 5, (), 7, 8, 9, :1.1, 15, 17~ 19, 
20, 21~ 22·~ 23, 24, 26, 27, 28, 29 
at.é 31, 37 c 38. - Muniz Fí·cií·e. 

Supprima-2e· o n. 2 do art. 34-
Bu1hões. 

N. 2. - Accrescenf e-sc: - e 
instiln irõr.'- dr ensino secundaria 
nn Di.;;;(Í'irto Frdrrnl. - José lfy
(1 i no. 

C;;J 
o 
00 
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3.0 Prover a instrucção pri
rnaria c secundaria no Districto 
Federal. · .:._i.!_: __ ;--, 

Paragrapho unico. Quaesquer 
outras despesas de caracter local, 
na Capital da Republica, incun1ben1 
oxclusiva1nente á autoridade ll1U
nicipal. 

.CAPITULO V 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES 

Art. 35 

Salvas as excepções do art. 28, 
todos os projectos de lei podern ter 
origem, inclistinctan1ente, na Ga
mara ou no Senado, sob a iniciativa 
de qualquer de seus n1en1bros, ou 
nroposta, cn1 n1ensag·em, elo Podee 
.ExceutiYO. 

Ao n. 3. - Supprin1an1-se as 
palavras - prin1aria e -

Passe o paragrapho unico para 
o art. 66. 

Art. 35. - Sup1)rin1an1-se as pa-
lavras -. . ou 1propost.a en1 n1en
sagem, do Poder Executivo, 1)ara 
evit'ar contra dicção con1 o art. 28. 

N. 2. - Onde se diz - crear 
.- diga-se - auxiliar. - Julio 
de Castilhos. 

Substituan1-se os n:::. 2 e 3 por: 
N. 2 .. - Auxiliar a creação ele 

insLiluicões ele ensino c ele assis
tcncia nos Estados c no Di~tricto 
Federal. - l.Jmcs Ttorão. 

Art. 35. - AccreE:ccnle-sc ás pa
lavras - Poder ExecuLiYo - que 
dará publicidade. eom antecedencia 
de t.rcs mezes. · pelo n1enos~ aos 
projectos ele lei que houYer de 
offereeer ao Poder J_.,efl·islatiYo 
Julio de Cast il h os. -

e,.,; 
v 
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PROJECTO DE CONSTITlJIÇ"lo DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

Art. 36 

O projectq de lei, adoptado 
ntuna das Camaras, será subinet
tido á outra; e esta, si o approvar, 
cnvial-o-á ao Poder Executivo, que, 
aoquiescendo, o sanccionará e prp
n1ulgará. 

§ 1. o Si, porén1, o Presidente da 
Republica o julgar inconstitucio
nal, ou cqntrario aos interesses 
da nação, oppor-lhe-1á o seu véto 
dentro de 10 dias uteis, daquelle 
en1 que recebeu q projecto, devol
vendo-o, nesse n1esn1o praso, á 
Catnara onde elle se houver inici
ado, con1 os 1notivos da recusa. 

§ 2.0 O silencio do Poder Exe
cutivo no decennio importa na 
sancção, salvo si esse tern1o se 
ctunprir estando já encerrado .o 
Congresso. 

I 

l 7 r 
\. ·. '';! 
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E:\iENDAS APPROVADAS PELA CO!IIl\IISSÃO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

1 Ao art. 36, § 2°. -JTilhníne-se o 
· que se segue depois da palavra -
sancção. 

Ao art. 36, § 2.0
- Substitua-se 

a ultima parte por estas palavras
dará publicidade ás suas razões, no 
caso de recusa de sancção quando 
estiver encerrado _o Congresso. 

E:\!EXDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

. I 
·"-;.,; 
o 
o 
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§ 3." Devoiviclo o projecto á ca
Jnara indicadora, ali i se suj citará 
a uma discussão e á Yotação no
n1inal, consiclcranclo-se appro"\,ado 
si obtiver dois terços dos suffragios 
presentes; c~ neste caso, se rmnet
tcrá a outra camara, de onde, si 
Y('IlCCI', pelos mesmos trmnites, a 
n1esma maioria, voltará, como lei, 
ao Poder Executivo ;para a solCin
nidacle da promulgação. 

§ 1.0 A sanccão n a prmnulgação 
~~rrectuam-sc por estas fórmulas: 

1" <<O Congresso ':\'acional clc
~.rcda, e ett sanccillno a segninte lei 
(ou r c sol u~ão) »; 

;!.a «O Con~res.;;o ~acional cle
Ct'Pia. o eu pt·,~nnnlgo a seguinte lei 
(on rc.~olucão)>>. 

Art. 37 

O pt'lljPel o r\ e lei ele uma carnara, 
Pnwndaclo na ou Ira, volvcrú á pri
nwira, quP. -;-;i aecci!ar as eJn0nclas, 
PIJVial-o-á. mudi ficado em con for
micladc dellas, a11 Poder Excculivo. 

~ 1." No caso conl rario. -vol-verá 
ú r.arnara revisora, onde só se con

~ s idcra~,;ão approvada:::. as alteraçõe~ 
si obLi-vr-rem clois tercos elos suf
fi'a~ins presentes; e, nesta hypo-

Artigo aclclitivo ao art. 3G -
~ão sendo a lei prmnulgacla pel.o 
Presidente da Republica, nos casos 
elos §§ 2·0 o 3;), dentro en1 48 horas, 
o Presidente elo S'enaclo a pron1ul
garn, usando ela seguinte forn1ula: 

«O Congresso i:\'acional decreta e 
promulga a scgn intc lei (ou rDSO-
luç:ão >>. 

.Ao § 3o cln art. 3G- SulJsLilu
am-se as palavras- cloi.3 tcr\OS
pelas-ainc1a maioria.-G. Besouro. 
BulluJcs. - Jl. Valladâo. 

~-
·-· 
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PHOJl~CTO DE CONSTITUIÇio DOB ESTADOS 
UNIDOS DO BTIAZIL 

those, lornará á camara iniciadora, 
que só as poderá reprovar n1edi
anlo dois terços elos seus votos. 

- § 2; 0 RojoiLadas deste 111odo as 
alterações, o projecto subn1etter
se-ú som ellas ú sancção. 

Art. 38 

Os iprojcctos totalmente rejeita
dos, ou não sanccionados, não se 
poderão renovar na n1esma sessão 
lcgislaLiva. 

SECÇXO II 
PODER EXECUTIVO 

CAPITULO I 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PHESI'HENTE 

ArL 30 

Exerce o Poder Exrcu Li v o o 
Prr:-;idento elos E-.:1 aclns Unidos do 

'\ - ' . --·,-_< 

--~ 

El\IENDAS APPROVADAS PELA COMl\IISS .. lO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE o I El\IENDAS HEJEITADAS ou PREJUDICADAS 

l'ROJECTO 

Ao art. 38. - Supprima-se a pa
lavra - totalmente -. 

l 
~ 
ó 
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Brazil, so1110 chefe electivo da 
úação. 

§ 1.0 .Substitue o Presidente, no 
caso de in1pedünento, e succede
l!le, no de ·falta, o Vice-Presidente, 
eleito sin1ultanea1nente con1 elle. 

§ z.o No ilnpedimento, ou falta, 
do Viec-Presiclente, serão successi
vamente ehmnaclos á presidencia 
o Vice-Presiclente do Senado, o 
Presidente da Cam·ara e o do Su
u:n'en1o Tribunal Federal. 

§ 3.0 São conjições essenciaes 
para ser eleito Presidente ou Vice
Presidente da Republica: 

t ,0 Ser brazileiro nato. 
2·.0 Estar no exercício dos direi

tos políticos; 
3.0 Ser maior de trinta e cinco 

annos. 

Art. 4.0 

() Presidente exereerá o cargo 
por seis annos, não podendo ser 
reeleito para o. período presidencial 
imn1ecliato. 

• t e I 6 I I I I t I ~ I- t I t I I I _ I ~ I t t I I . t I • I , I I • I __ I J 

Addi ti v o ao art. 39. 
·«Si, no caso de vaga, por qual-

quer causa, da Presidencia ou Vice
Presidencia, não houvermn ainda 
decorrido dois terços do período 
presidencial, proceder-so-á a nova 
eleição. » 

I 1 I 1 1 • • I I I I I I • I I I I I I I t I_ I_ I_. I I ,. t I I 

Ao n. 1 do § 3°, - Supp~inui:se 
a palavra - nato. - Guvnaraes_ 
Natal. 

Art. 4.0. - Substitua-se pelo se~ 
guinte: 

« O Presidente exercerá o seu 
cargo por seis annos, e só decorri
dos dois períodos eguaes será re
cleit_q ». -. Francisco_ Badar_~.~ : 

L~~ 

~ 
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PTIOJEC'TO DE COXSTJTUI(.'.\0 DOS ESTADOS 

U .NIDOS DO BP.A7.IL 

§ l. o O Vice-:Presidente que 
exercer a presidencia pelos tres ui .. 
tin1os annos elo perioelo presiden- · 
cial, não poderá ser eleito Presi
dente para o perioclo seguinte. 

§ _2. 0 O Presidente deixará o exer
cício de suas funcções, ii111proroga
·vehno11te, n() 111081110 dia en1 que 
terminar o seu período· presiden-
cial, succeclenclo-lhe logo o reemn
cleito. 

§ 3. 0 Si este se achar ünpeclido, 
ou faltar, a substituição far-se-á 
nos tennos do artigo antecedente, 
*§ 1° c 2°. 

§ 1. o O .prüneiro período presi
dencial tern1inará aos 15 ele no-
ycmbor ele 189G.. · · · 

b 

E:\IEXDAS APPROYADAS PELA CO:\DIISSIO 

ELEITA PARA DAR PARECEr. SOBRE o I E:\IEXD.\S I:B.JEITAD.-\s oe PREJUDICAD.\S 

PROJECTO 

........ ,·, ·:-·-· ... ' ...... •.• .... •.•. 

·---·--------------------------------------
Ao § 1 o do art. 40.- En1 logar 

de - pelos tres ultimas annos .
diga-se: -dentro elos Lres ulLilnos 
annos.- Epitacio Pessôa ., 

SubsLilua-se o arL. 110 pelo se
guinte: 

«O Presidente da Hepublica elos 
Estados Unidos do Brazil e:xercerú 
o eargo por quatro annos, não po-
dendo ser reeleito para o perioclo 
presidencial seguinte. 

§ 1.0 O Vice-Presidcnle que exer
cer a ~Presidencia por dois annos 
não poderá ser eleito Presidente 
para o 1perioclo inunediato. 

Mantenhmn-se os §§ zo e 3° e 
substitua-se o 4° pelo seguinte: 

<<Ü prilnciro periodo presidencial 
terminará aos 1'5· de noven11Jro de 
1894. -·- Pleury Curado.- Bu.lhões, 
- G. Besouro. -. . B. Lapér. 

A_o art. 40. -· Depois das palavras 
- por seis annos - accrescente-se 
--excepto no primeiro período, que 

I 

>+-..... 
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Art. 41 

Ao empossar-se no cargo, o Pre
sidente pronunciará, en1 .sessão 
publica, ante o Supren1o 1'ribunal 
Federal, esta affirn1ação: 

' l 
~ 
!. 

« Prmnetto 1nanter e cun1prir 
cmn perfeita lealdade a Constitui
~~ão Feclm~al, prmnovcr o bmn geral 
da Republica, observar as suas leis, 
:-:n;;::tcnl~r-lhc a uni.ão, a integricla- I 
tk e a mrleflcnclcncia.>> I 

. i 
.Art. 42 ! 

! 
.O Pl'esiclcntc e o Vice-Prcsidenle ~· 

não púden1 sahir do territorio na
cional sem permissão do Congresso, , 
sob ~-Jcna de percleren1 o cargo. _ í 

terminará aos 15 de 110ven1br.o. de 
18i95. 

Ao § zo elo 1nes·mo artigo.- De-
pois da palavra - Presidente -
accresecnlc-se: - não poderá ser 
J·eelcilo t)ara o período presideneial 
imn1ediato c deixará, etc. (o n1ais 
con1o está), 

Ao ~ /1° elo 1nesn1o a~'tigo - :Sup-
prima-sc. - ~Jlachado. 

.~ 
o 
c.,, 

\ 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇAO DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

Art. 43 

O Presidente c o Vice-President.e 
perceberão subsidio, fixado pelo 
Congresso . no ~Dcriodo presidencial 
aü íecccl ente. 

CAPITUL.O II 

D.:\. ELEIÇ.-\.0 DE PHESIDENTE E VICE

PRESIDEN'l'E 

ArL 1í 

O Presidente e o Vice-Presiclente 
·serão escolhidos pelo povo, n1edi
ante eleição inclirecta,para a qual 
cada Eslado, bmn con1o o Districto 
Federal, constituirá uma circun1-
seri:pção, eon1 el citares especiaes 
en1 nmnero clutplo elo ela respectiva 
Tepre.sentação no Congresso. 

~ 1.0 Xão póden1 ser eleitores cs
pceiaes, além dos enumerados . no 

·-\-

E:IIENDAS APPROVADAS PELA C071Df!SS.:\.O 

El.El'l'A PAHA DAR PARECER SOBRE o I E:IIENDAS REJEITADAS ou PRE.TUDICADÃS 

l'TIOJECTO 

Substitutivo aos arts. 44, 45 e 46: 
«0 Presidente e o Vice-Presidente 
da Republica serão eleitos pelos Es
tados, tendo eada Estado són1ente 
un1 voto. 

~ 1.0 O voto de cada Estado é o 
da 1naioria elos seus eleitores qua
lificados para as elciç;ões de depu
tados ao Congresso Nacional. 

§ 2. 0 A eleição será directa e 

Art. 44. Substitua-:se pelQ ~e
guinte: 

«O Presidente e o Vice-Presi
den te da R:epublica serão escolhidos 
11elo povo, mediante suffragio dire
cto, realizando-se a eleigão no dia 
·1 de n1arço do ultimo anno do pe
ríodo '])residencial». - Fleury 
Curado~ 

l 
I 

:?; 
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art.. 26, os cidadãos c1u c occuparem 1 real isar-se-á em todo o tcrritorio 
cargos retribui elos, de caraeter I e- da Republica no di-a 1 o de fevereiro 

· gislativo, jucliciario, administrativo, do ultimo anno do pcriodo pre
ou militar, no g-overno ela União, .sidencial. 
ou nos Estados. ~ 3.° Cada eleitor yotará por duas 

§ 2.. 0 Essa eleição realL::;ar-se-ú ceclulas diffcrerltcs, en1 dois cicia
no dia 1 o ele março do ulUmo anno dãos, n'uma para Presidente, n'ou
do período presidencial. tra para Vi.ce-Presidcnlc, as Quaes 

.~erão rccol,hiclas cn1 urnas dis-
tinctas. 

§ q,o As auLhcnticas elas secções 
rle eacla município serão apuradas 
15 cl:fls depois da eleição, peJa res
pe·cl.iva Cmnar-a ou InLcndcncia 
\!.unicipal, que Jecidirá as questões 
r,nnt enciosas~ com recurso para o 
TrDJtmal de Appellação do Esta rio. 

§ 5.0 Dos votos assin1 apurados 
se or·ganisarfío duas aelas dislin
d.as. de ~ada uma das quar.s se 
lavrarão dois exemplares aulhen
Ucns. 
- § G.o Dr.st.a~ quatro auLhenticas 
c:C'rão remei I idas tlnas (lnna ele cada 
ar, I a) ao Güvcrnador do Esfaclo, 
para o rc::;pccLivo arehivo, c duas 
ao Prc.~idcntc da Assembléa Legis-
1 ai iva on ao Prc.siclcntc elo Senado 
do Estádo, si este o tiver. 

~ 7. 0 l\n dia lG de maio rcunir
-.:c-fín as duas camaras legislal.ivas 
elo Estado, sob a presicleneia do Pre-

Art. 1J.L Substitua-se pelo se~ 
guinle: 

«O Presidente e d Vice-Presi.....; 
dente serão escolhj elos pelo povo, 
rncd i ante clei(:ão indirecta, para a 
qual eacla Estado, ben1 con1o o Dis
trieto Federal, constituirá un1a cir
cmnscripção con1 eleitores espe
ciacs, en1 numero de 20 por cada 
E.~ lado. 

S. H. - J. Rctum,ba. - EpUacio 
Pessôa. 

Ar L. 44. Suhsti tuan1-se os arts. 44, 
.15 e ~ G pelo seguinte: 

« O Presidente ela Republica será 
eleito por stl'ffragio directo e n1aio
ria absoluta, no dia P ele n1arç·o do 
l!llirno mu1o do período presiden
cial. A, avurae,ão geral ,proeederá a 
AssemlJléa Geral. O processo será 
daclo por lei orclinaria». - Moniz 
Freire. 

Ad. ,H). Supprimam-se os §§ 1°, 
'7° c so do art. ·15, n1antendo-se os 
s § 2°. 3°, 4. o, 5, c 6°. - Fleury 
Curado. 

I~ 
o 
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rl:OJ'E:CTO DE COXSTITGIÇ.\.0 DOS ESTADOS 

UXIDOS DO BRAZIL 

r\...._,~ .... _., 

E:\IENDAS APPRO\'ADAS PELA CO"ll?.IISS.\.0 

ELEITA PARA. DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

sidente do Senado, si o Estado tiver 
duas catnaras, ou, no .caso con
trario a Assen1bléa Legislativa, sob 
a presidencia do respectivo Presi
dente, e far-se-á a apuração geral 
dos votos, scnjo proclan1ados can
didatos do Estad.o para a presi
dencia ou vice-pre.sidencia dos Es
tados Unidos do Brazil os cidadãos 
que Dbtiverenl a 1naioria dos votos 
contados. 

~ 8.0 No caso de empate, a Assmn
bléa escolherá, pQr 1naioria abso
luta, un1 dentre os candidatos 
eguahnente suffragados .. 

§ 9. 0 Lavradas as actas distinctas 
dos votos apurados, para Presidente 
c Vicc-Presidente, se cxtrahirão de 
cada uma dellas tres copias authen
ticas, .que terão o seguinte destino: 
duas ren1etter-se-ão ao archivo do 
IE\st.ado, duas ao Presidente do Se
nado da União, e as cluas restantes 
ao Archivo Nacional, todas fechadas 
e srllndas. 

l~~iBNDAS REJEITADAS OÚ PHEJUDICADAS 

.;... .... 
o 
X! 
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..-\rt. 45 

~o dia 1 o ele. maio seguinle se ce
Jphrará em todo o territorio ela Re
nuhlica a eleição elo Présidente e do 
V ice-Presidente. 

~ 1.0 Os eleitores ele cada Estado 
fnrmarão un1 collegio, e bem asshn 

§ 10. Reunido a 15 de junho o 
Congresso Nacional, sob a ]WCSi
dcncia do Presidente do Senado, 
clle abrirá as actas e proêlarnará 
Presidente e Vice-Presidentc dos 
Estados Unidos do Brazil. os dois 
cidadãos que obtiveran1 a maioria 
absolu la dos votos elos estados. 

§ l L Si nenhun1 cidadão obtiver 
essa 1naioria, o Congresso elegerá o 
Presidente e o Vice-Presiclcnte por 
maioria absoluta dentre os tres mais 
suffragados, devendo ser tambmn 
con1prel1endidos no escrutínio iodos 
os candidatos que tenha1n alcançado 
o mesn1o nun1ero de votos. 

§ 12. Nessa eleição cada Es 1 ado 
terá un1 voto, e este caberá ao can
didato que, na respectiva represen-
tação ao Cong-resso, oblivcr a 
maioria relativa dos snffragios. 

~ 13. Para esse effeito os rcprc-· 
scntantcs de cada Estado yofarão 
por grul)OS discriminados . 

Art. 45. O Districlo Fedm'a1, no 
que respeita á eleição presidencial, 
·ó equiparado aos Estados. 

§ 1.0 A Intendencia Municipal elo 
Dislricto Federal apurará os votos 

~ 
o 
~ 



PROJBCTO DE CONSTITUIÇ.\0 D:>S ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

Os do Dist.riclo Federal, reunindo-se J 

todos no logar ·que, com a devida 1 

antececlencia, prescrever o respecti
vo Governo. 

§ 2.° Cada eleitor yotará en1 duas 
urnas, por duas cedulas clifferentes, 
n'tuna .para Presidente, noutra para 
Vicc-Presiclente, cm dois ciclad5,os, 
Um d03 quaes, llC]O 111Cl10S, filho do 
_outro Estado. 

§ 3.0 Dos votos· apurados se or
ganizarão duas actas distinctas, de 
cada uma elas quacs se lavrarão 
tres exomplarcs aulhenticos, desi
gnando os nomes elos votados e o 
respectivo nmnero elo votos. 

§ ,í.o De:3sas sois authonticas, 
c.ujo teôr in1n1ecliatame.nlc se fará 
publico pela i mvrensa, remotter
se-ão duas (uma ele cacla ac.fa) ao 
Goyernaclor elo Estado, para o re
spectivo archivo, e, para o mesmo 
fim, no Dislricf o Federal, ao Pre
sidente da ::Uunieipalicladc, duas ao 
Prc.sidcnlc elo Senado da enião, e 

l \ f --~-) 
·~ 

E:\IENP.AS APPROVADAS PELA co11Il\IISs"lo 1 EMENDAS REJEITADAS ou !'REJUDICADAS 
ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

l'ROJECTO 

elas ·secções eleitoraês a 15 de 
1naio e observará as disposições 
dos §§. .. . . . . mn tudo quanto lhes 
for apphcavel. 

~ 2.0 Aos representa~tcs do Dis
tricto Federal tem applicação o 
disposto no art.. 4~, §§ 12 e 13.>> r 

.;:... ..... 
o 
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as duas restantes ao Archivo Na
cionaL todas fechadas e sellaclas. 

~ 5.0 Reun}das as duas camaras 
·mn Assemblca Geral, sob a pre
sicleneia elo Prr.siclente elo :Senado, 
elle abrirá perante ellas as duas 
actas, proclamando Presidente c 
Viee-Presiclenio elos :E:3laclos Unidos 
.do Brazil os dois cidadãos, que: 
em cada uma clcllas. reuniren1 a 
rnaioria absoluta ele votos contados. 
· ~ 6.0 Si ningucn1 obtiver essa 
n1aioria, o C0ngresso elegerá o 
Prcstclcntc, ou o Vice-Prcsidente, 
por nmioria absoluta, en1 votação 
non1inal, dentre os tres n1ais suf
fragados en1 cada un1a das actas. 

~ 7. 0 Nessa eleição cada Estado, 
bern corno o Districlo Federal, terá 
um yoto, e este caberá áquelle, dos 
tres cancliclalos, que, na respectiva 
reprcscntacão no Congresso, alcan
~ar a maioria rcla-f.iva dos snffra-
gio~ .. 

§ 8." Para cs~c effcilo, os reprc
scnlantcs de cada Estado. c assin1 
os elo Dislriclo Fcdcr·al; votarão 
por grupos discriminados. 

~ ô.0 1Suppri1na-.se: - cm vota
ção nominal. 

Aclclitivo - Accrescente-se :· 
~ 9.0 Si ningumn obtiver a n1ai

oria ele que trata o n. 6, ficará 
eleito _o que tiver ·n1aior nun1ero_ de. 

·.;... 
~ 
[-lloo 

~r: 
i 



l'ROJEC'l'O DE COXSTITUI(>io DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

l ~
i 

·, . 

E)IENDAS APPROVADAS PELA CO)I.i.\IJSS.\0 

ELEITA PARA DAR PARECER SÓBRE o I E)lE~DAS HEJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PP..OJECTO 

Yotos, caso tenha tambmn alcan
çado a maior votação dos eleitores 
e3pecjacs; si assiln não for, pro
eeder-se-á a novo escrutínio, 
entre os candidatos que obtivermn 
as duas n1ajores votações na elei
çào do Congresso, .e, salvo a hypo
these de maioria a\bsol;uta, :será 
considerado eleito o que for 1nais 
votado, caso Lenha sido, dentre os 
concurrcntes, o mais votado na 
ele i ~ão feita pelos eleitores cspe
ciaes. 

Paragrapho unico. Sendo neces
sario repeLir-se o escrutínio, este 
se fará ainda entre os que obti
Yorcm as duas n1aiores votações 
no Congresso, tritunphando afinal 
o que conseguir maioria absoluta~ 
nu então a relativa, si tiver tido 
1 ambcm a mesma n1aioria na 
eleição feita pelos eleitores cspe
ciacs. - João Pinheil'O. 

.;.,-.... 

~ . ..:.: 



Art.. 46 

Não se considerará constituída 
a Assen1bléa Geral .para proceder 
ú verificação da eleição elo Presi
dente e Vice-Presidente da Repu
hl ica, sen1 a presença, pelo n1enos, 
de dois tcr.ç,os ele seus 1nen1bros. 

§ '1.0 O .pr_ocesso deterininado 
para esse •filn nos dois artigos ·pre
cedentes cmneçará e findará na 
mrsma sessão. 

§ 2. o Eei ta nessa sessão a cha
ma ela elos membros elo Congresso, 
não será permitLiclo aos presentes 
Totirarmn-se ela Casa; para o que 
se tomarão as convenientes medidas 
rlP precauç.ão n1atcrial. 

§ 3.0 Nenlnun 1nembro presente 
Dódc abster--se ele votar. 

CAPITULO ,III 
DAS ATTRIBUIÇÕES DO PODER EX

ECUTIVO 

Que seja1n suppressas do. § zo 
do art. 46 as· palavras- para o 
que se ton1arão as convmüentes 
n1edidas de rprecauç·ão n1aterial. 

,§' 2.0 Supprilna-se a ultüna 
parte. 

~ 3.0 Nenhun1 n1mnbro presente. 
pócle abster-se ele entregar sua 
ceclula. 

Ao art. 47, § 1°. Depois ela palavra 
Compete privativamente ao Pre- - Congresso -, diga-.se: - salvas 

siclentc da Republica. as restricções estabelecidas nesLa 

A1·l. -'ti 

1.0 Sanecionar, pron1ulgar e fa- Constituiç-ão .. 
7.Cr ])nbJicar as leis e resoluções elo ~~-· ·'· · - · -- - ·, 
Congresso; expedir decretos, ins-

Art. l~:G. Suppriman1-se os ~§ zo 
e 3°. -. Epita.cio Pcssôa. 

I . 
~ 
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PRO.JECTO DE CONSTJTUJÇ,\.0 DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BHAZIL 

trucções e regula1nentos para a 
sua fiel execução. 

2.0 Nmnear· e den1ittir livr·e
Inente os n1inistros de Estado. 

3.0 Exercer o c01nmando supre
mo das forças de terra e n1ar dos 
Estados Unidos do Brazil, assiln 
con1o das de policia local, quando 
chamada ás armas em defesa in
terna, ou externa, -da União. 

4.0 Adn1inistrar e distribuir, sob 
as leis do Congresso, conforn1e as 
necessidades do Governo Nacional, 
as forças de n1ar e terra; 

5.0 Prover os cargos civis e n1i
litares de caracter federal, salvas 
as restricções expressas na Cons
tituição. 

6.0 Indultar e coú1n1tüar as pe
nas nos crin1es sujeitos á juris
dicção federal, salvo nos casos .a 
que se refermn os arts. 33, n. 3·0, e 
51, § 12°; 

7.0 Declarar a guerra o ·fazer 
a paz, nos tennos do art. 33, n. 12; 

\ ~ ..... , __ ~ -~\ 
\ ~-. 4 • 

_El\IENDAS APPROVADAS PELA COl\IMISS.Ã.O 

:ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

N. 3. ~ Eni vez de ~ commando 
- diga-se_: - mando.J · -- · 

EMENDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

N. 3.0 
- Substitua-se: 

Exercer ou designar quem devà 
exercer o comn1ando supremo das_ 
forças de terra e 1nar, quando cha
madas ás armas en1 defeza interna 
ou exterl}a da U_njãQ. ~. . G. Be_~ 
SOU1~0 •. 

I. 
~ 
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8.0 Declarar in1n1ediatan1ente a 
guerra , nos casos de invasão ou 
aggressão extrangeira; 

9.0 Dar conta annualn1ente da I N. 9. - En1 vez de - recon1-
situação elo paiz ao Congresso Na- rnendando - diga-se: -. _indicando 
cional, recon1mendando-lhe as pro-
videncias o reforn1as urgentes, en1 
uma n1ensagem, crue re1netterá ao 
secretario do Senado no dia da 
abertura da sessão legislativa; 

10. Convoc-ar o Congresso extra
ordinarian1entc e prorogar-lhe as 
sessões ordinarias; 

1 L Nmnear os magistrados fe- ._ •................................ ; 
deraes· 

12. ;N·omear os n1emhros do Su- N. 12. - En1 vez de - mediante 
,pren1o Tribunal Federal e os n1i- --diga-se: - ~ujeitando-a .. 
nistros diplon1aticos, n1ecliante 
approva:e·ão do Senado; podendo, 
na ausencia do Congresso, · desi-
gnai-os en1 con1missão até que o 
!Senado se pronuncie; 

1.3. Nomear os demais n1embros I · • · • • ·-· · · • .-. · · • · · · • • · · · · · · · · · • ·_•j 

do corpo diplomatico e os agentes 
consulares; 

-1·~~. l\Ianter as relacõcs con1 os 
Estados extrangeiros; ~ 1 15. Declarar, por si, ou .por se-us ! N. 15, - Comprehenda-se taro-
agentes responsaveis, o estado de Í bmn no parenthesis o_ art. 5° n. 3. 
sitio en1 QualQuer ponto do terri- ~r 
torio nacional, nos casos de ' 
.aggressão extrangeira, ou grave • 

N. 11.-Supprhna-se, por estar 
contido no n. 5. -·João Neiva. 

N. 12. - Diga-se: - Nomear 
os 1nenhros do Suprmno Tribunal 
Federal e os n1inistros diploma . 
ticos. -- JJtlio de Ca,stilhos. 

N. 13. - Supprilna-se, por estar 
a 1nateria contida no n. 5.- João 

-~~ 
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ccnnmoção intestina; (Arts. 77 e 
3"1 ll ~~ ) 

l) • ''"'·"-'· 

': - ~.... \ :~···:; 
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E:'IIEXDAS APPROYADAS PELA CO:'IDIISS.iO 
ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

, 

4 

E:\fE:XDAS REJEITADAS OF PREJUDICADAS 

Art. 47. Accrescenfe-se: 
§ Organizar todos os serviços 

fecleraes~ legislar sobre elles~ esti
pular vencimentos o prover a boa. 
n1archa de todos os interesses pu
blicos com as Jnediclas reguladoras 
necessarias~ sempre dentro dos 
creclilos valados pelo Congresso 
1para cada serviç: .. o, salvo os casos 
extraordinarios cxue o lWOlWio 
Congresso honve.r ,previsto. 

~ iPreslar contas ao Con~resso~ 
detalhadas~ da applicaç:ão que hon
vermn tido as rendas publicas Yo
tadas·, em cada exercício que for 
sendo liiquidado; fornecer ácerca 
elas rondas o elas despesas publicas 
todos os esclareeilnentos (lU e o 
Congresso pedir. 

Supprinwm-se os §§ 11 P 1~ ao 
mesmo artigo e diga-se: 

~ Fazer as pr'imciras nomea~õc~ 
rmrrr a magi~f ralnra federal. -
JJ u n iz PJ'C i n?. 

.:.-
J-0-

c: 
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16. Eniabolar negociações in
tcrnacionacs, celebrar ajustes1 con
venções c tratados, sempre ad rl'e
{e1·endum do Congresso, e approvar 
os que os Estados celebraren1 na 
conformidade do nrt. 64, subn1et
tendo-os, quando cun1prir, á au
t.oriclacle do Congrpc:~o. 

CAPITULO IV 

DOS ~IINlSTROS DE ESTADO 

Art. 48 

O Presidente ela ·Hcpub.lica t) au
xiliado pélos rninistros de Estado~ 
agentes de sua confiança, que lhe 
referendam os actos c presidetn 
cada um a uma das secretarias en1 
que se divide a administração fe
deral. 

Art. ~o 

0:.; ministros de Estado não. DO
derão acrnmular onl ro emprego ou 

!.'1 funccão publiea. nem S('r clcilos 
Presidente on Vice-Prc~idi~nlo da 
Uniãn. 

No. Capitulo IV e seus artigos, 
ben1 cmno en1 todas as disposições 
da Constituição en1 que se encontrar 
a palavra - Ministros - referin
do-se aos 1nembros do Poder Exe
cutivo, seja substituida pelo ·vaca
bulo - Secretarias -. 

Art. 48. En1 vez de-referendam 
- dig'a-se: - subscreyen1. 

Art. 4ü. Accrescente-se: -. Depu
tado .ou Senador- depois da pa
layra - União. 

~ 

-I 



- l PROJECTO m( CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

ParagTapho unico. O Deputado, 
ou Senador que acceitar o cargo de 
rrlinistro de Estado, perderá o man
dato, ,procedendo-se immediata
nlent~ a nova eleição, na qual r..ão 
poderá ser votado. 

Art. 50 

Os n1inistros de Estado não po
derão comparecer ás sessões du 
CongTes.so, e só se con11nunícarãu 
com elle por escripto, ou pessoal
mente mn conferencias con1 as 
comn1issões das camaras. 

Os relatorios annuaes dos mi
nistros serão dirigidos ao Presi
dente da Republica e communi
cados poi· este ao Congresso. 

Art. 51 

Os n1inistros de Estado não são 
rcsponsaveis ao Congresso, ou ao;:; 

.\;'.'/;: ~ .~ 

· .. .. ~--;:-) 

EMENDAS APPROVADAS PBLA COlllMISSÃO 
ELEITA PARA. DAR PARECER SOBRE O I EMENDAS REJEITADAS ·OU PREJUDICADAS 

PROJECTO 

I I I I I I I I I I I~~: I I .1~1: I I I I I .._I_ I I. I I I I I I I I. 

'·-
i , .. J 

Art .. 51. - Su.pprima-sà a pri-! 
me ira parte do artigo. - José Hy-
gino. · 

~-O'Jt 



Tribunaes, pelos conselhos dados 
ao .Presidente da Republica. 

§ 1.0 Respondem, poré1n, quanto 
aos seus actos, pelos crimes quali
ficados na lei crilninal. 

§ 2.0 Nos crimes de responsabi
lidade serão processados e julga
dos pelo Supremo Tribunal .Fe
deral, e, nos connexos corn os do 
Presidente da Republica, pela au- ; 
toridade cmnpetente :para o jul
gamento deste. 

.. 

~--· .,.,. 

~ 2.0 Accrescente-se depois da 
palavra - crüne~ - a palavra -
conununs. 

§ 2.0 Depois dé - responsabili
dade - accrescen te-se: - defi
nida em lei especial. 

Art1go acldiLivo para ser collocaqo 
onde convier: 

E, · instiluido um Tribunal de 
Contas para l iquirlar as contas da 
receila e despesa e ver i ficai· a sua 
legalidade. ant.es de serem presta-
das ao Congresso. 

Os membros deste Tribunal serão 
nomeados pelo Presidente da Re
publica, com appT'ovação do Senado, 
e sómenl e perderão ps f3CUS logares 
por scntençao. 

Ao a.rt. 51 - Substitua-se: 

Os 1ninistros de Estado serão 
responsaveis por seus actos e con
selhos. Nus· criines de re~puu::;a
bilidcde propna serão proce:;sadus 
e julgados pelo Supremo Tril.Juual 
.Federal, e, uus de resvunsabilaiaúe 
connexa com a do .P re:;iLieule da 
Republica, serão proce.:;:;adu.s e j ul
ga<.io~ co.m elle~ ~ Muniz Preire, 

i ~ 

f 
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PROJECTO DE CONSTITUI(JÃO DOS ES'.rADOS 

UNIDOS DO BP.AZI!J 

CAPITULO V 

DA HESPONSABILIDADE DQ 

i--x' I PRESIDENTE: 

Art. 5~ J'L .:·n::·! ... 

O Presidente dos Estados Unidos 
do BrazH ser.á submettido a pr_o
cesso o a julgamento depois que 
a Camara declarar procedente a 
accusação, perante o Supremo -Tri
bunal Pcderal, nos cri,Ines con1-
muns, c.. nos de responsabilidade, 
perante o :senado. 

Art. 53 

São crimes de responsabilidade 
do Presidente ela R·epublica os que 
aften[am contra: 

·l. 0 A existcncia politica da 
Dnifio: 

2.0 "'~ Constituição e a fórma do 
governo Jederal; 

~~~~~~m~~~~~~----mHBRB&.ma--M----------------------------------

J" --,~.!' 
·~ 

lD!END,\S .<\PPP.U\'ADAS PELA CO:\OIISSÃO 

ELl!JI'l'A PAí~J. DAI~ PAP.ECEH SOBRE O 

PTIOJECTO 

Ao ar L 52 accrescente-se: 
.Paragrapho unico. - Decretada 

a ·procedencia da accusação, ficará. 
~ P1'!sidentc suspeQ.SO. ele suas 
íuncçoe.s. 

E;'lfFrNDAS HBJ El'l'ADAS OU PIU<;J lJDlCADA~~ 

Ao art. 52. -.Substitua-se por: 
O Presidente da Repubica, de

pois que o Senado desenvestil-o 
ele suas funcções, será processado 
o julgado perante o Supremo Tri
hunal. - jJlunt'z Freire. 

~ 
1-:J 
o 

I 



~r 
3.0 O livre exercicio dos pode

rc.3 publicas; 
to O goso c o exercieio legal dos 

direitos politicas, ou ütdividuaes; 
5.0 A segurança interna do paiz; 
G.o A probidade ela administra

rão: 
- 'I.~' }\ gu m~cla c en1prego consLi ~ 
tuc.ional elos dinheiros publicas; 

~ 1.0 Esses clelictos serão defini
do.s cm lei especial. 

§ 2. 0 Outra lei lhes regulará a 
accusaç.ão_. o processo e o julga
mnnto. 

~ :3. 0 _\mhas e~sas leis serã-o foi
la.~ na primeira sessão do primeiro 
~~ongrcsso. 

SECÇXO III 

DO PODEn .TUDIC:L\HIO 

Art. 51 

O Poder .Judiciaria ela União 
I Ct'Ú 1)01' orgãos. l1111 Su}wemo rJ:,ri
hunal }'cderaJ, com s1Sdc na Capital 
rla ncpuhliea c lautos juizes. 
e lribunac.s fcderac.~. di.sLribuido.s 
peln paiz, r1uanto.::; ·o Congresso 
('l'í'ar. 

Accrcscen tc-se: 
8,0 

- As leis orçan1entarias vo
tadas !)elo Congresso. - · 

......,.,..~,~-:~ it~r-:;~J~·"'i·en:,r~~.(<-0~~q~~'}7:.~~-~~?r.~;~'T-~"-~-~· ·:-.·~ 

SECÇ .. \0 III 

Sejnrn os ads. 5-í e 55 :_,ubsti
tnidos por esfns disposições: 

1.0 

O PodPr .Ttuliciario scr:l regulado 
nnr lf'i cln Congresso c pelas dos 
J<:.~f ado::; na parle que a estes com
JH'! i r·. f cnrln pnr orgãos de accão: 
---- t-n~ t311J1J'('ll1n 'rJ'ibnnal com 

..:...-.. 
!-:) 
;-:.... 

.,1t_•-~.--:· ![~~ . 
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PRO.Jli:CTO DE CONSTITUIÇlo DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

Art. 5'5' 

O Supremo Tribunal Federal 
compor-se-á de 15 juizes, nomeados 
na fórma do art. 47, n. 11, dentre 
os cjjadãos de notavel saber e 
~eputação, elegíveis para o Senado. 

J 
~· 

·. 
--~.# 

EMENDAS APPROVADAS PELA COMMISSAO 

ELEITA PAlL\. DAR PARECER SOBREl O 

PROJECTO 

E~fENDAS REJEITADAS OU PRE.TUDICAD.A.B 

séde na Capital da Repu\blica e 
jurisdicção em todo o paiz, tri
bunaes de appellação distribuidos 
pelos Estados e Districto Federal, 
na razão de um tribunal para cada 
un1a destas seeções do territorio 
nacional, c· os juizes ou tribunaes 
de 11'.. -inslancia que cada Estado 
crear para si e o Congresso para o 
Districto Federal. 

t2.o 

O lSu,premo Tribunal será man
tido pelos cofres da União e com
posto de um numero de juizes que 
soja egual ao dos tribunaes de a P
pcllaç.ão augmentado de um quinto, 
sendo seus membros em parte ti
rados ele todos os tribunaes de 
appellação pelo accesso do juiz 
mais anUgo de cada um desses 
f.,ihnn"P~. em narfA nomeados pelo 
Presidente da Republica dentre 
os cidadãos que tivere1n as qua-

~ 
l\!) 

~ 
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lidados exigidas na lei, com appr~ 
vação do Senado. 

3.0 

Sempre Que a vaga abcrl& no 
Supremo Tribunal referir-se a ju
iz tirado de algun1 dos trj}Junaes 
de appellacão, a. substituição re
cahirá em juiz do mesmo tribunal, 
de onde houver sahido aquclle 
cuja vaga tratar-s9 ele preencher, 
rlc 1nodo que nunca deixe de 
h a. Ycr entre os n1embros do Su
iprcmo Trj}Junal um juiz firado de 
cada Lrihunal ele appellação. 

.Lo 

Os I ribunaes de apvellação. sus
f.cn ta elos lambem pelos cofres da 
l'n ião. serão formados pelo numero 
de juizes que para cada um dclles 
dcerelat' a lei federal; e seus mcm
J;ros Iwmcadns .pelo Presidente da 
'Hcpnbliea, sobre proposta do Tri
bunaL mcdianf e as provas de ha
bilifacão Qnc aquella lei exigir. 

5.0 

As propostas o nomeaçõc.s para 
Lrihunacs de appcllação só poderão 

~ 
t~ 
c.o 
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UNIDOS DO BRAZIL 
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~.:lfE:s'DAS APPROVADAS 

ELEITA PARA DAR 

PROJECTO 
PARECER SOBRE O EMENDAS 
PELA coM~IIss,\o I 

P.EJEITADAS OU PREJUDICADAS 

,-------------------------------------------

rccahir cm j uizcs da i o instancia, 
ou do Estado a que pertencer o 
t~'ibunal onde manifestar-se a vaga, 
ou de qualquer dos Estados c do 
Districto Federal, quando o çaso 
fôr de vaga no tribunal dc~sc clis
trieto. 

G._o 
,:..-... 
I.:.J 

Cada Estado nomeará c manlcrá .;,~ 
à expensas proprias seus juizes de 
1·' instancia. estabelecerá as con- · 

. dições de idoneidade para a respe
ctiva investidura e proverá sobre 
tudo mais que -fôr attinente ao 
asstnnpto~ guardados os preceitos 
e regras da lei federal. 

Sub-emendas ao projecto consti
tutivo: 

Ao N. 2. 0 do substitutivo- Di
g-a-se- terço- em logar de- un1 
quinto. 

N. 4. 0 
- Depois das palavras -

d(! appellação - accrcscentc-sc =-· -
c de contas. 

,. mm ,.~,~~;~,.,.::~~~~,.,.""""·~-----·-" 
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X. 3. 0-iZJliminCin-sc as palavras 
--de qualquer dos Estados-

ArL 51·. - Acercscente-sc: A 
Constituiç.ão é a lei suprema da 
Republica: nenhun1a lei póde de
J'ogal-a. Em caso de conflicto entre 
tuna lei anterior ou posterior, o 
juiz deve applicar a Constitui<:.ão. 
- F'raucisco Badaró. 

Sub-emcncla ao subsLitutivo: 
N. 2.0 

-- :En1 vez das palavras -
denh'c os cidadãos que tiverem as 
Qualidades exigidas na lei. ete .. -
diga-se- dentre os 30 juizes mais 
an LigoB. - Gil Goulart. 

Art. 55.- Substitua-se o art.. 55 
do Cap. 5°, Sccrão 3a. pelo seguinte: 

O Supremo 'J)'ibunal Pedcral 
eompor-se-á de 24 juizes! um de 
cacla Eslaclo inclusive o Distr\r.,t,o 
Pedcral, nomca,clos na fórma do 
ar L 47. !L J l, clcn tre os cidadãos de 
noLavel saber' c re,lJatação, elegíveis 
para o Senado. 

B. n. -Em 27 de novembro ele 
JS·DO. - J. Retumba. 

SubsLi Lua-se: 
O Supremo Tribunal Federal 

compor-se-fi do 15 juizes. '.rodos 
ns provimentos serão feitos dentre 
os magistrados fodcracs de i n jns-
1 ancia e rwr anl igu iclacle ele c:xcr-

..;.. .... 
I . ..:J 
~~ 
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JIP.O.TECTO DD CONSTITUIÇÃO DOS 

UNIDOS DO . BRAZIL 

ESTADOS I EMENDAS APPROVADAS PELA COMMISSÃO 
ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

:PRO .TECTO 

-----------------------------------J 

Art. 56 • .......... ·r• .• ~· .......... · • · · · · , · · 
Os juizes federaes são vHalicios, 

perdendo o cargo unican1ente por 
~entença judicial. 

§ 1.0 Os seus vencimentos serão 1 r· ••••.••• · .••••.•••••••••• , ............. . 

determinados por lei do Congresso, 
que não os poderá diminuir. 

§ 2. o O '8enado julgará os n1em- 1 :· ••••.•••.• · .• •.•.• .. · •••• _._ ••• :· ............. . 
bros do Supremo Tribunal Federal, 
e este os juizes federaes inferiores. 

EMENnAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

ClCIO, prevalecendo a edade em 
eguald'ade das circumstancias.
"fltluniz Freire. 

Pique por esta fórma redigido o 
art .. 56: 

Os juizes do Supren1o Tribunal 
e os dos tribunaes de appellação 
serã.o vitalicios e só por sentença 
poderão perder o cargo ou soffrer 
suspensão.-A1nphilo1Jhio B. F1'ei-
1'e de Cm·valho. -

Supprüna-se o § 1.0 do art. 56. 
- G. Besouro. 

~ 2.0 O Senado julgará os mem
brÓs do Supremo Tribunal, e este 
os dos tribunaes de appellação, os 
quaes por sua vez julgarão os juizes 
de 1 a instancia, assim nos crimes 
communs co1no nos de responsa
bilidade. 

'Supprin1a-se o § 2o do art. 56. 
- ~luniz Freire. 

Ao § 2° do art. 56. Depois de
e este - substitua-se o final do 

~ 
~ 
O) 
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Art. 57 

Os tribunaes federaes el egcrão 
oe seu seio os seus presidentes e 
organizarão t;iS respectivas secre
tarias. 
· ~ 1.0 Nestas a nomeação e demiS
são dos respectivos empregados, 
bmn como o provimento dos offi
cios de justiça nas respectivas cir
cumscrip(lões judiciarias, compe
tem, rrspeclivamente, aos presi
dem te~ dos. tribunaes. 

§ 2." O Presidente da Republica 
designará dentre os 1nembros do 
Supremo Tribunal Federal o Pro
ou rador Geral da Republica, cujas 
attribuições se definirão em lei. 

Art. 5'8 

'Ao Sü1pren1o Trjbunal Federal 
compete: 

I Processar e julgar originaria e 
privat ivamcnte: 

a) O Presidente da Republica, nos 

~ -. í. 

•1 

•••••••• • .. • .•• ~ .... -........ ·• ..... <O ...... . 

artigo por : - os seus membros 
nos crin1es in feriares e os juizes 
federaes inferiores nos communs 
e de respnnsabiliclade. - João Pi
uheh·o. 

Ao ~ 2° do art. 57. Accrescente-se: 
- c bcn1 assim, Junto a cada tri
buna] de appe1lação, un1 delegado 
daqne1Ic funccionario, com as. 
attribuirões que a lei declarar. 

. . Nn art. 58 faç.mn-se estas alte-
• • • • • • • • • • • • • • • •• • ·• • o • • • • • • • ·• • • • I 1\ações : 

~ ·~~· ~~~.ri1~i.~~ ·e·,~ i.~~~~· ~{lt.~I:i·cià.:d·êS 
judieiaria~ de nnmoacfio da União 
e entre ella~ c au t.oridades admi
nistrativas fr.rloracs ou os gover
nos dos Estados. 

.I 
~ 
{.~ 
--! 

] 
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Pi:(IJECTO DE CO:X 5TI'l'UIÇ.lo DOS ESTADOS 

'L XIDOS DO BRAZIL 

Cl'ÍlllCS COll1l11UllS, e 
ele Estado nos casos 
· b) Os 1ninistros 

nos crimes comn1uns 
ponsabi1i clacle; 

os Ininistros 
do art. 51; 
diploma \icos, 

e nos de res-

c) os pleitos entre a União e os 
Estados, ou enb~c estes uns con1 os 
ou (.ros; 

d) os litígios e r-eclamatÇões 
entre nações extrangeiras e a 
União ou os Estados; 

e) os conflictos dos jtlizes--ou 
fribunaes federaes entre si, ~ou 
entre esses e os dos Estados. 

II Julgar em gi'~áo de recurso as 
CJUC~tões resolvidas pelos juizes 
e I rjbunaes federaes, assün co1no as 
de que trata o presente arUgo, § 
1°, e o art. 60; 

III. Rever os processos findos, 
nos tennos do art. 78. 

§ Lo Das .sentm1ç-.as da justiç-a 

~'*~'!<-:'tt1"."Y=::'1:~l_~~~·l·~~~~-------.. -----------------· 

'l ç . 
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E:\IEXD.-\S APPROVADAS PELA CO~IMISS.iO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O I lDIJ-;:XD.\S l~EJEI'l'ADAS OU PI~EJCDJCAD"\S 
PTIOJECTO 

Ao n. I, c)- Diga-se: -causas 
e conflictos- em vez, de-. pleitos. 

iSupprima--se o n. I, d). 

2." Julgar, em gráo ele revista, 
a.~ causas decididas definitivamente 
}lelos tribunacs ou juizes inferiores, 
segundo as regras que a lei IPl'es
ereYm>, sempre fJUC houver violação 
elo direito, pela não applieação 
deste ou por sua -falsa on indevida 
applicação. 

.EJimjnc-sc o resto do arL. 58, e 
bem assim as disnosirões dos arts. 
59, 60 e 6 J. • " 

Rio ele .Janeiro, 2.8 de novem]Hio 
de 1890. - lunphilophio Botelho 
Freire de Carvalho. 

APL 58. Aecrcscente-sc: 
Xomear os juizes de 1n instancia, 

preferindo sempre os magistrados 
fJU c foren1 fi 1 h os do Estado ou 
ncllc tiverem judicatura local. -
Jlu.niz, Freire. 

Ao ar L. GS. n. J.- Substitua-se 
POJ'- procc.s.sar c julgar o Presi-
dente c Vkc-Prc.~idcntc da Repu
blica. os ministros ele Estado. os 
membros do SulWCmo TpjlJun áJ e 

~ ........ 

t~ 
(;) 
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dos !EsLados crn ultin1a instancia 
_haverá recurso para .o Suprein_o 
rrrihunal Federal; 

a) quando se questionar sobre 
a Yalidadc ou a applicahilidade de 
tratados c leis federaes, e a decisão 
.Jo tribunal do Estado fôr eontra 
ella; 

b) quando se contestar a vali
dade elo leis ou actos dos governos 
elos Estados em face ela Constitui
e-ão, ou elas leis federacs, e a de
cisão elo lribunal do Estado consi
dcear vaiictos os actos ou leis ün
pugnadas. 

§ 2. 0 Nos ca~os cm que houver 
de a11pliear leis elos Estados, a jus
Uç;a federal consultará a jurispru
dPncia elos lribunaes locaes-, e 
vicc-versa, a justiça dos Estados 
eonsnltará a jurisprudencia dos 
tribnriacs fecleraes quando houver 
ele in lorprelar leis da União . 

.Arl.- 50 

-CompeLe aos juizes elos tribu
naes federa e~ cleeiclir: 

a) as cansas em que algumas 
elas par! es e si rihar a acção, ou a 
defesa. em dispo.sicfio da Consti
tuiciln FPclcral; 

:.~:; 

.._ > -~·--·· 7 ., - . \"..c t;;-, ~- --- 1· k-: 

~~~~ ~e 

os juizes inferior~es., :--- Muni.z 
Fl'eiJ'e, 

~ 
1:0 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇ.lO DOS ESTADOS 

UNlDOS DO BRAZIL 

EllfENDAS APPROVADAS PELA Co~nfiSSÃO 

b) os litígios · entre um Estado 
e cidadão de outro, ou entre cida
dãos de Estados diversos, diversi
ficandp as leis destes; 

c) os pleitos entre Estados ex
trangeiros e cidadãos brazileiros; 

d) as acções n1ovidas por ex
trangeiros e fundadas, quer ern 
contraetos com o Governo da 
União, quer en1 convenções ou 
tratados da União con1 outras na
ções; 

e) as questões de direito marí
timo e navegação, assim no oceano 
como nos rios e lagos do paiz; 

f) as questões de direito cri
Dlinal, ou civil internacional; 
-- g) os erimes politieos. --

§ 1.0 E' vedado ao Congresso 
commetter qualquer jurisdicção 
federal ás justiças dos Estados. 

§ ·2.0 As sentenças e ordens da 
magistratura federal são exe
cetadas por officiaes judici_arius 
da União, aos quaes é .obrigada a 

ELJ!;ITA PARA DAR PARECER SOBRE o I EliENDAS REJEITADAS ou PREJUDICADRS 
PROJECTO 

\. ! .,. \ 

.s::-
w.. 
o 

&lr~ . 

1-



prestar auxilio, quando invqca;da 
por elles, a policia local. 

Art. 60 
As decisões dos juizes ou tri

bunaes dos Estados, nas Inaterias 
de sua competencia, porão termo 
aos processos e questões, salvo 
quanto a 

1 o, habeas-cm·pus, ou, 
2°, espolio de extrangeiro, quando 

a especie não estiver pr-evista em 
convenção, ou tratado. 

Em taes casos haverá recurso 
involuntario para .o 1Suprmno Tri
bunal Federal. 

Art. 61 

A justiça dos lE'stados não póde 
intervir em questões submettidas 
aos tribunaes federaes, nen1 annul
Iar, ai ter ar ou suspender as suas 
sentenças ou ordens. 

'TITULO II 
DOS ESTADOS 

Art. 62 

Cada Estado reger-se_,á pela Con
stituição e pelas leis que adoptar, 

Art. 62. Snpprimam-se as pala
vras -- e pbservem as seguintes 

. ,., ....... ,. , •. . .•. . . ·~····"7i!i1T' ,. ' .. •r~• Ã 1f.~ .. 

\.: . 
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Ao art. 62. - A.ccrescente-se :· 
;ParagraphQ unir.o. A inobser.-, 
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PROJECTO DE CO.X::iT1TL"l(.'.io V'.'•S ESTd.Z,.J;; 

UXIDOS DO BRAZIL 

co1ntanto que se organi~en1 sob a 
1'or1na republicana, não contrarimn 
os principiOs consti tucwnaes da 
Unüto, respeiten1 os direitos que 
esta C,onshtuição assegura e ob
servem as seguintes regras: 

1. 0 Us poderes e·x·ecutivo, legis
lativo e judiciaria serãp doscruni
nados c Independentes; 

2. o Os governadores e 9.~ _n~mn
bros da legislatura local ~erãp ele
ctivos; 

3,0 Não será electiva a magis
tratura; 

-1. o Os magistrados não serão de
missiYeis senão por sentença; . 

5. 0 O ensino serú ]ejgo e livre 
mn todos os gráos~ c gra tu i lo no 
primurio; 

EJ1EXDAS "\PPROYAD.-I.S PELA CO:'IL.\IISS.\.0 

ELBI'L\. PARA DAI! PARECBH SOBRE O 

H!OJEt:'.fO 
E~fEND.AS. REJEITADAS OU l'UEJUD!CADAS 

regras 
a '5. - bem como os ns. de 1 I vancia de unm ou 1nais das regras 

- · ------- · ·- --· do a:r:tigq anterior, reconhecida e 
-declar~da pelo Supremo_ Tribunal, 
ünportará a suspensão ela disl)o
sição constitucional que a contiver, 
até definiti'Va decisão do Congresso. 
-. . João Pinheiro. · 

Accrescente-se ao art. 62: 
Quando quaesquer leis de u Til 

elos Estados infringirmn qualquer 
.principio cardeal da Constütuçã•J, 
ao Governo da União caberá sus
pendei~ a respectiva . execução na 
/parte relativa á infracçã'ü, COin
petindo ao Supr~erno r:rribunal a 
decisão .final do conflicto. - J. de 
Castilhos. 

t~.· ·-·-·---·~·.!_-.. -_ •• ·<·~·-·· !.•-~:,_!.;··~·--·L•..:.•::.<••·~·-~: I ·« Supprirna-se o n. 3°, por su-
perfluo, em vista da organização 
judiciaria. - José Hy(Jino. 

(•-=• ·-·-·.:.·~·:·.:O~·'·~:·.;j~·- ... ~. ~~·· .: .J._:.•:·~-· •. ~.~.:.·_ ._ •. I 5.0 O en.c:dno será smn pre se cu-
lar, gratuito e obrigatorio no 1 o 

gráo! e lhTe nos grãos superiores. 

,.;..._ ...... 
e;, 
lv 



Art. G3 

Uma lei do Congresso Naeional 
distribuirá aos Estados certa ex
íen(JãO de terras deyolutas, dmnar ... 
cadas ú custa delles, a quen1 da 
zona da fronteira da Republica, 
sob a clausula de as p_ovoaren1 e 
colonizarern dentro em determi
nado prazo, clevolvenclo-se, quando 
essa resalva se não -cumprir, á 
UnJão a propriedade cedida. 

Paragrapho un ico.- Os ___ Estados 
poderão transferir, sob a mesma 
condição, essas terras, por qual
quer t.Hnlo de direito, oneroso, ou 

S5 gratuito, a indivíduos, ou associa
ções, que Y.:e proponham a po
yoal-os c colon izal-os. 

Art. 63. Substitua-se assim: 

« Pertenccn1 aos E-stados as terras 
devolutas situadas nos seus respe
ctivos territoi·ios, cabendo á União 

. són1ente as que existen1 nas fron
teiras nacionaes, comprehendidas 
dentro ele tnna zona de cinco le
guas e as que foren1 necessarias 
para a construccão de estradas 
de ferro federaes. 

I I I I I I I • I I I I I I t. I I I I I I I I I 8 I I I I I I 

11
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__ .,, :·c:;;;c;--"' ' ~--waq -!_-_; ___ • __ ·: ·,; 
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[_;~~-·-

- Casimiro Junioí'. -. Lopes Ti~d
vâo. 

Elimine-se a palaYra - leigo
na disposição do art. 6:!, § 5. o

A.1npkilopkiu Botelho FI'Citc de 
Carvalho. 

Que seja !-;ll.ppresso o termo -
leigo --· elo 11. 5 elo art. G?. - San
tos Pcrci ra. 

Accrescentc-se o seguinte arl.igo, 
anles do art. 14, c sup'prima-se~ 
pol'Lan Lo, o ar L. 63 : 

«As terras devolutas são do do
minio dos Estados, sem prcju]zo 
dos direitos da União a toda a 
porção ele lcrrilorio ele ·que pre
cisar para a defesa das fronteiras, 
para fortificaç-ões, para constrnr
ções c cm geral para qualquer 
serYiço publico que dependa ex
clusivamente elo sun nnt ni'idaclP. >> 

- Jluniz Prf'il'('. 

Supprima-~~e n parag1·apho nnieo. 
pnl' supcl'fJun. -- .ínsé Hyrtino. 

.;..---. 
C,;,:) 
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· PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS 

· UNIDOS DO BRAZIL 

Art. 64 

E' facultado aos Estados: 
Lo Celebrar entre si ajustes e 

convenções smn caracter politico. 
(Art. 47, n. 16.) 

2. 0 Em -geral, todo e qual;quer 
JJO.dcr, ou djreito, que lhes não fôr 
negado por clausula expressa na 
Constituição.- ou implicitamente 
cúntida na organização politica, 
que ella estabelece. 

Art. 65 

E' defeso aos Estados: 
-1.0 llecusar fé aos ductunentos 

publicos, de natureza legislativa, 
administrativa, ou judiciaria, da 
IUI.nião, ou de qualquer dos Esta
dos· 2:0 Rcgcitar a 1noeda, ou a en1is
sffo bancaria en1 circulação por 
acto do Governo Federal; 

3,° Fazer. ou declarar guerra 
entre si e usar de represalia~. 

EMENDAS APPROVADAS PELA COMMISS.'iO 

EI.EITA PARA DAR PARECER SOBRE o I El\Jli:l'WAS RE.JEl'l'ADAS ou PREJUDICADAS 
PROJECTO 

Ao n. 2.0 -Diga-se.-por clau
sula -expressa ou imtplicitan1entc 
contida nas clausulas expressas 
da Constituição. 

N. 2 - Diga-se só mente -· _ re
Jeitar a Inocda legal. 

., 
~ c:.a. 
~ 

- . - ·.:=;:r~,!Jl~; 
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' 4.1) Denegar a extradição de cri- 1 n:::·~·~·~·~J.·~-=-·-:•-:•o.•.:·~·_!w.•--.:.•L.•-•.;.•;_u:•.•-•.• •. 
ruinosos r.eclamados pelas justiças 
de outros Estados, ou do Districto 
Federal, segundo as leis do Con-
gresso por :que esta materia se 
reger. (Art. 33, n. 35). 

. Art.66 

Salvo as restricções especifica
das na Constituição e os direitos 
da respectiva municipalidade, o 
Districto Federal é directamente 
governado pelas autorida·jes fe
deraes. 

Paragra,pho unico. O Districto 
Federal será organizado por lei do 
Congresso. 

'rrrULO III 
DO MUNICIPIO 

Art. 67 

Os Estados organizar-se-ão por 
leis suas, sob o regimen municipal, 
com estas bases: 

to Autonomia do municipio, ern 
tudo quanto respeite ao seu pecu
liar interesse; 

2.0 
. Electividade da admintstra

cção local. 

Art. 66 • 
Salvas as restrirA:-ões especiJ'i

cadas na Constituicão e nas leis 
federae~, o Districto Federal é 
administrado pelas autoridades 
1nunicipaes. 

Supprirna-se o paragrapho unico, 
por superfluo. 

r• • • • • • • • :. • • •.• '-, •• •:._·~···• ·~· •:•. • •.• .• • • • 

Paragrapho unfco. - Suppri
ma-se, por superfluo. 

N. 4 Supprima-sc. 

Accrescente-se: - 3. o Gratuidade 
das funcções da vereança. -José 

I. 
~ 
~ 
CJt· 
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rr-::rJJl~CTO DE COXSTITUIÇ1o DOS ESTADOS I E:.\IENDAS APPROVADAS PELA CO:\L\IISSÃO 

VSIDOS DO BRAZII, DLr.ITA . PARA DAR PARECER SOBRE o I B:\IEKDAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

Paragrapho unico. U1na lei do 
1

--

Congresso organizal'á o 1nunicipiQ - ... · . · • i • • i • • • • •· ;_. • • •:• • • • • • • • • • 

no Districto Federal. 

Art. 68 

Nas eleições 1nunicipaes serão 
eleitores e elegíveis os extrangeiros 
residentes, segundo as condiç;õ'es 
·que a lei ele cadá Estado prescrever. 

TITULO IV 

DOS CIDADÃOS BRAZILEIROS 

SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES DO CIDAD~~O 
BRAZILEIROS 

Art. ()g 

São cidadãos brazileiros: 
1. o Os nascidos no Brazil, ainda 

qur de p·ae ·extralig'eiro, não resi· .. 
P~! e a seryiço de sua nação; 

Art. 68. - Supprima-se - Julio 
de Cast-ilhos. - B. de Carnpos. 

........ 
<:.o 
~ 
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2." Os filhos de pae l)l'azilciro e 

os i1legitünos de mãe brazileir17 

nasci elos em pa~z extrangeiro, si es · 
I a!Jclccerem ãomieilio na Repu
blica. 
· 3.0 Os filhos de pac brazileiro, 
que estiver noutro :paiz ao serviço 
dn Re.publica, embora nella não 
Yenham clOiniciliar-sc. 

4. o Os extrangeiros, que, acihan
do-se no Brazil aos 15 de novembro 
dP 11889, não declararem, dentro 
em seis mezes, depois de entrar 
('111 vigor a Constituição, o aniJno 
do conservar a nacionalidade de 
nrigcm; 

f>." Os cxLrang·eiros, que pos·· 
;:;uircm bens immoveis no Brazil, e 
fnrcm ca~ados com brazilciras, ou 
t iyerem filhos brazileiros. salvo si 
manifestarem, perante a ·autorida
rle compelen Lc, a intenção de não 
mudnr de nacionaJidarlc; 

......... • .... • ............ • ...... • .. . 

............ ,. . ·,- ................ . 

5.0 Redija-se assiin :-Os extran
geiros .que possuirem bens imn1o
vcis no Bra,zil e foren1 casados com 
brazileiras, ou tiverem filhos bra
zileiros, « comtanto que residam 
no BraziJ, salvo si manifestarem 
a intenção de não mudar ele nacio
n ai i da de.» 

• 

! 

~ . . 2 - Supprimmn-se no fün do 
n. 2 as palaveas- si estabelecer 
c!om_icilio na Republica-- P. Ba-

1 cwro. 

Ao n . .í- Depois da data- 1889 
- accrescen Le-se : -data da pro
elmnação ela Republica. - Gil 
Gonlart. 

Substituam-se os §§ f.t:o e 5o 

pelos seguintes: 
Os cxtrangeiros que, tendo-se 

achado no Brazil aos 15 de no
vembro de 1889, declararem, dentro 
{1e seis mezcs depois de entrar ern 
vigor a Constituição, o animo de 
adopf ar a nacional klade brazileira. 

Os r.xleangciros que possuírem 
Jwns immovcis no Brazil c forem 
easaclos com hrazilciras ou tiverem 
filhos bl':tZ·ill)irns, c manifestarem, 
JWl'anf c a aulol'idadc eompctcntc, 
a intrnçãn clr aclopf ar a nacional i
dade brazilcira. 

Em :?ô de novembro ele -1 890. -
l<..'j)Í/ urin Pessrlo . 

~ ........ 

:,...) 

-l 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS I EMENDAS .APPBOVADAS PELA t.COMMISSÃO 
UNIDOS DO BRAZIL ELEITA. PARA. DAR PAREO.Iim .SOBRE O I EMENDAS REJEITADAS OU l"Rli}.JUDICAD.AS 

6.0 Os extrangeir.os por outro 
modo naturalizados. · 

Paragrapho unico. Hão da com
petencia privativa do Poder Le
gislativo Federal as leis de natu
ralização. 

Art. 70 

São eleitores os cidadãos maio
res de 21 annos, que se alistarem 
na fórma da lei. 

~ {.
0 Não pódem alistar-se elei

tores para as eleições federaes, ou 
para as dos Estados : 

1.0 Os 1nendigos; 
2.0 Os analphabetos; 
3.0 As pracas de pret, exceptua

dos os alumnos das escolas nlili
tares e de ensino superior; 

4.0 Os ·religiosos de ordens mo
nasticas, companhias, congrega
oões, ou communidades de qual
quer denominacão, sujeitas a votos 1 de obediencia, regra, ou estatute 

PI.O.JECTO 

............. ., :.-- ......... -· ............. ~ ...... . 
.Supprilna-so o n. z.o do § 1,0 

-

Jul-io de Castilhos. 
I~\ 3.-Diga-se:- as praças de 

prot. - A. Cavalcant'i. 
N. 4.- SupDrima-se- Julio de 

Castilhos. 
N. ~ - Substitua-se:- Os n1mn

bros de aggremiações de ca
racter civil ou religioso. sujei~ 

~ .... 
c,.., 
00 
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que importe a renuncia da liber
dade individual. 

§ 2.0 A eleição para cargos fc
deraes rcger-se-á !)Dr leis do Con
gresso. 

§ 3.0 São inelegiveis os cidadãos 
não alislaveis. 

Art. 71 

os· direitos de cidadão hrazileiro 
só se suspendmn, ou perdmn nos 
casos aqui particularizados. 

tos a voto dr. ohcrlicncia, re
gra ou rst::üulo qne imnorte a re
nunca da l ibcrdade individuaL -
Lones Tí'rmão. 

Sunpl'ima-se o !1° nu mcro do § 1°, 
crne decreta: - a incapar.icladc de 
tncln:;; os rPligiosos de ordens mo
na~;{ i c as, con~Tcgar:ões. etc.. ele., 
para• serem alistados eleitores. -
J. A.Saraiva. 

Elirnine-se do art.. íO a disnosi
ção elo respecf ivo & L. n. 1. -
,, mphilophio. Botelho Freire de 
Ca.1•valho. 

Acerescenfc-~;c: - As mnllwres 
dinlomadas com Ululas scicntificos 
c ele professora. que não csf ivercm 
~:;oh poder mariLal. JW11l patcrnn, 
hrm como as que cstivm·rm na 
posse d c seus bcns.--LOJJCS Trovão. 
-- Bulhõí!s.- Casimiro Juniol'. 

I 
Jol,.-. 
w 
tO 
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PF:OJE'CTO DE CO~STITUIÇXo DOS ESTADOS 

T;XIDOS DO BRAZIL 

§ 1.0 
• Sus.pendem-'-SC esses di

reitos: 
a) por incapacidade physica, o·1 

moral;· 
ú) por condemnação criminal, 

emqualito durarem os seus effei
tos; 

§ 2.0 Perdem-se: 
a) por naturalização en1 pai,z 

~xtrangciro; 
b) por acceHação de emprego, 

·pensão, condecoração, ou titulo ex
frangeiro, smn licen~ça do Poden 
Executivo Federal; 

c) por banimento judicial. 
~ 3.0 Uma lei federal estatuil'á 

as condições de requisição dos. di
reitos de cidadão brazileiro. 

SECÇÃO II 

DEf:LARAÇ.~O DE DIREI~'OS, 

Art.. 72 

.-\. Constituição· assegura a bra
zileiros e cxfrangch~os rcsid.e-ntes 

E:.\lEXDAS APPRO\'ADAS PE.t.A 00:\11\IJSS.lO 

ELEITA PARA DAR .PARECER SOBRE o I E:\IENDAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

§ f.o 'Supprimam-se as palavras 
- esses direitos. 

• • e • • • e • e • a • • •• • • • • .__ •· • t t •• e t e I e ' 

c) Supp1 in1~-se. 

b) AccJ'cseentc-se: - Os func
cionarios publicos c men1bros do 
exercito federal durante a effect.i
Yidade ele suas funcções, não po
derão usar . condecorações ou u
f.ulos concedi·dos por governo cx
tr'angciro. - Gil Goulart. 

~ 
..;;..... 
o 
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r 
no paiz a inviolabilidade dos di
reitos concernentes á liberdade, á 
~rgurança individual e á iWOIWie
clade, nos termos seàuintes: 

§ Lo · Ninguen1 })ócle ser obri
gado a fazer, ou deixar de fazer 
alguma eousa, senão en1 virtude de 
I e i. 

~ 2. 0 Todos s:~v cgua:.;ô perante 
J. lei. · 

A Republica nfio admitte privi
Jrgios de nascilnento, deseonhece 
foros de nobreza, não crêa títulos 
d~ fidalguia, nem condecorações. 

. .......•......•••.•. ·- .. ~ ... · · .. ' A_o § 2. 0 S11bsLiLua-se: 
~ 2. o Todos são eguaes pcrant11 

a lei: 
Lo A Republica não acllnitte pri

vilegias de naseilnento, ·foros de 
nobreza, títulos de fidalguia~ ou 
condceorações, e considera abolidos 
e oxlinctos todos os que até hoje 
foram tolerados, inclusive os an
tigos tilulos de conselho. 

2. 0 Aos cidadãos, mUiLares on 
não, qtw bem merecerem da palria 
por aetos dr coragen1 bravura ou 
Yii'Lude chrica fóra do con1mum, 
serão confr.ridas, por decreto nar
ticulal' do Congresso, que disso 
f en h a nnl i c i a en1 sua reunião 
annual. medalhas eommemoraLivas, 
actos de Iouyor nacional ou outras 
disl incçõcs, ou honras .que ao Con
gresso l)aeeçam conveniente re
eonprnsa daqllcllcs actos. 

3.° Continuam a ser, eon1o até 
hgnra, ronfrrirlas as medalhas ele 

~ 
~ 
........ 
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PROJECTO DE CONSTITUIQ,lo DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZ1L 

§ 3.0 TodO$ os individuas e con
fissões religiosas podem exercer 
publica e livremente o seu culto, 
associando-sB para esse fiin e 
adquirindo bens, observados os li
mites postos pelas leis de n1ão
morta. 

·~ i 

\~: 

EMENDAS APPROVADAS PELA CO:\ÚIISS,lO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE o I EMENDAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

Art. 72, § 3.0 

Accrescente-se: 
as leis crimina.es. 
Hygino. 

. e guardadas 

distincção por. serviços extraordi
narios prestados á humanidade, 
Cjuer por occasião de naufragios e 
riscos n1ariUmos, quer mn casos 
de incendio, de peste ou de qual
que r calan1idade. - Virgílio Da
masio. 

Art. 72, § 2°- Ao final do § 2° do 
art. 72, accrescente-se : - ficando 
desde ,lá extinctas todas as ordens 
honorificas. - J. A. Saraiva . 

13.upprimam-sc as ,palavras: -
obser1'ados os lilnites postos pelas 
leis de mão m.ol'ta, do art. 72, § 3. 0 

-Amphilophio Botelho F1·ei1·e de 
Ca1'valho. 

·Suvprimam-sc no fin1 elo § 3° do 
art.. 72 as palavras - obse1·vados 
os limites postos 1Jelas leis de mão 
m.o1'i a. - Ftancisco Badm·ó. 

Ao arL 72, § 3.0-Supprimam-se 
as pêllavras - observados os li1ni
tes }Jost os pelas leis de 1não morta 
- Em 2G ele novembro ele i890. -. 
EJJilacio Pessóa. 

~ 
~ 
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§ 4.0 A Republica só reconhece 
o casamento civil, quQ precederá 
sempre as cerilnonias religiosas de 
qualquer culto. 

§ 4.0 
- Substitua-se: - A Re

publica só reconhece o casa111cnto 
civil~ 

Sup,prima-sc o § 3.0 pelo se
guinte: 

Todos os individuas c corpora-
{'ÕOS religiosas pocl01n exercer li
\Tcmcnte o seu culLo, adquirir, 
administrar e alienar bens c exer
cer cruaescrner outros direitos de 
pessôa juriclica, scn1 nenhuma Ji:... 
mH1ção que nã\J sej::1 resultante do 
clispof;IO na legislação commum.
Ltlrindo Guanabara. 

Que o § 3° do art.. T2 seja substi
tu ido pelo seguinte: 

Todos os individuas c confissões 
religiosas pódcm exercer publica c 
livremente o seu culto, associando
se para osso fim e adquirindo bm1s, 
eujos direitos ele propricclaclc lhes 
serão garantidos pelas leis do paiz. 
- Sanlús Perei1'Cc. 

~ 3.0 Accresccnte-se no final: 
N i ngu em l)óde, l)Or motivo ele re

ligiã.o, eximir-se elo cumprimento 
do um dever civico.- Gil Goulart. 
- João Pinheiro. 

.:\n § ~. 0 
- Depois elas palavras 

- casamento eivil- accrescentc-sc 
- sendo permiffido o divorcio. -
Supprima-se o final cln artigo. -
Casim.iro .Tnnim·.- Lopes Trovão.· 

~ ·Í. 0 Que seja supprcsso o § 4° 
elo arl. 72. - Santos Pereira. 
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PP.OJ.ECTO DE COXSTJTUIÇÃO DOS ESTADOS 

UXIDOS DO ERAZJI, 

'!}."" 
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E:\IENDAS APPROVADAS PELA CO:\DIISSIO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE o I E;\H;XDAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PROJECTO 

·Subslitua-sc o § k.0 pelo se
gainte: 

«O casamento civil, sagração da 
instituição da família pela patria,· 
é o unico valioso perante ás leis 
ela Republica, podendo, porém, ser. 
precedido ou seguido do religioso, 
consagração de qualquer egreja, á 
vontade elos nubentes. - Alcindo 
(huowúara. 

~substitua-se o § !1° do art.. 72 
pelo scguinfc: - A Republica re
conhece o casamenlo civil. Lei or
ganica estabelecerá o processo da 
licença c do registro. - Francisco 
JJadm·ó. 

Do § -1° do mesmo artigo sup
pri mam-sc as palavras - que 1J1'C
cerlcrá sem:pJ'e as ceJ'inwnias 1'eli-· 
giosas de qualq'uer culto. - Ant
}Jhilophio Botelho FreiJ'e de Cm·
val ho. 

Accrcsconfe-se ao § .1° do art. 72 
·O _-.;r•guinfc: 

«.A infracção deste preceito será 

~' 
~ 

~' 
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§ 5. 0 Os cemiLerios terão caracter 
seeulat· e serão aclnlinistraclos pela 
iHtl'.Loridadc Inunicipal. 

''I I J I I f t tI I t ,-.-, t t ,·,I I I I • I I,·, I • • 

són1c1lle punida con1 penas pecu
niarias, sendo absoluta1nente inap
plicaveis a taes · faltas a pena de 
rn·isão. - J. A ... Saraiva. 

Accrescente-se ao § 4° do art. 72; 
in fine - O ~aço conjug·al dissol
ver-se-à rpelo divorcio nos casos 
que a lei prescrever. - Bulhões.
Guimarãcs 1Valal., 

§ 5. o Que seja :mppresso o § 5° 
do art.. '72·. - Santos Pereira. 

§ 5.0 Supprüna-se o § 5o d.o ar
tigo 72.- P1·mwisco Badm·ó .. 

!Supprilna-sc a clisl)osjção do· 
§ 5o elo art. 72.-Am.philophio Bo
telho Fteire de Carvalho. 
· Accreseentc-sc ao § 5o: - sendo: 
porénJ, lh-rc i.í.s corporaçõc::; reli
giosas instiluirem c administrarem 
seus eemit.erios. e a ella.s. hem 
como a cada eicladão, proycr ·o ser
viço funerario de seus n1ortos. 

Fican1 cxlinclos os priYilcgios 
relativos, quer ao servi~o funerario. 
r:Ler ás instituições h os pita Iarcs.
Alcindo Ouanaúm·a. 

§ 15·.0 !Substitua-se pelo seguinte: 
-E' livre a funclaç:.ão de cemiterios, 
con1tanto que fiquen1 sujeitos ás 
leis de hygicne 11ublica e de policia 
lo~ml. 

~ 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇ.:to DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BR •._zrL 

r§ 6. o Será leigo o ensino minis
trado no~.. estabelecimentos pu
blicos. 

§ 7. 0 Nenhum culto ou egreja 
gosará de subvenção official, nem 
tel'á relacão de dependencia, ou 
allianca com o Governo da União, 
ou o dos Estados. 

§ 8.° Continúa excluida do paiz 
a Cmnpanhia dos Jesuítas e prohi-

t;t . 
. . 

' -

E~IENDAS APPROVADAS PELA COMMISSÃO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

••• o ••• •.• ._.•:..• ..... ·-··:::•:•.• • .. •.•-•:!: ... • ••• •:• -· •.• • 

e • e • • • e •.• •"•-•:•:•te:• ~-:·~·a•,:.•.• • e e e:e .r. • e e 

• • • • • • • • • • • • • • r.---: • • • :.-_ .... -•- • • • • .~. • • • • 

E~IENDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

§ 6.0 Que seja suppresso o § 6° do 
art. 72. - Santos l:'eTeira. 

§ 6.0 Ao § 6° deste artigo addi
cione-se, depois da palavra - pu
blicas, esta restricção:- fundados 
ou sustentados pela União.- A1n
philophio. 

Que sejan1 suppressas as pala...:. 
vras: - ou o dos Estados - do 
§ 7° do art. 72.- Santos Pereira. . 

§ 7.° Fique assiln redigido o § 
7o do art. 72: 

Nenhum culto ou egreja gosará 
de subvenção pelos cofres da Utnião, 
não terá relações de dependencia 
ou allianca con1 o Governo Federal. 
-. Amphilophio F?'eire de Carvalho. 

§ 7.0 Redija-se assim:. 
Nenhum culto ou egreJa será re

nhecido cúmo official, nem po
derá ser subvencionado pela União 
ou pelos Estados. - José Hygino. 

§ 8.0 Que seja suppresso o § s~.-. 
Santos Pereira. 

1 
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I 
bida a fundação de novos conven- tl 

tos, ou ordens monasticas. 

I 
I 
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§ 9.0 A todos é licito assoc-iarem-
se c reunirmn-se livremente e sem I • · • • • • • • • •.•-•.:.•-•oc• • ·~·-.• .-.._._-. • • • ·=·:· •.• · 
armas, não podendo intervir a po-
licia, senão para 1nanter a ordem 
·pubHca. 

§ 10. E' pern1ittido a quem quer 
que seja representar, n1ediante pe
tição, aos poderes publicos, denun
ciar abusos das autoridades e pro
n1over a responsabilidade dos cul
pados. 

§ 11. Em tempo de paz, qualquer 
póde entrar e sahir, co1n a sua for
tuna e bens, quando e con1o lhe 
convenha, do territorio da Repu-

Suppriina-se a disposição do R so 
- Amphilophio. 

· Supprima-se o § 8.0 
- Alcindo 

Guanabara. 
Substitua-se o § so do art. 72 

pelo seguinte: 
E' assegurado ao povo o uso das 

armas. - Francisco Badaró. 
Elin1ine-se o ~ 8.0 -Gil Goulart . 

- João Pinheiro. 
§ 8, 0 Suppriina-se. - Julio de 

Castilhos. 
§ 8. o Diga-se: -E' prohibido no 

paiz a fundação de conventos ou 
a instituição de ordens 1nonasticas. 
- A. Ca.va.lcanti. 

No § go- Suppriinam-se as pa
lavras: 
--não podendo intervir a policia ... 
até finai.- Alcindo Guanabara. 
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J•RoJECTo DE coNSTITUIÇ.\.o Dos ESTADOS I E~IENDAS APPROYADAS PELA co:m.uiss.lo 

UNIDOS DO BRAZtL ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O J E:'IIE.NDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 
PROJECTO 

blica, independentemente de ·pas-
S2porte. · 

·§ 1·2. A casa é o asylo inviolavel 
elo individuo; ningumn póde pene
trai-o, de noite, sen1 consentiinerito 
do n1orador, senã_o para accudir a 
victimas de crilnes, ou desastres, 
-nem de dia, senão nos casos e pela 
fórn1a prescriptos na lei. 

§ 13. E' 'livre a n1anifes.tacão das 
opüüões, en1 qual'cJuer assu1nrpto, 
pela iinprensa, ou pela tribuna, 
sem dependencia de censura, res
pondendo cada un1 pelos abusos, 
que .com1netta, nos casos e pela 
fórma que a lei taxar. 

~ 14. A' excepção ele flagrante 
delicto, a prisão não p_oderá ex:e
cutar-se, senão por orden1 escripta 
da autoridade competente. 

~ 15. Ninguem poderá ser con
seÍ'vado mn prisão sen1 culpa for
mada, salvas as excepções insti
tuídas em lei, nem levado á pri
s&o, on nella detido. si prestar ·fi
an<;a idonea, nos. casos legaes. 

- .. ;_ ~ _P_. 

§ 13. Accrescente-se :-não ;;endo 
admittido q anonyn1atQ. 
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§ 1G. Ninguom será senleneiaclo, 
senão pela ancloriclaclc compctcnt·~, 
on1 virLude ele lei anterior e na fór
ma por olla regulada. 

§ 17. Aos accnsaelos se assegu
rará na lei a mais plena defesa~ 
com todos os recursos c me· os es
senciaes a ella. desde a nota ele 
culpa Pntreguc· cm 12.1 hora:.; ao 
pr·eso e assignacla pela auc(oridade 
com os nomes do accnsaclor o elas 
t rst em unhas. 

§ 18. O direito de propriedade 
mantem-se em toda a sua pleni
tuclP, :~alva a desapropriação por 
n ccc:-:siclaclc~ ou utilidade .publica, 
mediante inclcmnisação préYia. 

§ 19. E' inviolavel o sigillo ela 
co1· r·c~ ponclenc i a. 

~ 20. Nenhuma pena passará ela 
pcs~oa do doi inquenle. 

§ .21. Fica abolida a pena de ga-
lés. 

§ 22. E' abolida cgualmcnlc a 
pcn a cl c mm· I r cm e rim cs po l ii i rns. 

§ 23. Dar-so-á o habcas-coJ'pus, 
sempec que o indiYicluo soffrrr Yio
Iene ia, ou coacção, por i Ilegal idade, 

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

§ 21. Accrescente-se: -e de ba
nilnento judicial. 

!Substitua-se o § 2.2 do art. 72 
pelo seguinte: 

§ 22. Fica egualmonte abolida a 
pena ele n1orte, reservadas as clis
posic.:ões ela legislar,ão n1ilitar em 
trrnpo ele gue-rra. 

Ao ~ 19. Accrc~ccnl e-sc no final 
as palavras: - epislolar c tcle
graphica. 

§ .2-2. Supprirnam-~c a~ pala\Ta~: 
cm crime.;:; politico~. Virgilio Da~ 
masio. 

Que seja substi tu ido o ~ 1~2 do· 
art. 72 pelo segubür: -Fica abn-
1 ida a pena de mo ri e no paiz. 
Santos P('1'ei1·a. 

~ 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇ.\.o DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRA..?:IL. 

o uabuso de poder, ou se sentit• 
vexado pela imminencia evidente 
desse perigo. 

§ 2cL .A' excepção das causas, que, 
por sua natureza, pertencen1 a 
juizos especiaes> não haverá fôro 
privilegiado. 

·r· 'J ~ ..... ! .... :: 
'·~ 

:FJMENDAS APPROVADAS 

ELEITA PARA DAR 

PROJECTO 

PELA COZI!liiiSS.lO 

PARECER SOBRE O 

Ao ::nL 7~ accrcscer .. te-sc: 
§ 1E' garantido o livre exercicio 

de qualquer profissão moral, in
tcllectual e industrial. 

~ Os inventos industriaes per-
tencerão aos seus auctores, aos 
quaes ficar-á garantido por lei un1 
privilegio tcmporario, ou, na falta 
deste, será concedido pelo Con
gi'esso un1 premio razoavel quando 
hajan1 do vulgarisar o invento. 

El\lESDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

Supprimam-so as palavras ul
tinws elo § 22 do art.. 72 :-en1 cri
mes políticos. -A. Flcu,ry Curado. 

Depois do § 24, accrescentc-sc: 
§ E' gm'atüido o direito do to

das as l)rofissõcs do ordmn moral, 
iEtellectual c iEdustrial. 

Accrescente-sc: 
§ E' garantida tambmn a li

berdade ele testar, ficando mnpa
rada a subsistencia material dos 
paes, da esposa, das filhas soltei
ras o dos filhos n1onoros do 21 
annos. -- Julio de Castilhos. 

§ E' garantida tamhem a li_, 
bordado do adopção, observadas as 
ccn diçõos CJn o a lei cstatuir. -
Julio de Castilhcs. 

Ao art. 72 accrcscentc-se: 
§ E' garantida a liberdade de 

testar, co1n as limitações CJUC cs ..... 
• tnbelecer a lei para o fim de ga-

~ 
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Art.. 73 

Os cargos .publicos civis, ou nn
litares. sa:1 acr-essiveis a todos OE: 
brazileil~os, observadas as condi
ções da capacidade especial, que a 
lei cstaLEir. 

Art.. 7,í 

Os officiaes uo Exercito o da 
Armada só perderão suas patentes 
por sentença passada cn1 julga
do, a que se ligue esso cffcito. 

t t t t t I t 1 t t I t I t t t t t t t t t t t t t t t • o • • 

Art. 74. SubsLit·1a-se: Os offi
ciaes do Exerci to o da Annada, só 
perderão suas !Patentes, por sen
tença n1aior do dois annos de 
prü;ão, passada em julgado nos 
Lribunaes cmnpetentes. 

. A.ccresc,ente-se: · 
Art.... A ~entença condemna-

rantir a suhsistencia dos paes, da 
mulher, das filhas solteiras e dos. 
filhos n1enorcs ele 21 annos. 

§ E' garantida a plena liber-' 
chulo do adopcfio. - Bulhões. ~ 
Guimarães 1Yatal. 

Arl. ,\r!rli!iyc·. onrle cnnbrr: 
E' gnr::mfida a J iJJerclaclo elo tcs

trrr o adoplar n1cclian!o as concli
cões que a legisl2.ção civil dclcr
lninar. - Alcin.do Guanaúm·a. 

Art. 1·3. Substitua-se pelo se
guinte: 

Os cargos publicas, civis, ou Ini
litaros, são acccssiveis a todos os 
brazileiros, quacSCJUer que sejam 
as suas condit::ões, observadas as 
condiç-ões de capacidade especial 
que a lei est.aluir, inclependcnte
rnentc de diplomas, c sen1 outra 
differenea que não sejn a dos ser
vieos prestados. on c:ne possan1 
prestaP, c elas virtudes c talentos. 
- AlciJzdo Guanabara. 

Ar L 7-L Su b.stitna-so pelo sc-
gu intc: 

Os ompregns publicas, civis ou 
milhares, serão considerados con1o· 
legitima propricclade dos respe
ctivos serventuai'ios que os hou
Yeron1 adquirido na. fórma das leis 
o que nUo poderão ser dolles dos-
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rswos no BI!\ZTI. ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE o 1 E~IE1'~DAS REJEITADAS ou PREJUDICADAS 

PHOJF.C'fO 
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ArL. 75 

A especificat.~ã,) .dos direitos e 
garantias .expressos na Constitui
e~o não exclue outras garantias e 
direitos, .não enun1eraclos, 1nas re
sultantes ela fónna de governo que 
ella estabelece e dos princípios 
Que consigna. 

toriu por crünes in'fan1antes, pre
vistos nos cocligos n1ilitares, ou 
leis civis, ,faz peiider a patente, 
qualquer que seja o tempo da sen
tença. 

Art.. . . Os militares de terra e 
111ar terão fôro especial: constituido 
por 1nmnbros de sua classe, para 
crimes militares. 

providos senão nos casos restrictos 
que a legislação determinar, e 
depois de ouvir a sua defesa. 

Paragrrupho unico. Fican1 sup
primidas as distincções nntre jOJ'
naJeirns e empregados ele quadro 
para o filn ele todos o~ cidadãos 
estipencUados l)e]o m·ario publico 
gozarrm elas immnniclades de que 
trata este artigo. -Alcindo Gua
nabara. 
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TrrULO V 

DISPOSIÇÕES GEH.-\ES 

Al'l. í t3 

O c iclrulão invesl ido cm funceões 
de qunlCJu e r elos. f rcs l)Ocleres ~não 
[H;clcní exercer as de outro. 

ArL 77 

Pnrler-sc-ú declarar em estado 
~ln sit.io qualquer 11artc do tcrri
lm·io da União, suspendendo-se 
nhi as garantia~ eonsfit.ucionaes 
po:' I ompo determinado, quando a 
~cgurança da Rcpnh1ica o exigir, 
6'lll rasn~ dr aggi·p:;:;:.;ão cxlrangcira, 
ou eomnFlç:iín in I (':::1. i na. (.Art. 33, 
~l. ~2. ': 

~ 1." ~,:ãn SI' aehnndo J'Punitlo o 
Conpn~~so (~ cnt'l'f'JHio a .Patri ain1-
rnint'nle perigo~ exercerá. essa at
tTihu ieão o Pnclcr ~~~:xceu ti v o Fc
dcr·al. (Art. -17, n. 15.) 

~ :! ." T;:.sl f'. porém~ dnran I c o cs
f,adn dn si Li o, rcsf J'i ngir-~c-ú, nas 
lllcdidas de rcprc::;~ão cnnf.ra as 
fH''i:,nas. 

Ao art. 76:--0 cidadão inves
tido das funcções de qualquer dos 
tres poderes constitucionaes não 
poderá accun1ular o exercício elas 
.Je outro. 
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PRoji:CTO DJ<J CONSTITUIÇ.lo DOS ESTADOS 

Ui,JDOS DO DRA ZH, 

1. o A' detcnçã.o em 1 ogar não des
tinado aos réus de crimes con1-
-rnuns; 
. 2. o Ao desterro para outros si tios. 
do territorio nacional. 

§ 3. 0 Logo que se reunã o Con
gresso, o Presidente da Republica 
lhe relatará, motiva.das, as medidas 
de cxepç.ão, a que se houver rccor
rid'o, respondendo as auctoridades, 
a (JUe ellas se deverem, pelos abu
sos em Qne, a esse respeito, se 
acharem incnrsas. 

Art. 78 

Os processos findos, en1 111ateria 
crime, poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, cm beneficio elos 
conclemnaclos, pelo 'Su·premo r_rri
bunal Federal, pa~'a se reformar, 
ou confjrmar a sentenca. . 

§ 1.0 A lei mar.:!ará , os casos c 
a fórma da revisão, que poderá 
~er· requerida pelo sentenciado, 

l 
~ . 
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E:'.lENDAS APPP.OVADAS PELA CO~L\liSS.\0 

ELEITA PAI\A DAR PAHBCEP. SOBRE O 

PJWJECTO 

Ao art. 78 · aecrcscentc-se: 
§ 3. 0 As disposições elo presente 

artigo são extensivas aos proces
sos n1ilitares, cabendo a revisão 
destes ao Supremo 'J.'eibunnl ~li
IHar a que se refere o art .... 

~?\IE..r.-:'DAS nEJEITA.DAS OU PR~JUDICADAS 
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por CJlli11Quer do povo, ou cx-o{{icio 
pelo Procurador Geral da Repu
blica. 

§ 2. 0 IXa revisão não se pódem 
aggraYar as p~nas ela sentença re-
vista. · 

ArL 'iO 

Os funceionarios publicas são 
estric!amcnto responsavcis pelos 
abusos c om issõ,es, em uuo incor
l'crcn1 no cxcrcicio ele seus cargos, 
assin1 -como pela indulgencia, ou 
negligencia em não rcspons~l:Jili
~sarem cffoctivamente os seus su
balternos. 

Paragrllii}hO unico. Todos c:lles 
obrigar-se-ão, \POr compromisso 
formal no acto da 1posc, ao desem
penho ele seus deveres legaes. 

Al't. 80 

Continuam cm vigor, cmcnmnlo 
não revogadas, as lois elo antigo 
regímen, no que explicita ou im
plicitamente não fôrern contrarias 
ao syslcma ele governo firmadc 
pela Consl.i tu i cão c aos p r·incipios 
nella consagrados. 
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PIWJECTO DE CO:'\ STITCI(.'.\0 DOS ESTADOS 

VXIDOS DO BRAZIL 

E::.\fEKDAS .~PPROVADAS 

ELEITA PARA DAR 
PELA C01\Il\IISSAO I 

PARECER SOBRE O • .. - -E-:\-:E--X-D_J_\._S-----------------

r:EJEITADAS OU PREJUDICADAS 

..:lJ'L 81 

o GoYerno Federal affiança o 
pagamento da divida publica in
ler·na e externa. 

Art. 8"2 

Todo u hrazileiro é obl'igado ao 
serviço mHitar, c1~1 defesa da Pa
tria c da Constitui~fio, na fórn1a 
das leis fcderaes . 

. -\1·t. 8:3 

Fica abolido ü recrutamento 
militar. 

O Exerci r o c a .Armada na
cionac.s f'ompor-sc-ão por " sor
teio. mr.cliant8 préyio alistamento, 
nfio se admi! l inclo a isenção pe
cwniaria. 

.·\ l't. 8 í 

· Ern ca:::n nenhum. di·re.cta ou 
ind ircctamcn te, por si ou c1n ali i-

Art. 83 - Depois das palavras 
~ 1•ec1·utamento militar -. accrcs-
cente-se - forçado. " 

Ao ar(. 83 - No fim, accrcs
cente-se: - cm tempo de gue7'J'a. 

Flcu.J'Y C:wYtdo. 
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u1ça cnm outra na~.:ão, os :b~slaclos 
Unidos do Brazil :Se empenharão 
cm f.'.UCrra ele c-onquista. 

;\l't. 85 

:\ Con:::titniç:fto podcr{t ser rc
!'o!'mada, mediante iniciativa elo 
f:nngre:.;::;n \"acional, ou das legjs
Inr tii'as clns Eslaclos. 

§ 1.° Considerar-se-à proposta 
a r r forma, quando, ~:,presentada 
por ~una quarta parle, IJClo menos, 
dos membros de quak}ucr das ca
maras do Congresso Federal, fôr 
;lcceita em trê.;;; discussões, por 
dojs terços dos votos, n'uma e 
nou ira casa elo Congresso, ou 
quando for solicitado por dois 
lf•i'<~o::; rlos Estados, representados 
r.r .. cla un1 pela maioria dos votos 
dP .stw.;.; legi.slalm'as, tnmados no 
dr·~'llr:~o rlc um anno. 

~ '! .. o Essa prnposl a t.lar-se-á 
p1.1r· approva.Ja, si. no anuo sc
~u inl i'.. n fôt' nwclianlc Ires clis
C.\1:-:~lJ(I~, por ma1nr1 ade h·es quar.
f o:-; rins v o los, nas clua.;.; camaras 
do ÇnngJ'c.-.:~o. 

~ 3. 0 
;\ p ropn.-;1 a ap]wnvada pu

hl i car-.-.:e-·á rom a;;: assig:na furas 
dos prc.sidcntcs c seeretarios das 

§ 2.0 Onde se diz: -·três (f1taJ•tos 
dos votos --diga-se: -dois te1·ços 
dos votos. 

As palavras elo ~ 2 .. 0 
- pm· nwi

or·ia ·de h•i}s qum·los dos votos -
serão substitui elas pelas seguintes: 
- JJOl' ma i o ria de dois terços de 
votos. - .r. A. Sm·aiva. 

~ c-, 
..._J 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇ.lO DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

deas camaras, incorporando-se á 
Constituição como parte integrante 
deli a. 

§ 4. 0 Nilo se poderão admiUir 
como objecto( de clelibera·çã.o, no 
Congresso, projectos tendentes a 
abolir a fórma republicana-federa
tiva, ou a egua.ldade .Ja represen
,tação dos Kstados no Senado. 

l -~~/·~ 

·.~ 

E-'IE~DAS APPllOVADAS PELA CO)L\flSS.\.0 

F;I,ElTA PAHA DAR PAllECEH SOJ3Rl~ O 1 E)lENDAS HEJEITADAS OU PREJUDICADAS 

PROJECTO 

Acerescente-se nas - Disposi
ções geraes. 

Art. - Haverá un1 Supremo Tri
bunal MilHar, com as seguintes 
nltribuiçõcs : 

J .0 Julgar em ullima inslancia 
os crimes ele natureza milHar. não 
lhe :.wndo li c i to, cm caso a1gum, 
aggrRvar a pena. 

'2 ,0 EmiU.ir .parecer úccrca de 
a:~:~umptos CJUe forem snbmelticlos 
r.n .sen exame, não podendo as suas 
decisões t.er cxecuçã .. o sem o -
cu mpí'a-se - do Pre.s1Jen i c ela Re
pnhlica. 

§ Lo Este Tribunal compor-so-á 
de doze membros eom o Ululo 
do 'VO(Jaes, comprchcncliclos neste 

§ ·Í. 0 
__:- ... Supprl1;1a.-sc, p~r ofr'en

sivo ela soberania nacional. 
.Tos é Hyaiuo. 

ADDITIVOS 

Accrcsccntc-se, onde convier, o 
seguinte artigo: 

Aos cicladffos ela Na<:ão 6 r)Crmit
Lido prdir cm qualquer ten1po a 
:lcstitui~ão do Presidente da lle
pllbliea~ sob o fundamento de que 
rste mal cura os interesses da 
l:,at.ri a. 

~ 1. 0 Esfe pedido poderá ser di
rigido á Camara, por numero nunca 
inferior a cen1 mil cidadãos que 
f cnh~Ú11 o gnzo e o exerci cio de 
todos os direitos poJiticos, habitan
rcs ele un1 ou mais Estados. en1 
uma :::6 ou mais ele uma pefição, 
comtanio que a sonuna total do 

~ 

CJt 
00 
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• 
numero qnalro jt:l'isconsullos ele 
notaYel sabei', toclus nomeados pelo 
Presidente ela Hcpublie~ c s•JjeiLa 
n nomecu;fto ú a}llll'OYlu.:ão du !,~t~-
naclo. · 

~ ;!, 0 
- 03 yogac:1 nlililai'CS 

~-,'1':1o officia('.; generac.s do Exer
cito c da .Armada, cli'ccLivos ou 
rcl'ui·nwclos, cm c~tw~dadc de pro
vorTfio enl r1~ as duas o; asse;-:;, c 
lanlo f'S[f~s (·on;o os civis ~.:ú ver
d!·J·ão o Jogar por effeito de :::Lm
tcnca. 

§ 3. 0 
- Fica c~:lincla a calc

f,:;nria elos conselheiros de Guerra, 
~.mivos os clircilos adqt~iriclos .. 

~ tÍ. 0 
- Em resu1amenLo espc

ci:_d, sujeito ú approvacfio do Con
g'i't1~~sn, .o Governo cs! abeleecrú o 
motlu segundo o qual devcrú este 
TI·il.IUJHl.l funccionar. cnnfet·indo-· 
Jl1P. cll-ntro cios limilcs da lei, o:J
lras alll'ilJ,li(·ôr•s elarnmcnlc defi-
nidas. -

J)omcs aUinja aquelle numm:o. O 
pedido deverá ser documentado 
QU anelo allcgar factos especifi-
cados. 

§ 2. 0 AprcscnlaJo o pedido, a Ca
mnra mandará publicar immcdia-
1 a mcn I c tudo quanlo a clle se re
ferir e conyocará a 1\aç:ão a ma
nifestnr-sc «sim>> ou <<iuíu>>, no 
prazo de qna(ro mc~es ela dafa rb. 
conYocaçuo c en1 dia designado n·J 
1·cl'crido acLo. 

~ 3.() Tomarão parte nessa cle
ri::;fio todos os eleitos alistados até 
a rlala cm que clla houver logar. 

Os suffragios scrfw recebidos 
perante mesas organizadas pela 
mesma fórma exigida para as elci
ç[ír,s dn Congresso. Cada clrit.or fa
bricará a sua ccdnla no acto de dar 
o voto, cm logar para esse fim rc
sc-rnulo .iunlo ú me'sa, pcrfcila
menlc clcfcncliclo elas Yislas do 
publico c ela mc.sa. 

~ 5.° Fc i ta a a pm'acfio geral de 
tnclas as aulllcnLicas elas apuJ'a
!.'ÕCS parr.iacs de cacla Estado c ela 
C:1pilal Federal, a Gamara, publi
cará o resultado e declarará des
tiLuiclo o Presidente, si a Nação, 

l por sua maioria. assim o houver 
querido .. - Muniz Freire. 

~ 
C . .Jl 
co 
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PP.OJECTO DE COXS'.riTT;I('.\0 DQS gsTADOS 

T;XJDOS DO BRAZII~ 

DI:'.POSJÇOES TH.-LVSlTOHIAS 

Art. 1.0 

Amba.s as eamaras. no primeiro 
Congresso Nacional, convocado 
para 15 ele novembro ele 1890, se
rfío eleitas por eJeicão popular di
recta. segundo o regulamnto cle
err.f 1do velo Governo Provisorio. 

~ 1. 0 Esse Congresso receberá do 
r.lcitoraclo poderes especiaes, para 
exprimir ácerca desta Constituição 
a vontade nacional, bem como para 
~Iegcr o primeiro Presidente e 
Vice-Prcsidente da Riepuhlica. 

§ 2.0 Reunido o primeiro Con
gTc.;;: . .;;o, deliberará f'Jn .:\s.::;emhléa 

b i ' . . 

E:\IEKDAS APPROVADAS PELA CO:\Il\IISSIO 

ELEITA PARA DAR .PARECER SOBRE o I E;\IENDAS n:l'l.TEITAD.-\S ou PHEJUDIC!1DA'3 
PROJECTO 

••••••••••• ·-·- ·.:.•_. o •. • .• •.-·- •••••.•. • •• 

.-\DDJTJVO P.\R.A SEH. COLLOCADO O~DE 
CONVIER 

Consiclcra .. -.-.,e lei iodo o decreto 
de· ancforiclade leg-itiri1amentc con
,c;ULuicla, na csphera de sua compe-. 
fencia priYafiva. - .l!uniz F1·eire. 

DlSPOSTÇõES TH.AN.SITORIAS 

.Ao arL Jo c depois das palavras 
--Governo ProvisoPio-accrescen
te-sc o seguin lc periodo: 

Para as eleições dos Estados, 
porém, a organisaO}ío daB Ine~"a.s 
eleitoraes, con1 o fin1 de receber, 
apurar e fiscalisar o voto popular, 
se11á feita de accôrdo con1 o que a 
respeiLo dctnrmina a lei ele 9 ele 
janeiro ele 188J e con1 o que se 
achar estabelecido pelas constitui
eõcs elos mesmos Estados, en1 re
fnrcncia êls circnmscripções eJei
f.oraes. 

.AccresccnLem-se ao final do § 83 
do ar L Jo as .si'gu intes palavrfls :-

.:..-

·:::> 

,#~~.r~':· 



Geral, fundidas as duas cmnaras, 
sobre esta Constituição, e, appro
vanclo-a, elegerá en1 seguida, por 
maioria absoluta de votos, na pri
meira votaçã~o, e,· si ninguen1 a 
obtiver, por n1aioria relativa na 
segunda, o Presidente e o Vice
PI'csiclent c dos (Eistaclos Unidos do 
Brazil. 

§ 3.0 O Presidente c o Vice-Pre
E;iclente. eleitos na fórma deste ar-
1 igo~ occuparão a pr.esiclencia c a 
vicc-prcsiclencia da Republica du
rante o primeiro período presiden
cial. 

§ ,1_ o Para essa eleição não have
rü incmnpatibilidade. 

§ 5. o Conclui ela e lia, o Congresso 
dará por terminada a sua n1issão 
constiluinlc, e, separando-se cn1 
Camara e Senado, encetará o exer
cício de suas funeções normaes. 

r:: .. , 

< (:.'~ 

que será de melado do tempo ele
terminado no arL :10. 

Sub:::Litua-sc o arL 2.0 pelo se
guinte, conseryanJo-se~ porém, in
tograhnentc o paragrapho unico 
do mesmo artigo: 

Os aeLos elo Governo Provi.-::orio 
Que forem apr>rovaclo.s ou n1odi
fieaclos pelo Congreso Constituinte, 
serão leis ela Ilepubliea. Os que 
não forem expressamente approva-
clos continuarão em vigor~ até que 
sejam rcvislos ;pelo Congresso 
Federal~ a cujo e:x.amc serão sub
mcLtidos pelo Governo ProYisorio. 

Os arts. 7K>, 8°. 10° e 11° serão suh
sLituidos peio seguinte: 

Na·s primeiras nomea·cüc:-:: .para 
a magistratura federal c para a 
elos Estados serão preferidos o~ 
juizes de direi I o e dcsemhargado
res de mais nota. 

Os que não forem readmiti ido~ 
na noYa organização .indiciaria e 
1 in•rem ma is dr 30 annns de exPr
'c i riu. sr rã o aposen I a dos eom todo . .;: 
os seus ycncimentos. 

Os ,que tiverem n1cnos .ele 30 
annos ele exercício continuarão a 
perrrhcr· iamJwm iodos os seus 
YCJWimcnlos, at.é que sejam apro
yei lados on aposentados. 

,.::.-
G ...-_ 

l
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PROJECTO DE CONSTITUIQXo DOS ES'l'ADO:! 

UNIDOS DO BRAZIL 

§ 6. 0 Para a eleição do priineiTo 
Cong:esso não vigorarão as in
compatibilidades da Constituição, 

. art. 26, ns. 2 a 7; mas os exclui dos 
por essa disposiçã.o, uma vez elei
tos, perderão os seus cargos, salvo 
si por elles optarem, logo que 
sejam reconhecidos senadores, ou 
deputados. 

Art. 2.0 

Os actos do Governo Provisorio, 
nã·o revog·aclos pela Constituição, 
serão leis da Republica. 

Pa:--agrapho unico. As patentes, 
os postos, os cargos, inamoviveis, 
as concessões o os contra;ctos ou
torgados pelo Governo Provisorio 
são garantidos cm toda a sua ple
nitude . 

,. ~\_ ,\ 

l_------~--J 
-~ 

EIIIENDAS APPROVADAS PELA COl\11\IISS . .lO 

BLEITA PARA DAR PARECER soBRE o 1 EllmNDAS REJEITADAS ou PREJUDICADA-S 

PROJEC'l'O 

§ 6.0 
-. Supprilna-se, po1~ .estar 

prejudicado pelo substitut_ivo do 
art. 26 da .Constituição •l 

Art. 2. o -. Supprima-se, por ser 
inopportuno. 

As dcspczas con1 os magistrados 
aposentados ou ~postos en1 dispo
nibilidade, serão pagas pelo Go
verno Federal. 

Rio de Janeiro, 25 de novCJnbro 
ele 1890. -José Antonio Saraiva., 

Art.. 2-. 0 
- -1 a parte - Os actos 

do Governo Provisorio serão leis 
da Hepublic.a, emquanto não fo:--cn1 
revogados pelo Congresso. - A ·1 

Cavalcanti. 

l 
~ 
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ArL. 3. 0 

O Estado que até ao fim do anno 
de 1892 não houYer clceretado a 
sua Constilniyão, será submelt.ido, 
por acto do Poder Legislalivo Fe
clera1, á de nn1 dos oulr.os, que 
rnai.s conyeniente a essa adaptação 
pa:-'eecr, até que o Estado sujeito a 
esse rog·imen a reforme, pelo pro
cesso nella determinado. 

Art. 4.0 

A' provorção que os Estados se 
forem organizando, o Governo Fe
deral entrcgar-lhes-á a adminis
tração dos se:-oviços, que pela Con
stituiç~ão lhes compeLirem, c liqui~ 
dará a re~~ponsabilidade da adn1 i
nistração federal no tocante a esses 
scrYiços c ao pagamento do pessoal 
rcsl)ecl ivo. 

ArL 5. 0 

Emqunnto oG Eslados se occupa
rcn1 cm reorganizar as dcspezas 
cluranlc o l)Criodo de organizac,~ão 
.elos seus serviços, o Governo Fe
deral, para esse fim, abri:'-lhes-á 
ereclilos cspccüws, cm concliç.õos 
fixadas pelo Congresso. 

I 
i 
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PROJECTO DE COXSTI'fUIÇ1o DOS ESTADOS 

UXJDOS DO BRA:ZIL 

Ar·t. 6. 0 

DcnLro cm dois annos, depois de 
approvada a Constituição pelo pri-
111eiro Congresso, entrará em vigor 
a dassi':f~icação das rendas nellas 
est.alJelecidas. 

A:'t. 7. 0 

Nas .primeiras nomeações para a 
1nag·isLratura federal de ,primeira e 
segunda insfancia, o Presidente da 
Republica admittirá, quando con
venha á bôa selecção desses tribu
naes e juizos, os juizes de direito 
c clescm.bargadores de mais nota. 

Art. 8.0 

Na .p:'imeira organização de suas 
respcc.tiyas n1agistraturas, os Es
tados contemplarão. é1e preferencia, 
,quando lhes permíttir o interesse 
da melhor composição clellas, os 
aehwrs juizes de primeira c sc
~~nlncla ins[ ancia. 

t -:: ·-;.'· l - ), ,, ' :: 
. - ..... l 

·, ;--' 
·~ 

E:.\IEXDAS APPI!OVADAS . PELA CO':.\DIISS.lO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 1 E:\IEXDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 
PROJECTO' 

\" 
1. 

Art. 6.0 Diga-se: - Nos Estados 
que se formn org·aüizando, entrará 
en1 vigor a classificação das rendus 
os(abcleciclas na Const iLuição. 

_,.. ___ , _____ ------------
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Art. O;) 

Os dcsernbar-gadores e os mcnl
bros do Suprmno Tribunal de Jus
tiça não achnittido:3 ao ~Supremo 
Tribunal Federal. continuarã.o a 
perceber os seus \·enciTnentos actu-
aes. 

Art. 10 

Os jn izes de direito que, por 
effcito da nova organização judi
eiaria, perderen1 os seus logares, 
perceberão, em·quanto não. so em
pregarem, os seus actuaes orde-
nados. 

Art.. 11 

®mquanto os Estados não se 
constiluirem, a despeza con1 a lna
gist.ratnrª- actual correrá pelos co
fres fedcraes, nut.s irá sendo clas
sificada, á 1nedida que se forem 
organizando os trihnnaes . regpe-
C1ivos. 

Art. L~ 

g Emquanto não se aC"har perfei-
tamente organizado o regímen do 
sorteio mHitar, pratira.r-se-ii o 

Art. 1.2. Subst.ilua-se a.ssiin: « U 
Congresso, na sua primeira sessão 
ordinaria .. organizará em lei espe-· 

~ 
~ 
C:, 



. Í'RóJECTO DE_ 
1
C'ONSTITUIÇÂO pos ESTADOS 

UNIDOS DO BRAZIL 

voluntrn'iado na composição das 
forças de mar e terra. 

Mandarnos, portanto, a todas as 
auctorjdades a quen1 o -eonheei...: 
mento e execução deste decreto 
pertencer, que o executen1 e façmn 
executar e observar tão inteira
Inente como nelle se conten1. 

O Ministro de Estado de Nego
cios do Interior o faça imprimir, 
publicar e correr. 

Sala das sessões do Gc,verno 
iProvisorio dos Estados· Unidos dd 
Brazdl~ 23 ·de outubro .je 1890, se
g·undo da Republica. · 

l\IANOEL DEODORO DA FONSEGA. 
Pln1'iano Peixoto. 
Francisco Gl'ice1·io. 
Ruu Ba1'bosa . 
.José Cesario de Faria Alvhn. 
Eduardo WandenJwlk. 
M. FeJ'J'az rle ·carnpos Salles. 
flenimnin Constant. Botelho de 

.Jlagalhães. 
Q. Bocaynra. 

r\ \ ·:~· \ ·· .. ' ,. ____ '·.t 
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Ei\lENDAS APPHOVADAS PELA COi\Ii\IISS . .iO 

ELEITA PARA DAR PARECER SOBRE O 

PROJECTO 

cial o regímen do sorteio rniliLar, 
ficando enUio abolido o volunta
riado». 

REQUERII\IENTO APPROVADO 

Requeiro que seja considerada 
materia transitaria a que se refer6~ 
á quota de 10 o/o J)ara os Estados. 
_:_ Miillcr. 

gi\IEXDAS RE.TEITAD.\S OU PREJUDICAü: .. S 

~ 
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O Sn . ..:'\l\L\Ilo C"\V..:\.LC"\.::\'l'[ (pela ordem) - E' un1a siln
p1e.::; l"Ceh-~11iit1Jtfl tJiiO crucJ·u Juzer·. 

l\~L r·a;-;::L cLts emenda.-; rejeitadas, suprln1iu-se, na Im
rn·ensa Na c lOna i. o paragrapho unico. Esta e1nenda foi n1irtl1a, 
L! t:•,rr1u lle~ejí) le.;;;tabelecel-a aqui no ·Congresso, pe~;o c1uu 
~ejn cunsidt'r·nJn cun1o razcncio parte elo parecer. E' pur-amente 
que::; tão cl c imvrcn~a. 

o rar·ag·r~phn foi esle (lê) : 

P:1J'a[.!T<tpltn r: nico. ;\.' cn1cnda c.1o ad . .:!G: -- «"X ingw:Ht 
sm·ú d~;,·Je.u·<:dn inc.1rmpati"vel pelo silnple::; fado ele ser· cí·entu 
ou n1inist1·o de qualquer religião.» 

nemc-lto-o á Mesa, p:}ra que soja consiclerad\J corno fa
zendo parte das emendas rejeitadas. 

O SH.. .J o~\o ·DE SI QUEIRA pede a pal~vra para scientificar 
o Congt·c::;::-:u t!e C}t!c, por se achar enfermo o seu mestre J 

amigo o Sr. .T o.;;:é J oa,quim Seabra~ não apresentava o n1esmo 
senhor a 1·csposla~ í!acla pelo che.fo do (1-overno Proyisorio á 
nwnsngem do Congresso, o que faria, ·J)Orém. logo que se 
achasse en1 condições ele con1pareccr ás sessões. 

O Srr. SERPA - 1S:r. I 1 residente, con1n1unico á Camara que 
o Sr. Aln1ino Affcnso deixa de comperecor toje á sessão 
por se ac.hnr cnfci·mo. 

O Sr. Gahino Bezouro - Sr. Presidente, Ye.io que não só 
no Dim'io O((icial, con1o tamben1 no parecer da Commissão 
de Consiituiç-üu, que se acha impresso e ll!1S f'u1 hoje distri
buído, o n1cu non1e figura con1o tendo assignado sem 
restricçõcs, o cu, como V. Ex. poderá verificar, assignei com restri crõcs. 

E' "es'ta roctificaçfio que peço a V. Ex. para n1andar fazer. 

O SR. PR~SIDENTE - O pedido do nobre Deputado será 
ton1ado em consiclerac:ão. 

O Sr. Zama (pm·a ncaocio urgente) - Srs. 1nembros do 
Congresso Nacional, ha certos factos que não póden1 deixar 
de echoar P1'0fundan1ontc no rcci.nLo en1 qnc Iuac,~iunam os 
representantes ela Nação. 

'3om,Js, ou pelo n1enos nos deven1os ;suppôr os repre
scnta-.tes Jegi ti mos da opinião publica, deveu1os en1 todas 
as occasiões ser o reflexo d'ella. 

O Congresso sabe, conw sabe hoje todo o paiz, ·de un1. 
facio trü;tissimo. dado ha poucos dias nesta Capital, facto que 
não constitue sómente um crin1e contra a segurança indivi-· 
dual e de propriedade de un1 ou 111ais indivíduos, mas qu~ ,j 
uma violação flagrante do direito inalienavel de toda a socie
dade civilisada - a liberdade de exprimir p-.:la impi'í:msa o 
pensamento. 

A Republjcn, .Sr. Presidente, é sobretud~-~ 'J regim;~n bo
vernamental no qual esta liberdade é inviola",· ~.i e E agrada. 
' Não póde ser tocada. A imprensa, quando por L)Uf.dquer 
circumstancia se desvaira, tmn as leis \.:rdnnrias. por ~'.llf'jo 
elas quaes pódo ser chamada ao can1inho (apoiados); n1as o 
paiz c mnito n1enos a Republica pócle supportar, em circum
stancia alguma, que a violoncia queira punir delictos, que só 
a lei pó de e deve punir. (Apoiados.) 
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:Senhores, deyo e.SJJL't·:n· que u voder pubUeo, na pt·cscnlu 
emr•rgneia. sáiba cump1·il· C'IJJit lucla a hornbridacle os deYC'I'C;..; 
que úw iÍlcUnlLeJn deantu de faelo tã~ g1'ave.: nuLro a cspr~
l'am,:a dr• que estt~ alLt1Utadu serú IJUllido ele n1odo exempi<l:l', 
do nwdu que em c.ii'l'lllll~LanL·ia alguma ::;e possa l'elJl'l)í.lUzll', 
em un1 paiz l1Ul' LJIII'I' ler u;-:; J'(wus de civilisado, eon1o 1.' u 
Bl'aziL 

Ji)Lu ·ve11lto ser u eeiJU da np[ni5o. dorida .po1· esse vil e l'e
Pllgnante criu1c. 

0 SH. ELYSEC ~\1.\HTI.:\'S - Bstú exaggerando. 

O Sn .. ZA:.\L\ - Xão exaggoro: e Cl'eio que nã.o ha aqui 
11e.Illnu11 :r·cpresenlantn ela ·Xn:<;,··ão que não se tenha contristad(J 
por este aconlecimenl.o, que• ainda quando seja obra de alguJt3 
·individtw·s clesvairados (apuiados). poe :Sua natureza~ todavia. 
1nerece a rcproYaeãn ·~ o (•.si. ig-nm de todas as ·classes soeiHe;..; . 
. de~cle o rna i:-; i tlsig·n i fi·can I P c idaclão ali6 o do mais elPvada 
]JOSi·(:ão (A.poiwfos.: muito úe·m e apartes, cntJ·e os qu.aes o sc
uwiute: E a aaclrJI·idarle estú cn1nJYi'indo o seu âje·cc'1'.) 

O 81:. .Z:Al\L\ - .:\<lo con l('.s to L nern contesto que a aueiol'i
d ad u t~sl.ej a eurnp t•i nd o o sou dever; ao c~ontrario, ainda il1 n 
·_pouco emitti a nlinha opin i fio a respeito; entendo, porén1. 
que o {~ongresso -cleYe por sua parte n1ost.ra.r ta1nben1 'QUe estes 
factos nfio são inclifforontes á representaç.ão nacional. (A.poia
dos.) 

Seria pm·a lanwntar quu nós~ 1'0·Present.antes da Naç:ã,>, 
r.~Jn utna éooc·a c~e liberdade, egLmldado e fraternidade, ern
zassc:nws os b1·aços P nos mostrasscmos indiJferentos a tãu 
e:xLrallh.o acontecimento. 

U~\L\ voz - O Governo tom procurado cumprir o seu dever. 

O S::.. ZA~\L\ - P1~rdão: não se trata do Go·vel'no : Of3 no·
h l'üS deputados CilH'rem 1 CYt1r a questão para uin terreno cn1 
qL.tn c•lla nfin tem cahimPntn: 11ão faço censura ao GoYCI'JIO. 
(A .. padcs.) 

O :S.r:.. PHESIDENTE - Atterlr,ã:o! Quem tem a palavra é o .Sr. Zama. • · 

UM ·Sn. HEPH.ESEN'r.:\NTE -· Peço attenção 'Para o art. 27 do llegimento. 

O :SR. ZAI\fA - O art. 27 do Regimento trata de assuin
pLu:-; que poden1 ser transfonnaclos mn 111edidas legislativas; 
em todo o caso, o Congresso })rocederá como entender. 

V m;t n1andar nünha moção •á. Mesa, pois nen1 ~quero to1nal' 
l.enrpo a Casa, nen1 demorar os nossos trabalhos: o que qucrn 
(· fazer. sentir ao Brnzil inteiro que o prin1eiro ;Congtessu 
Hepu})lJcano. que eleve ter ·Como {logn1a a liberdade ogualclad·~ 
n 'l'rat~:r·nicladc\ não cruza -os hraç.os· quando a inJ]Jrens·il é rlos
J·cspei tada; a in1prensa é a h·n1ã querida da tribúna: e amha:-: 
rleven1. ser livres, -con1pletan1cnte livres en1 toda a vasta região 
da H.eDublica clmnocratica o .federal. que nos pron1etteram a 
15 de nov~mbro do anno passado. · . 

· Xão aecresecnlarei un1a palavra mais; não tenho 11ensa-
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mento politi~o reservado neste assumpto. Sou nur-a r• siTn
plesmnnLo o ncho ria incligna<.;ãn nacional. .proctuzida velo mnn:::-:
fl·uoso att~ntaclo. Só quero que o 'Povo bra:zileiro reconhLwa 
qn e IH} sew de seus representante:;; e e hnon f1m dn n granel r\ 
u l H'

1 ~l.nndo pezal', que acabrnn h a tnclas <1 s C:tlll;Hia:-; .-;rw i :Jt·.;..;. 
JidS a moção que será licla na ~\lesa, 
Vem (i, }Jrsa e ~~ I i ela a seguinte 

MOÇÃO 

O Congresso Nacional soube con1 a rnaj:::; pr·ofunda rnag11a 
do i~l(ltmlifica·vel aLtcntaclo praticado. en1 a no i Lc d(• 2!1 d() 
1n·n.x~mu nassaclo moz, contra a liherrlacle da. inl-pJ·eJBÚ. 

~omclhantr. facto não constitue són1ente um cdrlle e.rmll':t 
a seguranea individual e do proprieclad 0 do 11m 011 mais i n
divilluos: ~~ 1.11na J'lagran L e viola,eüo ri e saeral is~_;:;j mo r!ir·(• ii (1. 

inlu!rnntc~ :1 toda snciêclade eivHisada. 0 rnrsrno nwdinerc•m,:nl t' 
n eg-0. n 'izacl a. · 

..:\ Jibrrdade de ilnprensa foi ferida ele mof'Lp~ aggrnxan
do-se ainda o m·in1e~ pelas an1eaças rl irig1 das a ,,u !1·ns .i (JL·
llaf'~~ corno hoj c ,-; ~puhlico e not.orio . 

. .:\ inlJH'ensa. JivJ'e ri e l!Ci a:-::. .snr·á em todos os t(~mpf 1S ~~ 
ei1·eumslancias o n1clhor anxi1iar elos govrrnos. que a~pira.rn 
:l'azcr a feliciclu,do nacional. 

O Congresso conta que o fiovreno. honrando as insti
l.uic.ões que :·cpre~enta. e elevando-se a toda a alLllra de .~~11s 
arduos deveres~ saberá punir con1 todo o rigor da loi, não sr. 
os n1andatarins. con1o os n1andantos do attentado praticado. 
Ainrla mais: os representantes da Kacão esperan1 qu_e o por!f'r· 
·puh1ieo nilo sc-~ descuidará un1 n1omento de ton1af todas a..-; 
1nerlidas c prnvidcncias precisas ']}al'a que. qucc nesta ca11iial. 
quer cm Lodos os demais pontos ela He.pnhlica, jún1ai;-; .~1·. 
r·eproclnzam factos iclenticos. d eprimen i es da nossa civilisa(_:ii n. 
de nossa indo lo :pacifica c ordeira e do regin1cn dr.mncra I i c·• •. 
inaugu1·aclo a l ?> rJo novc1r1bro rlo anno passado. 

8. H. - .S.ala do Congresso Xacional. 1 O do dezembro dn 
"U~DO. -·· Cusm· Zarn.a. - Srmtos Peí'eira. ~ 8ehrudilín f.-~anr!ul
jJho Jfed'i·odo. - Cn.ç;todü, ./ OSf; dA ilfcllo. 

O Sn.. Pn.ESlDENrrE diz que nuvitl tnn ap::nl r an S!·. Zama. 
J'cl'nrindn-su ao a ri: .. 37 dn Hegi lllC'Tlln. · · 

P<~lo pro.icetn elo refrl'ido .H.rgi1nento, t~.lab(1r·rulo pela 
C:nn1n1issão Mixta. de que fez pari e rffect.iva nwnl.(•. :l'ienn l'('
' luzi do n l1·ahal hn rlo Congrr:-:;sn ao R assum p /:os ennsl.i tu i n l.os. 
mas c~te peo.ieeLo foi mn rnais dn um p()nl.o fll'O:ftl.nf~a~lwnl n 
aiLcwaclo, e nnlrf' oulros o foi nn arL ~11. oncln St• addlCJOnou: 
ah':rn das dispo:;;;ir,õr~~ elo ))l'llj('C'Lo da Cnrmnissii.n. u S<'g'lml-
1 n cu:) : 

« ... apre:->Pnlar· qnnlcpiCI' rnnç:iío all.inr•nll' an.;:.; fi1~s rln 
CnngTPSSo. soln·0 a:::.~umpfns qui' f•nl.('lldam enm as ·ftrne(.~OPS rla 
1:i 111 st-.ih.1 i ri I(' r f/Ualqu'''' ,·eqv.eí·imr: 111 o r· r/ai Íl'r1 a as~ um pf (, di' 
1u·rlc m ou, r./ e i nlr>J·e.<..·s,• puh/ir,·o. >> 

Aborta ni-ila flot·f.a. a .,IPsa nãn pc')(ln inrpt•lli1· CJU(' qunlr[IIrt• 
dns Sr·~. lllí'lldli.'O . ...; dn Cr1ngTP:.:::-;n pi•(_:a a palavra ;-;nhrr a::-:::;11tnpi (l 
de Cll'r.ICJn c du illfl'l'CSSC' publieo. (.1poiwln.r;,·_: lnuilo bem.} 
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O SR, PRESIDENTE pede licenç.a para observar o seguinte: 
O art. 38 do Regimento dispõe o seguinte (lê) : 

«Estes reauerin1entos e indicac.ões~ depois de apoiados 
e postos ern dLscussão, durante a primeira meia hora ela ses
são, serão postos a ·votos, si nfío houyor quen1 sobre c II t'.3 peca a palavra.» 

A prin1eirn. meh1 hora da sessão está terrnin a ela; o r1 cscl n 
que se pediu a palavra sobre a n1oção, a Mesa é obeigacla a 
adiar a discussão para o dia que o Congresso designar. 

O tSR. ZA:\IA -- Como não temos na orclmn elo clia mater·ia 
alguma que se deva discnlir~ nuo vejo inconveniente algnn1 
em que a discussão destr assumpto continue, n1esn1o porr1u c 
deve ser rnuito li mi La da. Eu, pois, ouso apresentar un1 requ c
rimento de urgencia 'Para continuar a discussão. 

O SR'. JosÉ AVELINo - agora, já é infra0ção elo Regimento. 

O SR. ZAMA - Não; nós temos o que discu Ur~· e trata-se 
de un1a qu:estão anenas de votar . .Si me provaren1 que ha in
conveniente en1 não fazei-o. retiro o meu requerimento. l\Jas 
pareco-rne que é uma questão para votar-se Íll1111ediatan1ente. 

O SR. JosÉ AVELINo - Mas, neste caso, para que o Regimente? 

10 SR. PRESIDFNTE .de-clara .que, em virtnde cio n.rt. 27 r1o 
Regin1ento, a moç~ão ou requerimento do nobre Deputado não 
póde ser dado para orden1· do dia sen1 requerimento apprn
vado nclo Congresso. para ser inclnicla esta n1ocão na ordcn1 .do 
dia. O art. 27 dispõê' o seguinte (lê) : 

« NR.o p11derá ser da,.;1o para ordem do dia. nen1 c.onstitu i r 
objecto de discussão assurnpto que não seja h-r1n1erliatamente 
ligado ao fim do Congre.sso. como Consbtujnte, salvo reque
rimento devidainente approvaclo en1 s~ssão anterior pela 
maioria dos :membros pre·sentes.» 

Portan_to, é preciso, si o nobre D~putado qner apresentar 
um reqt1en1Y1ento para que a sua moção seja dada 'Para nrrJr.n1 
do di::t. A di~cussão não póde ter lógar hoje, em vista da dis-pos,ição do Regünento. · 

O SR. ZAMA - S.r. Presidente, eu sou ihon1em subn1isso. 
pacato, obediente ás leis e ás aueJoriclades. Hequeiro, pois, a 
V. J~x. para rlar a minha moção. afirn ·de ser discntida na pri-
111eira parte da orden1 do dia· do nrimeiro dia da sessão. 

E' esse um asssumpto que não deve. tomar n1uito ten1po ao Congresso. 

O SR.. P·RESIDENTE sente não poder deferh~ o rerpJ,erimento 
do nobre Deputado, porque nã:a é attribujçi'í.o da 1\'fcsa. Pela 
disposh~ão do Regimento, só o ·Congresso nóde dr.llherar que 
a mocão seja 011 não inclui da na ordem do dia. (Apoiados.) 

Si o Congresso assin1 o decidir, a l'ifesa cumprirá o sou dever. . 

io SR. ZAMA- P1ois V. Ex. consulte a Casa. 

O SR. P.RERIDENTE - Então o nobre Deputado recruer que sé eonsulte o Congresso ? 

O SR.. ZAMA -. _ Sim, senhor~ 
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O SR. BARBOS,\ LIMA· (pela ordem) - Requeiro que essa 
cons~1lta ú. opinião do Congr-esst, seja formulada por vola~ão 
nominal, v1sto que o arL. 27 não se oppüe a isso. 

O Sn.. PHESIDENTE diz que a disposi.çilo do art 27, a seu 
v-C:r, é clara c posiLiva; pede a aLLcnc:ilo dos 1Srs. n1embros do 
Congrc~~o para a leitura qnc Yai fazer (lê) : 

« Nu.o poclerú ser dada para orclc111 do dia nen1 cons
tituir ob_.i c c to elo c1 i scussão assurnpto que não soja' il11mediata..:. 
mm~to .ligado ao fin1 do Cong:rc.3so co1110 ·Constituinte, salvo 
requer1n1cnto devician1cnLe approvaclo 0111 sessão anterior pela 
rnaioria dos n:.ernbros prosc:ntcs.>> . 

O SR. ZAl\L\.- E' ox:actan1cmLe essa a consulta á Casa. 

O ·sn. BARBOS.\ LU.I:\ - E a n1aioria se traduz· en1 votação 
symbolica e volação norninal. 

íL'lM SR. ·HEPRESENTA~TE -· Guarde isso para a votação da 
moção. · · 

O .SR. PRESIDENTE- A votação n01ninal, diz o Regin1ento, 
terá logar nos assu mp tos ilnportantes. 

O SR. ZA:.::.I:\ - VU1YJOS á vota.cão syn1bolica. 

O SR. PRESIDEN.TE - O sr. Deputado Zama r.equcr que a 
sua nwção seja dada para a orden1 do dia nrt prin"J.eira sessão 
do Congresso; 111as, na fór1na do Regimento, a Mesa nã.o pódc 
tomar essa clelibcraceio, visto depender ele votaç;ão elo Congresso 
en1 dia anterior. O Sr. Deputado pelo Ceará requereu quu 
sobro esse rc.qucrin1cnto do Sr. Deputado Zama haja votaÇão 
nominaL e a lV.Iesa não pôde procede1' a essa votação sen1 que 
o ·Congresso as.:;inl delibere. 

Consultado, o Congre.::so não approYa o pedido para a 
votação no1T1inal. 

O SR. PRESIDEKTE --l Vai-se proceder á votação syn1bo.Iica. 
do re'querimento do Sr. Deputado Zarnn, afirn ele que sua 
n1oçãn seja ctacla para orden1 do dia. Antes disso, por8n1. pre
ciso fazer uma obscrva·cão ao Congresso. Na fórrna elo. Rcgi
rnentn. s6 cleven1ns tP.r a pr-imeira sessão par·a cliscussfto ela 
Constituiçã.o no dia 13. 

O Sn. ZAMA -. Faça-se uma sessão especial. 

O SR. PRESIDE:N'rE- De sorte ·que, si fôr approvado o 
requer·imentc, est:1 deliberação fica subordinada a esta clau
snl a rle ~e r inclu ida a discussão do r e cru erilncnto na parto do 
expediente. sen1 .prejuizo ela orden1 do dia, na 1 n sessão, isto é, 
na. sessão do dia 13 do corrente, não havendo, portanto, para 
isso un1a sessão· especial. 

· Ul\-I 'Sn .. REPRESENTA~TE - Na 'Prin1eira meia. hora. 

O .SR. PRESIDENTE - Na prirneira n1.cia hora. 

Consultado, o Congresso não approva a urgencia pedida. 

O Sn.. PnESIDENTE - Tendo .sicto r1istribu i elo hoje o .parecer 
da Comrnissflo EspeciaL hnpresso na í'órma elo Regimento, 
deve entrar em discussão tres dias depois. l\larco, portanto, 

I 
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para a ordein do dia t3 do eorrenLn a 1 n discussão rlo pro
,jecLo da ·Constitu.içfio acompanhado do lParAere rla Con1-
n1issão. 

L1wan ta-sP a se~são (ts :2. hora.~ da 1.nrde. 

PHESIDgNCIA DO SR. PRUDEN'J'E DE :MORAES 

Ao n1eio dia faz-se a chamada~ a qual ~'espondl:\rn os 
Rrs. Prudente de l\loraes, ·:Paes de Carvalho, João Neiva, Eduar
rlo Goncalves Costa :H.odrigues, Francisco :~fachada, LeoC\rigildo 
Coelho," .Toaq'uinl 'Sarn1ento, Cunlha Junior, José Segundino, 
M.anoel Barata. Antonio Baena., Joaquiln eruz, ~'heodoro Pa
eheeo .• ToaquilÚ .Catunda, Bezerra de Albuquerque .Tllnior, 
Theodureto ·Siouto. José Bernardes~ Oliveira Gaivão. Amaro 
Cavalcanti, . Ain1eida Barreto, Pirn1ino da Silveira,· Josó Hy
g·inn .. Jo~ó Sin1eão, Fredcrieo :Serrano, Pedro Paulino. Tayares 
:l3ast.os. llosa Junior. Coelho e Can1pos, T01naz da Cruz, Vir
g;ilio Dmnasio, Saraiva, Domingos Vicente, Gil GoularL :Mon
teiro ele Barros, Quintino Bocayuva, Braz Carneiro. Ubaldino 
do An1aral,. ·santo~ Andrarlr., Generoso Marques, H.anlino Ho,.n. 
E~teves Jnnior. Lu iz Delphino, H.amiro Barcr.llos, Pinht~iJ·d 
:\[achado, Julio ·}..,rota, Ces·m·io Alvin1, Ame.rico I.obo, Eduarclo 
\Vandqnkolk, .TDão ISeveriano, Saldanha ?tlarinho, .Toaquint de 
8ouza. iS\ilva Canedo . .Silva Paranhos. Aquilino do A.n1aral. 
Jcraqrdn1 Murf.inho, .Pinheiro 'Guedes,· Belforl. Vif>.ir·a, Uft:hôa 
Rodrigues~ Indio do B:rasil. Lauro Sodré, Sm·zc~dello, Nina Ri
h~iro. flantão, Pedro Chermont, ·l\iatt.a Bacellar. Ca~irnit•o Ju
nior. ··Rodrig·uos F'ernandes, Henrique de Carvalho, Anfr·i~io 
Pialho. Nogueira Paranag-uá, Nelson. Pires Ferreira, ~1\lartinLt• 
Uo.tk-i-gues, Barbosa. I.in1a·, Bezerril. ;João Lopns. ]~'rPrler·ieu 

Borg-cR . .Tosé Bevilaqua. Gonçalo de Lagos, Na~üin1ento, Alrni
no Affollso, Pedro Velho,~ l\lig·u.ol de (CaRtro, An1ori1n C.)ar·eia. 
Epit.nC".io . .Pcdi·n Americo, ·Couto Caetaxo~ 18á A ndradc~ Retuutbn., 
Tolenl.inn de Carvalho, llosa e .Silva~ João Haehalho, üDnr,.alvf~:-> 
F'éi~rejra~ .Jnsó 1Mariano~ Almeida Pernan1buco, .Tnvnncio dt~ 
Aguiar. Andrú Cavalcante. H!ayrhunclo Bandeira . .Annihal Fal-
6'l0, ·Me.iea de VasconcPllns, Pereira de· !Liy.r·a·~ João Vif•ira~ 
Lniz de Andrade, Espirito :Santo, Bellarn1ino Carneiro~ '.Dl1•~
nphilo dos .Santo~~ Pontes de Miranda, Oiticiea. Gabino Br.sonrn, 
Tvo do Prado. Oliveira Valladão, Leandro Ma.ciel. Felishrilo 
Fr·('l.irc, Augusto de Freitas, Paula Ar~wllo, Tosta, Antonio :Eu
;~,r.bio. Zan1a. Arthur IUos. ·Garcia Pires. Marcoli~1o Monrn. 
·~aiüos. Pereiea . .Custodio de ~lcllo. ;Paula Guimarães. Milton. 
ArnpJiilophio, Dionysio Cerqueira. Veovig·ildo Filgueiras, Had:ín 
de ·R.· Marcos. ·Medrado, Mnniz l~reire, Athaycle .Tunior~ Fon
;.;.rea. (• ~ilva. Fonseca Hermr.s. ·N·ilo Pe(~anha. Urbano :Mareond(~~. 
::\ianbflé;;; Rarr~to, Olivoir.a Pin t.o, Viriato de. :M .. ~cle·i-ros, Virgílio 
Pr!~s·t;a, FraJi(:a Carvalho, I.uiz Mnrat.. Bitipl.ista da· ?\loU.a. 
FPóe;.; rl::t Crnz~ Alcindo Guanabara, I~rieo Cof'.lho. Lop~;:.; rpl'O
'\'fi.O~ Jacques Onriqur., Arisl.icles J.oho. l\layrink, Ftll'flll in1 
\Vernec·k, Dorningos .Jesu ino, Thornaz Delphino, Conde de Fi-

~ 
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gut:i redo, Antonio OlynLho~ Badar1'!, .Toãn P111 hei L'O, Pacifico 
t\lascar·enhas, Gabr it~l :Magalhães, Leonel Fi! h o, Chagas Ln
bato, Ja·.~·üb da Paixão, Alexandre Stocklel', Francisco Veiga, 
Fer1'rira BranüiiJ). Cost.a Se:nna, ,'Liamonnier~ GmH..;alves Chaves, 
_ \Jn•'l'ico Luz. Vi o! Li. Dulea "Nica e i<). Ferreira Habello. ·l\fanol' l 
Fnlgcncio~ Xstolpllo· Pi o. ..:\ t·istides l\iaia, Gon~alves· Hanws, 
Justiniano das Chagas, Donsingos Rocha, Costa -:vtachaclo, Do
mingos Porto. Palleta, João de Avcllar. Correia H.abello. Bucno 
de Paiva, Feercira Pir.es. João J_.uiz. ·1\'larLinhn Prado· Junior·. 
Bernardii1o de Carnpos, Francisco Glycerio, ?\loraes Barros: 
LnpP:-: Cll::tYes, Donüngos elo .Moracs, Adolpho Gor-do~ CarvalhaL 
..:\ngelo Pinheir·o,, )fursn: Roclnlphn ~lil.'anda. Paulino Carln::;, 
Co~La .Tunim·, ItocLt·igL~es Alvr·s. Al I'I"edn E:! li~. Carln;;; (i areia. 
Moreira da Silva. Fl eury Curarlo. L no polrlo Bn l hül'~. nu imarãcs 
~ataL Antonio Azot·Pdo, Cael·ann de ..:\lbuqncrqne. Beh1.rn1ino 
de j[r.ndonça, ~larciano th~ l\Ingu.lhães~ Fernando '.Simas, Lal.lro 
:\Jüllet\ Carlos de Can1pos~ Schin1idt. Lacerda Coutinho, Vi
('.l.c"tr·ir~o l\Ionlriro, Pereira da Cnsta, Antão ele Faria .. Jnlio etc 
Ca:-;l i lltn;;;, BorR·c=- etc Mede i t·o::;, Alcides Lima. ~\ssi~ Bt'asi l. 
TIHHl:nz Flnl'r~ . ..:\1Jl'Cll HonH'l'O Baptista. Rneha Osnrio. Ca::.
;-;iann do ~a8einH'·~llo, Fernando Abott. Demctrio Ribcirr.l e 
~lcnna Barreto. · · · 

A]Jrr:-se a scs~ão. 

J.'al t.am. con1 causa parLici.pada~ os Ses. H.uy Barhosa~ Jn o
ria no Peixoto, Justiniano de Serpa~ S·eabra. ~latta Jlachaflo c 
Cr•:.;acio ':Jlotta Junior, c sen1 causa os Srs. .Toaqu in1 Fe ncin, 
Lap•;r~ .r oão Pcdr.o. Ennes ele Souza, Tasso Frag;n:-;n . .Tost; . ..:\Vf'-

1 i nn. Elysen Martins. João de 8i~queira. Bernaedo c\•' .:JtPndonta. 
L:ulisl:lo Netto, Santos Vieira, Cirillo ele Lemos~ Alherl o Bran
dão. Joaquiln Breves, Vinhaes, Alvaro Bntr,lho, FPlieiauo 
PPnJHt. Francisco An1aral, Barão de ·Sanla l-l;>l<'na. Lniz Bal'
l't~l..n . .Ant.nnio Prado, Almeida Nogueira~ RuhHín .Jttninr <' Er-
lw~t.n ele Olivr.ira. 

·E' lida e pos! a un rliseussãn a acla da se~~f\.11 an!r.rt•dc'rd.í'., 

O Rn. PRESTDENTl..: - Estú en1 d isc.ussão. a acta. 
O ~n. B .. \HBO~L\ LIMA - Pe<::o a palavra pal'a l'azt·r· ttlll:l 

dc'rlar·aeão do vol..:1. 
O SH. ·Pn.ESIDE~TE - O Cllle está ern üi~ru:-;~ão ó a acla. 

O .Sn. B .. \nBos .. \ Lil\L\- Sr. ,p:residenLc. r.n1 Yirtude cln dis
posto no ar!.. 3101 do nosso Regin1enLo. crúalqun1· memhrn do 
Ctm~n·rs;O;n pôde faznr inserir seu voto na aeL::t :-;I'IH n1o!iYal-11, 
t"nmt.anto que 1nande ú Mosa, antes de approYada a acta~ eom
pt~l.nn!.e deelarac.ão por escripto, podenclo, ·pnrónL ú1z••r in:-'erir.· 
no J)iaí'Ú) Ol/'icial a sua rlcclaração nlOLiYada th~ V()lu. E', pui5, 
na di ;:;en ssão dà. a e ta qtw devo fazer a 1ni n h a dt:ela ra~:ão. 

O SR. PttESJDEN'l'E·-0 nolJrc I'Cl)l'e~enlanle :1PI'I':-;enlal':'i. a 
s11a fleclaratão e snrP. inserifla na ~1cl a de hoje•. 

O Sn. B.\HBoS.\ Lll\L\- 'renho a honra eh' 1\nviat· ú. Jb•:;;a 
a c1Pelarnção dP voto que dei na u1 ti m·a. :-:1•:-;:-:iic, ;-;,·d:li'P a n111(::in 
do ~~·. DI·\ pu !.adn Zama. 

O SH.. A :\fPTI 1 LoPHin ( JWla nt•tlt~ m.) 
1ni-.:~ãn nnnwada JWlos l'Ppl.·r.scnlanfr.s dos 

A rl i ~ 1. i n r. La. C (l r n
estado~ para in-
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t.erp.ôr parecer sobro o projecto de ConsLiLnição publicado 
pelo Governo Provi so l'in. ndoptnu a exccll ~~n I o provi ueP c.a, 
segu11do vi nJ Dia1·io 0/ficial, do n1anclar publicar nesse jor
:nal todas as on1endas qlt8 foram offorccidas no decurso de 
seus trabalhos, quer por alguns do seus n1cn1bros, qne1' ... 

O Sn. PHESIDE:NTE - O que oslú en1 cliscn~si:io é a a eLa ... 

O SR~. A1\IPHILOPnro - V. E'x. qncirc). dec;cullJ::tr~ TlOrqnantr, 
a distaneia é grande e não ouco o .que diz V. Ex.; ncn1 o que 
se lê na Mesa. 

O SR. PnEsmENTE O nobre Deputado vai fazer obscr-
vac.õcs sobro a neta? 

O SR. AMPI-IILOPHro - Não. 

O 8R. PRESIDENrE - Então peç·J a V. Ex. que agu:nda 
opportunidaclo. 

Ninguen1 rnais pedindo a •palavra, é eneerrada a discE~E:àJ 
e, posta a votos, approvada a acta. 

Vem ú Mesa c são lidas as seguintes 

DECLAR\ÇÕES DE VOTO 

Como n1en1bros do Congresso ~n.cional, cun1pre-nós de
clarar: 

d 
0

• q11e votámos pela discussã0 da mo.çfí.n apresentada 
pelo Sr. Zama. relativa ao attentado comn1ettido contra a 
liberrlade de in1prensa; 

2°. qlle 0spcrnmos a pnnk~í'f.o do:;; inlplicadfl:::; nesse attrn
tado. demonstrados pelo inqucrito a que se está procedendo; 

3°. que c0nfiamos aos· espontaneos orgãos. o rla nninião 
e as demais forr;as activas da 'N'ação. a ~ancção effed.iva do 
nosso procedin1ento, que reputamos leg~tin1o e patriotico. 

lS:aiB. f!~s S8ssfíes elo Con2'resso ConsUtninte. 10 de dezcnl
hro rlo 1.890. - Dcm.t?tJ•io 7-i'/:br>i?·o. - Aleütrln · Gurwabrr.---.. -
.Annibal Falcãn. - AntnnJo ÂZP.redo. - Nilo Pecanha. -
~1nfonio Olunthn. - Lr>itP Oiticü:a .. -- .Rc.r·oosa LÚNa. - .. R. 
Osm·1:o. - A'{l.tão de Paria. - PP1'1W.ncles S iTnas. - .. M .'l'r?'iz 
FTcú·e. -- Carlos f!·a.rcif'.- Predcrico Se?'?'(l.·nn. -.José ·"-inie/1-> 
de OlivP.ú·a. -· Uchôa RodJ'i(Jnes. - José ~1lco;iano. - Almeida 
Pen'?.arnbuco. - José Hy_gino. 

Rcaueiro aue se C!eclare na acta crue votei a favor da 
moção do S·r. Zama soh1~e o attentado á typogra~phja da Tri
buna. - Tavares Bastos. 

. Dec1 aro que, si estivesse nresente á 16n sessão do Con-
~V-r0.so Nar,i onal. trria vota elo r.el o rACflJ 0.rimento elo Depu
tado Za1na. para ser dada em ordem do rlia a moç.ão sobre a 
liberdade de imprensa~ -. -. Fle~ury. Curado. 

L 
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O Sn. ::,o SECHBT:\11!0, servinr1o de l 0
, proc.cdo ú leitura elo 

. scgu i nlc 

F.XP:E~)T"R:\fTE 

Hrrn·cc::0n I ne:to rl n Di r0c. to ri r1 c Cnn s0 lho. rln Part irl n N :-t
~ionrtl .rl~ H~1lÜL solir·.ifnnílo a re\·np;n(:fio do rlN'I'cLn n. Gl'l~ f1o 
~3 rlC'. ;mnbn dn r.nrr0.nlC' nnnn. cp10 N'!:!'tl1on n prnc0.sso n~ra 
fi. 0lf'l('fin cln 1\l'Ínlniro nnnr:rrrsso 'N<"'l_('Ínn;-Jl do Hr<l.Zil c rln 
rl 0 (' r r- r n n . 8 o .'? . c1 P 1! rln o nln h r :1 u H i rn o. rrn e a rn p 1 i ou a e 1 r i r, il o 
elas n sscm1) 1r~2s l ··~.?;i:;;h1.l 1\·::-._s dos r:- 1'1 dos. 

O Sn. PnEsmr-::\TE - Tem a na1rr\Ta o ~r. Arnpbllophio. 

O Sr. Ai!.1ph.Uophia- Sr. Prcs1rlentc, a CnrnmissRo encar
rep:ac1a de dar narccc.r snbre o nrnincLo de Crm:-:tHuic.ão, cleli
bcron fazPr pnh li c::rr n·o D'iario O ff{cial as en!enc1::'-s offerecidas 
ao rPfrr ido nro i 0c !· n. 

Trnrln sfcln "offrrer,iclas rlh:cr:::a::; prnrnclns, rn10T' Drlns mrrn.-
brns r!a (;nnnnissão. crurr por n1en1hrns do Con.rrresso extra
nhos a ella. eu. eun!Dl'jnclo o JTteu dever e seg-ui.ndo o cxrrn
plo de ontros · n1Pmhros da represenLr~ção n'aciona1. tan11)en1 
offrrcci por minha vez algun1as emendas ao sobredito pro-
jecto. 

Todas as minhas emendas fora1n pnblie?.r1ac::. c.nm exee-
pf)fí.n ele n rna l:l11cnas: e posto qno reste-me o direito de repro
clu7il-fl. nnnnrln a r1ispr.sid=1.n r1o nrnirc+n de nnnsiit11içfío. a 
quC' Pl1r sr r0frrP. f{)r nh.iect.n -ele discuss;1_n nn Cnnc-rnsso, ,iulgo 
('()1\Yr.nirnff'. fnrlflYÍ:l. fc17.l'r C0Tlsf.ar nn Dinrh> orricial a ex:is
telwia c1cs::;e1 rn1enda, nnrque alu·tnnas das outras qÚe anresont8i 
e fnrarn n11 h 1 ie8 r1 ;.., ::;, ti rnn1 dell a sua 0ri g0n1. sn ;1 razão do ser
e nãn Leri8.ni r,xnl1ração um~t vez nrnnülida aquella. 

Essa 0r:•0nda reft~re-se .flo n·. 3 do art. 10 do pro.ir,ctn qur 
v Pela :1 União. eomo aos Est:H1os, 0st.8·helr.crr, subvencionar 
ou f: 1rlh::n·a('~r o 8xrrcicio de cnltos relif~·iosos. 

vr~ V. Fx .. ~~;r. Presidente, q1.10 por esta di::::posid"lo elo pro
.iocLo fica c.rra-rlo snhre o assm1111tn un1 systcrna intciramr.nte 
nn-vn r 0111 tnrln clHferento claq11Clle quP ten1 sido adnn!aclo 
nelo::: nnlro::; novos que s-e regen1 ··pela fórma ele governo rc-
publ i r a na ferl0r::J. 

Nn Rcpnhhea Arcentina ha o systen1a de 1nna reljgifl.o 
S11StPnhld:1 ft0lo :Rst:1do. :1. r:1.!11nl1~~a. ~.nostnlira. rnn1:;na. cu.io 
f'1111n 6 n1n.nliclo tanto pela Uni8.o, conlo pelas rwovincias con-
f cclrrarl;-J ::;_ 

Os 'R:::.h:ulns TTn1rlns, a Suissa e o l'vicxieo. vcrlanclo aos pn-
r1ere~ fPrlnr·acs 1 e?'iS 1 a!' sobre cn ltos re1 hr1osos. sn bve.nci onal-os 
Oll pro h il; \r P-nn estabelocjmPn to. cleixan1. rn lretnr1f.o, aos c,:::;
t.arlr:s . ermr.·.t i ~niN'1ll eo111o entcnder01n sPn resn0r.íivn estatuto 
retigio~-:;o, pnc1c-mdo cada estado, ou c.antão, subvencionar urn 
ou rn <• i :-; c~ , 1 t n s . 

88 n estas as i d é a~ qn o en adopto e cnns i ~~·1wi na en1cn fl a 
0110 dci:x:CHl de SC'T' rmhUc.ad8: dr mncto qn0. Sr. Prp::;ir1e1l( P, 
rins anc i'0T:JHl nnhlir.8rb,s~ ::~lgun1n::::, nn f1cnnl sen1 sentido. nn 
expos!·::a;s _a 1er0_m scn l.iClo diffore~~e clarm clln que dev~.an1 ! ~~ 

Sm qn c n an 6 es La a oceas1<10 Oflpnr!:m :1 do cl1.SCll h r'tte' 
asqnnpl n, (' por jsPo nada adeanlarei no sentido de juslific,ar 
a emenda em quest5.o. 
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Ouero. entrc·tanl o. q110 :fique hern conhecido o prnsumento 
cla(Juella emenda. ai é· por·crur.. como disse, vir1a stta ado peão 
a estabelecer Pll.h'B HÓS Cl. sysl.en1a. f{llf' Vejo :-:;('g-Uidn 11010~ 
ontr-os povos, da f<irn1a dt~ governo que vamos i.c1·. 

Assün é que. na Su issa, oor exemplo, !lo P.a~~o qt! ~. ~10 
cantão de Peciúo c no ele Valais ha uma su relJg·nw ol:lJeinl 
c~ subvencionada, a rel ig:ião eathol ica, apostol ica. r orna na. nr• 
~anUlo ele Bernc são adoj1tadas duas, a catholica e a eYangdiea 
J·eforn1ada. attendendo-se. 11as suas relações emn o g·oy0rno 
do c-antão; á maioria dos sectarios dr cada urna dellns na~ 
diversas c.on11rtunas desse cantão. 

O mcsrno aconteee no cantão de Fribt1rgo ... 

U::\I Srt. REPHESENT.'\NTI': -Isso já. é cli~cussão d{1 vrn.J~·~elo 
elo Constituição? 

O Sn. Al\TPHILOPHIO - ll\!ão. senhor; estou apeD::ls expli
cando o ane Unha consignado na minha cn1enda. qnc nilo foi 
pnbli.cacla: - · 

Dizja r.u. qu r os can I õr~ rlr Brrne c Fribt1 rgo SI! hYcn
cionanl e sustentam duas relig·iõ0s~ segunclo as crcr1eas cm. 
maioda nas 1'..0Spectivas conm::mnas; e parcce-rne ate:; qnP rsfc 
foi o systcn1a adoptado peJo Governo Provisorio cm 11 n1 dr~ 
~:cus actos anterioros ao pro.ieeto do Constituição~ acto en1 qtte. 
aboUnclo a antiga religião do Estado. deixava~ entretanto. ao.;; 
rstados, ou aos seus n1unici.pios. toda a liberdade ele resolyc,:· 
Roln:e o assumpt.o, lllTla vez rnspeifadas as condiç·õrs de ordpm 
publica .... 

UlVI !SH. REPRESENTA:N'I'E - :~ãn apoiado. 

O Sn.. AMPHILOPHIO - Então é engano 1neu. E' faeto~ 
porón1, que o projecto rle Conshtujç.ão não se limitou a abrir' 
o systen1a que tentámos, d8 uma religião officiaL con1o ainch 
t cn1 a Repu.bJi:ca ArgenUna; foi além, 111uit.o alén1; e~ ao cnvPz 
de decretar a liberdade de cultos. con1o os Estados Un irlo~. 
r,orno a. ~Snissa, como o Mexjco, preferiu crear 11111 syst.cn1a 
do ]WOhibição, do intole:eancia contra todas as religiões, cn
yolvenclo nessa proihibjç.ã.o os poderrs da União c os g:overnns 
dos estados. 

A nünlla rcclamaç.ão tem~ pois, por :fim fazer conht:CCl' 
rp1 e~ tendo. ontras idéas sobre o assun1pto. nc sentido dr~ssas 
·irléas forroulei a emenda, qne deixou de ser publicada~ (.lfuilo 
l•er;n; Ytuâl(i bern!) · 

O Sr. Uhaldiuo do .A.m.a,ral - Sr. Presidente. não vou clis
cntir a n1ateria qne faz 'Objecto _da en1enrla fio illustre rPpre
s· ~~1ta_ntc da Ba11 i a: d eyo sóll]ente dizer a S . gx. que a CÓm:
nlJssao tomou en1 cons1dera·~.ao todas as ernenclas que lhe foram 
nprescntadas c a~ clis·cutiu cm sua g-rande maioria: só1n0.n 1 c• 
algrnnas, que che·garan1 tarde, não foran1 discutidas. Eram. 
porf~m, en1 tão :g:rande numero, que é possisel ter havido um 
r.qn:ivoeo de pr·ova on ele impressão; mas co1n segurant:?a :foi 
r.p_re~entada a en1rnda e to1nada em c.onsjderaç:.ão pela Com·-
n11 ssao. 

Não po(Ua ha~rer proposito de preterir a puhl jcncão rla 
emenda. tanto n1a1s quanto alg·tms rne.rnbr.os rla f!ommissi'io 
adopl,avam as mnsrnas idéas do nobre Deputado. · 

Todos os lrabalhos (la ·Com1nissão ·Pódern ser consig·n:-HJo~ 

L 
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Prn 1iYru. pnrqlt•• lt•ntu.-; adas qtH~ l'urrtetetl"l pal'a isso os necc~s
sar.·i(l:-; elenH'nln-.:. 

F•·li.zuH·ntP~ Iiesl.e caso nrw oceOlTt\ nerllltttll pl'ejuizn 
J·~rra o lltu st.1'1• 1'1-'IH'(•son Lan1 e tla Hahia, fl'l'~ vúd" r··~stabeleeee 
a ~ua. c>mt_•ndu. ~i pol' qualqttcr acaso não roi in1pressa. 
(_,,11J(I i mlus: nw. i lo lw í'n. ) · 

O Sr. Zama --- Pedi a palu\Ta, S1·. Pl·esid~.~:!lt•, para suli .. 
L'itar ck \'.Ex. Ullta simples infor·ma1;ão verbal. 

~i Y. Ex. l'PSponder ncg·atiYamente, spub_u·-nw-ei lugo, 
was, :-;i re:;ponckt· affir1nativarnc•nte. Lerei tlf~ fazer ainda at-
~:uma~ eo:r.sideraL~ões. 

Desl'.iu que ··v. Ex. n1c inforn1c si é exaela a. noticia~ 
qnc li Pll1 alguns jornacs, de que V. Ex. pn•tcnd1a rnarcar 
:-:e::;:::ãu para anutnhã. clon1íng:o. 

l]~standu nós sob o reg·i.n1cn da liber·dade ele conscienda, 
c· sendo i) Cnng:resso, e01no acredito, c01npost.u~ rrn quasi sua 
i.f,tal i (h~dP, de eltl'istãos. en Lendo que não clcve1nos eomet~ar 
por .clal' c1 P~eanclalr, d,_ .. ]n·!'eingir· os prineipin~, da EgTeja log-o 
no ~nmPt;O dns nossos trabalhos. (Aprriados .: ha vw·ios 
upar·tes.) 

Eu não estou aqui ga i alando; o assun1pt.o é mui to 
gTave ... 

,o SR . ..:\RIS'rlDES l\L\IA - H.espeito 1nnito as suas ercn1~as. 
O S.ll. ZA!\IA - :Não C~5Lou ga1a.tando~ nen1 isso 1.~ proJ)riu 

da n1inha eclade. Estou trataudo ele uma qucslão qne ter~~ 
pa1·n. m in1 o n1aior alcance. 

O Sn. Pn.ESlDEXTJ~ - Não é exacto o que dizel\l us .iur
JHtcs, nmn eu posso deliberar a t.al respeito; o Congr•~s::;u l'e
::::ul Y erá. 

O 'Sn. Zx~L\ -- Desde que o Sr. Presidente nw 1·cspund•·· 
nt·g·al.i.vanwnte, tollit'ti1' qumstio: o ·CongTesso re.sol-verá; ma~ 
cst-.ou certo de que o Congres-so respeita as convieçõ·e.s rei i
fdo~as de -cada un1 do seus 1nembros e não lla de con1et::al· -us 
:::.eus traba 1 h os por Tnn escanclalo. 

O Sr. Dentetrio Ribeiro - St·. Pr·r~~identc. pedi a pal:t\'l'l 
i nH·a t~n\' i a·· i't ::\li\~tt urna rej_H'Iisen tação do Centro Positivhl.a. 
~i V. Ex. JIIC'· n:-:s~·gura que ella s·er(t puulieada no ;jornal da 
Casa, deixarei ele -razor a sua leitura; no caso eontra1·io, ter2i 
'd1~ i n•por.'LUll i:ll' o Cong;rcsso, lendo a reprcscnLa~.ão. 

\(_)) Sn.. Pru:smEN'rE - A 1·epresentação será ín1rn·o.:;sa. 
o Sn. DE!\tETH.IO H.1BEIH:O - Então vou remct.tcl-a (t Mnsa. 
·v cm ú i\lcsa a 

Representação enviada ao Congresso Nacional pelo Apostolado 
Positivista do Brazil, propondo modificações no projecto 
ie Constituição apresentado pelo Governo (1) 

Cidadãn~ mPmbros üo Congr·esso Nacional. - Nn excr
~·it·iu de uma. l'uncção reeonhecicla pelos costumes palrios e 

( 1) X a. prin,l'ira elliç;t'LO dos (Annaes) !lo Congresso ConHtitui.nte, 

c::;ta repJ•e:;entac;iio ioi pnblica<1a cm ap1)cnclicc. 
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~.anccionttda pur toda a eivilisa~ão nwderna, o AJ10stolaclo 
1 1o::-; i LiYi:::;~<.i Ú(l Br:lzi l y~:1n su lJ1llt; Ltcr ao vosso paLrio tisn1o as· 
1noclificacõcs que, scgn11do os c•nsinamenLns ele. A1.~g-~1sLo Cmnte, 
jnl;;;a ~erem. indispcnsr.:·cis pat'a que a Cons~~-LL~rçao propos~a 
1Jela Dictadura llopub l1cana eorresponcla sullrcientenwnte a.s 
1wcessidac!.:;s aetuacs cio povo brazileiro. 

Antes, por{~m, ele inclic:lr taes alterações, deven1os pqn
derar-vos que o .systema de governo propo.3Lo pe_l~ refeFida 
ConstiLuição não estú ·de aceol'do c-om o que a poli ti cu sc1 cn
tifica detern1ina para a nossa situaçã~. Partilh~ndo dos pre
cor:c:·eiLus demOCl'QLÜ.~os da li1o.ioria dos republiCanos brazi
loil'os a Dictadura nacional lin1itou-so a transpianlar para o 
]Jrazil o nue havii1 de caracLei·istico na Constituição norte
an1ericann:. Ora, esta Constitui~ão foi, e não podia deixar de 
ter sido, unH:t obra cn1pirica, traduzindo apenas as condições 
cnl quo se achavarn as 13 coionias que forn1aran1 o nucleo 
dos Estados Unidos da Arnerica do Norte. :Se1n den1ora1"-nos 
crn un1 cxan1o~ agora inopportuno, bastarão algumas observa
ções para ju.::Lifieal' o que affirman1os. 

En1 pdmeiro lagar~ no ponto de vista material, cun1pre
nos recordar que as 13 colonias inglezas estavan1 cercadas 
ele dependencia das tres poderosas n1onarçhias : a Ing·latorra, 
a Hespanha e a :França. Só urna forle união podia propor
cionar-lhes n1eios de manterem a sua independencia; ·8. no 
cn1Lanio, todas ellas tendiam para un1a comi)leta autonomia. 
Em segundo logar, no ponto de vista espiritual, todas essas 
colonias eram quasi exclusivan1e\ilte con1postas de protc.s
tantes, ·isto é, de cidadãos eivados de preconceitos indivi
dualistas e adstriclos ao theologismo christão. Finalmente, 
a situa·çã.o geral da menLalidade no Occidente não era a n1esma 
de hoje; pois que. a chiinica estava-se ell:lborando, e a biologia, 
a sociologia e a n1oral scientifj0a não existi arn ainda. Os 
espíritos mais avançados elas colonias norte-arnericanas, 
quando n1ui to, terian1 a L tingido a con1pleta en1ancipação theo-
1 ogka, ü a theisn1·0. l\1as, a generalidade :dos e.spiri tos ~adean
tados parava no deismo racionalista e julgava n1esn1o de 
.seu dever não patentear essas .convicções, conservando as 
apparencias d.o protestantisn1o nas suas n1ulUplas seitas. 

Ora~ essa não é a situação do Brazil. Não temos em torno 
de nós senão republicas; e as com.plica:ções internas e inter
nacionae·s das potencias ·européas tornan1 n1aterialmente 
inexequível qualquer. tentativa C·ontra a independencia dos 
estados dú nosso eontinentc_. Por Olttro lado, son1os um povo 
que o.s .a.nteceqent~.s _c~thohcos predispõen1 para a união, o 
aue fa9llita a 1r:-sbunçao do systema federal, a tal ponto que 
os perigos aqui consrstern na tendencia para un1a abusiva 
centralisação. 

Si esta tendencia nã9 fôr contida, a exorbitação do 
poder central dará logar JUStan1ente á fragn1éntação prema
r.IJra do Hrazil, pelo d8senvolvimelito dos antagonisn1os que 
não têm cessado de crescer, desde J seculo passado, entre os 

· actuaes estados. 

Es_piritualmentc, a 1nassa popular está em um estado 
n1~ntal que popen1os carac!,erisar pela denon1inação c1.e feti
ehismo ca~Lho~wo. O prestigio do clero, tendo-se.. exercido 
,sempre, pr1men·o, através da dictadura real, depois, po~ inte~-

L 
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rn ecl i t) da cl i cladu r a imp erinl, o saccl·cloclo caU1 ul ico aclw.-s(~ 
lJO.k, eulrc lll~>s, sem furou vulilica. Ha Jis:::;o um synlplCJltJa 
bem e<ll'~lc LcJ:isLico: r ar· as :::;üu u:-; falfnilias brazilciras que lwju 
iorncecnn HlCinLrus para o clero calholico. E' _ussirn que os 
bj~:pu::; viJ·ant-::-;e obngac.los u coni'i:.:u· a padres exLrangon·os a 
tJ in:c:çüo ele suas ovell1as, e o proprio Governo emprego Ll cx:
lrangc ir-o.s corno c:apcllü.es ·no exercito. HisLoric:ainenLc, csLc 
anni qui lc.unnllo elo prestigio poli Li c o do catJwlicisnlO entr-e 
nós ri c ou bem patcnLc quando, h a vinte annos, a clictadura 
hnpci·ial pl'endcu clou.s bispos em un1a fortaleza, sc1n CJLlC isso 
}1l'uYocas~(; a 11 d nima l'eac:~~ão p op ulal'. N cm ~cq u c~ r i' o i p: ,_-:_ 
si Ye I (~n Lilt) constituir-su u n1 par Lido caLlwlico, como u.lgun :-; 
1.t.'n t a.t·am, L<:ii.l ati v a q u c con1 cgnal insucccsso acaba ele su1· 
renovada. · 

Si esi a é a siLuação da nmssa popular, nas classe.:; ucLivn.s 
elo paiz SG cnconlran1 toc\as as nuanÇas ela cn1ancipáção inLel
lccLtml. l\a gc1·açi:io n1ais antiga ünpera cn1 geral o deismo 
Yngo de :vol Uü !'C o Rousseau; na .geração 1noderna denominam o 
ruaiC:i.'Üllisnto e o positivisn1o, que, aliás, são systen1a1s dif
í'enmtes. Ura. csle estado dos espíritos ii11põo norma.s vo
liticas que não se apresenl.avan1 aos fundadores da Hepubli.~::t 
Norte Americana. 

Demais, J1oj c, todos os don1inios da intclllge.ncia cslão 
invadidos pela scicncia; por toda a parte estão descoberLas leis 
na Luracs: no mundo, na sociedade e no llon1en1. E', poi::; 
evidente que não podemos proceder agora tão empiricarnenLe, 
pelo n1cnos, con1o os e.sLaclistas dos fins do .soculo XVIII. Por 
l':xen1plo~ o~ norto-an1ericanos não se preoccuparan1 com a 
systcmatisaç.ão da fan1ilia pela patria, porque tal systerna
tisação estava espontanean1cnte entregue por todos os fii~i.:; 
ás diversas seitas protestantes. Mas nós já não cstan1os no3 
n1esn1os casos. A carnacla acLiva já attingiu a um grão de 
desenvolvin1ento n1cntal que patenteou a todos a nccc.3'3idade 
da pa ITia systemaUsar a família, abstrahind.o das crenças do 
iodos os cidadãos. E', todavia, claro que só por uma n1edida 
clespoLica se procuraria instituir o casamento civil, sem res-
peitar os escrupulos de consciencia dos cidadãos mais atra
zados. 

Assin1, tan1bon1 o principio de separação ela Egreja do 
Estado não póde ter entre nós -o mesmo caracter que o que 
:;.::revalecen nas colonias inglezas. Ahi tal principio resultou 
N:poniancarncntc ela situação protestante, isto é. de un1a 
·en1ancipação theologica incon1pleta, que fazia prevalecer, 
por um lado~ a3 razões de orden1 individual, o. por outr-o 
lado. as restricç.õcs provenientes da unanin1e acceitação da 
revelação christã. 

No H~'ar-il, o principio foi un1a consequencia, con1o em 
todos os paizos conservados non1inalmente catholicos, da evo
lução philosophica peculiar á França no secu lo XVIII e que 
continúa cm no.::;so sec.ulo. Em. virtude elo impulso inicial 
caracterisado pela explosão occidental denon1inada Revo
lução Franceza, o divorcio entre o poder espiritual e o poder 
temporal adquiriu nma significaç.ão 111ais ampla do que no 
ea:::;o protrs!.anl o. C01n cffeito, o que então ficou affirn1ado 
pela massa activa dos occidentaes foi a nece:ssicláde de syste
rna.Lizar os :negocias hun1a.nos, absü1ahinrlo comple-t.amcn~e 
de quaesquor motivos de orden1 theologica ou sobrenatural, 
jsto é, invocando unicamente razões positivas .. 



E~Le ponto de yh;ta é que tmn. $ido dose1n~olvido. J:?"f~la 
~volução :sciL'lrtifiC'a, hujc tão vropagada en Lre o-; CSJ_Hrito~ 
aüeantados ela sociedade brazileira. De sol'te que~ Plll vtrLl.Jde 
do Lal 1narcha, .os 1nntiYos theologieus IJassar:mu ~~xclns.i\~a
nwntc para o donlinio da vida priva_da~ e hü_Je un1 poh.tieo 
ao nivel de seu seculu tem tanto de 1nv.ocar Deu.s p~ra fun
dan1entar as pre~cripções cívj:-:. eo~no urn cngenhe;ll'O para 
;justificar seus planos, uu unl n19d~eo para basear o seu 
lliagnostico o n. sua intervenção chnwa. . . . . 

·E' esta eonsideraç.ão que pa.tenLeut a fu~ütda·Oe da 
objecção que se re.sun1c na ·l~hra.se - O E3tado ]lao devo ser 
atheu. Com effcito, o estud1sta tem qu~ ser tao at.l~eu ent 
poliUca, .como é o eng·enheiro en1 n1ecanwa e o 1ne~:hco ern 
sua arte; a sua intervençãe tcn1 de bas.ear-se u1_ncal?ente 
1ms leis ln1n1anas, sen1 preoccupar-se con1 saber s1 ex1stC1u 
ou não os deuses ou Deus. 

r:t:al é, ci-dadãos n1embros do Congresso Nacional, a nossa 
vordadeirà siti,1a~ão• ne.str~, as~\unplo~ sendo de todo ponto 
htadmissivel a pretensã-o de alguns inütadores da União Alne
r1cmm que qt1cren1 estabelecer no Br·azil un1 pretenso espil'il.o 
ehrist.ão ofúcial, analogo ao que existe naquella Republica. 

Enlr·c 1:ós o povo :..1ão . conhece a Biblia~ senão através 
de nrn catholieisn1o reduziclo exclusivan1entc á sua parto 
cultual, islo é .. ao clcHwnLo que n1enos ·se harn1onisa con1 a 
mesma Biblia. E~ na massa activa, aquelles me-sn1os que ainda 
se illuden1 sobl'c o vcedacleiro fundador do catholicisn1o, 
ilpcnas c·onsideratn Je~us co1no u1n grande philosopho, des
conhecendo-lhe o carader de Deus. 

Procedendo co1no tfim procedido, as classes enu1n0ipada:~ 
11ãn tyrannisan1 de n1odo algun1 a n1a.ssa popular, pois que 
nã-u in1poen1 a ·esta suas crenças. Ap·enas impedmn que ~e
.lanTos t;yrauni:::.ados por uma n1inoria que~ crn falt.a ·de ar
gunwntos raeionaes e n1oracs, invoca uma pretendida adhes~.o 
popular, cujo apoio. .si fosse real, teria iÚlp.ossihilitado toda 
a rcvolnf,;ão n1oderna. 

A verdade :{\ que n pnvo jú. abandonou o tlwologhilnn e 
sr.pm:~u-se do elero CU:Lholieo ·en1 todas as que-stões mn qne 
-~~uc .. la .. ~on)l~.cc. ~s soluções dadas pela scienc_ia. 1~ o prop_rin 
Llc·l o .Ja 1mp~IClLainente confessou-se venculo. entregando. 
por 1nn 1ado, 'tt .razão humana a propria avaliacão dos fl.1nda...: 
Jnf?nto~ da crenç:.a_ en1 Deus; e, por -outro li:tdo. confiando ii. 
sc.~cnc1a 3; protecçao de seus templos, a tal ponto que o para
ra 10 clornn~a. a cruz no alto de suas torre-s. Junte-se a iF-~so 
n r.~~ur~~;o a 1:ltervenç~o ·~Jos _n1()dicos. atheus e·m suas pr0]1ria . .;; 
rnlerm~dades, ~ a acceltaçao do dogn1a do n1ovünent.o da 
terra~ Incompatlvel e0111 todo pensan1ento theolo.gico. 

: . ~O P~_\o sente, <.í vi~ta deste espectaculo e, infelizn1e11 t~.~ . 
. ~.. vista to,lllbCl~l da conducta moral dos saeerdoc-ios thP..olo
~.1~-~.;l~,. qu c a ~e sobrena~ural não ofrferece-lhc n1ais l1111 apoio 
s(.:::l.ll_o c. Jança:-se confiante no regaço da sciencia e da in
dnt-it.rl~~' l111}}ll;ls~wnado pela fraternidi~de u1~ivcrsal. 

o·E por lS~o .que~ ~Oln'9uanto nao haJa apparonLcn1.cnJn 
?l~l~f~,do .. ao . ~nesn1-0 _ ,g~ao ocl ·en1anc1i.patão illt_.elileetual. olJ (:t 
~!l e me :-:.egu_n os ll\ir c:-; pensadores. crn vez de cmprn~tar sua 
força n1atenal ao clero. · · ·· ~·- · l 

, .. Mas, cida?5.os n1en1bros d_g Congresso Naci-onal~ a socio
logia dmnonst.J a que a separaeao do poder espiritual do poder· 
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Lf•.mpural Leru utn caracter ma i~ sysLernalico ainda. Cum 
eJioilu. a. politica sd"entifiea e:vitlcncia. que C'~~a medida~:~ a 
condit.:ãu indispensavel de toda Orclen1 e todu Proo-resso na 
t:uci•..:dacle n1odm·na. 

:Porq uc, não só o .seu pleno esLabeleeünento pcnnitti l'á 
11 facil advento de uma doutrina scientifica universal c de um 
~acerdncio seientif'ico que venha pôr t.ern10 á revolução rno
dcrna; 1nas tamben1 ó só a compl_et.a liberdaue espiritual que 
púdc garantir a sociedade contra a degradação do poder· 
lhcorico. obrigando-o inces3anten1entc a conservar-se ao nivel 
das Jwccs~idades n1oraes, intellectuaes e praticas Lia Hurna
niclade. 

Podel'iantos n1ultiplicar os exemplos para rnoslrar quão 
diYersa ·é a no~,;.;a situação da dos norte mnericanos. 1ncs.mu 
hoje. Tal exame~ porém~ scr·ia descabido aqui. As ·propria-.; 
leis da. ·sciencia social nos demonstran1 que no n1omentu prP
~ent-e se1·ia impos:Sivel dissipar de pron1pto os prec-onceitos 
dt~nwet·atieos qu·c iden.tificararn a noção de ne.p!ubliea federal 
cnn1 a jfl.:~a de systema norte americano. 

· _.~v vista deste n1.otivo, desisthnos da pretenl}5.o de offe
recet·-vos co1no substitutivo ·:i eon.stit-~lição~ provosta pela 
Dicl.acltH'n Hcpu!lJlicana~ o projecto por nós elaborado de ac
er)rdo (•.nm a-:; indicações de Augusto Con1tc, o qr1al eoiTe 
iJnfH'CSSO. 

·Ace('.itando. pois, como uma. fatalidade do n1on1cnto uetual 
l"t e~l ru el u nt fnndlarnental daqnella Constituição, vitnos uni
l'H nH'.ll te ind i e a e-v-os o.s pontos em q·u e não lserál vossivet 
Jllünkl-a sntn gTav.c prc~jtüzo para os. int"'resses vitaes da 
~ociedade brazileira e mcsrno de toda a terrà. . 

Cuu1 e.l'feito, as mod.ifieat)Õe:s que vmnos iudicat· tenl lHE' 
Ji Jll: 

1.0 rnsti lu i r· ~1. plena liberdade espirituaL de Jnod•) a ~)er•
m iU it· •Jitl' snt·.ia •·· se propaglle unLt·c nós a doulrh1a, seja ella 
qual :l'ôr·. dt'~linada a pôr 1 ermo á anarchia 1noderna: 

·2." In~Utnir a plena liberdade indusLri~l~ de tnodo a pa-
1Pn l.du~ a tn·geneia de urna doulri na uniYersal scicut.i.fi~a 
para re~;ula r· a~ relaçõc_s entre os patrões c o proletari a tio: 

::l." lnsUI ui r· uma Ll1g·na aucLorida'l.le· loc.al, de modo a a~
~~~:!.urar.· a (•.oncorfiia das patrias americanas de orig-cn1 l•nr
tu'"gueza. PmqtllllÜO não fôr possivel transforn1ar o laço poli I ie;• 
ntu :ll!llifi.o l'clig·iosa~ preparando. ao n1esmo tempo cada Eslado 
tla Petlm'tH~ão Hrazileira para essa cxistcncia futura de cnut-
plela i IHiependeneia ,POliq~~~ _ . 

-L'' Finahuen.tP, 1pern1.itlLn· que ,a nos-sa evoluçan reaJa 
o ma i~ r.Hk.azinenl.e sobre Paris, de cuja inieiat.iva depende 
a regeuera(,"ão üo Jllaneta inteiro. . 

'Oxal(t Leuharnos a ventura de levar ao vosso espírito 
a co11vj(\~:ãu do alcance e da urgcncia da.3 modificações q11e 
pr·,)pmnos, afirn de que· _a nossa Patl'ia ~?nq~1i_stc ~ gloria 
tmmorLal de ser a primeira entro as suas 1r.n1as ocCidentacs. 
CJ\lC estabeleça, t.~u~to ·qua1;lto as ciJ~cun1sta.nci~s actuaes o per
n1itton1. a3 cond1.çoes HHhsponsavcu; á soluçao do eterno .pro
blema da Humanidade: fundar a religião universal. mediante 
o ascendente do an1or social, esclarecido pela fé scientifica, 
dirigindo a actividade industrial. 

3L 
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Mo4ilicações 

~que se refere a presente representaçfio: . 
O Apostolado Positivistat do Braz.il, considera~~do: 
'1.0 . Que a ·aociedade é regi~3: p_s>r leis p.aturaes, de onde 

r-esulta espontanean1ente a concll1aç~.o da. Ordem con1 o Pro
gresso, devendo· ~ legislação subordinar-se a ellas, sob pena 
de falhar ao seu destino; . , 

3.0 · Que, ·en1 virtude de.ssas l01s, todo 1?-o!nern per Lence 
pelo sentimento a uma F:;nniUa, ~ela actlvrdade a uma 
Patria, pela intellige.ncia a. un1a E~r~Ja; . :-

3.0 Que, r>reponderando a act1v1~ade na <?rganrzaç(lo . :'$0-
oial, .por ·éffeito ·do p:redominio das le1s veg~tatlva~ e cos~11c~s 
5obre as leis moraes .e intellectuaes, a consrderaçao da ~ .atEra 
deve prevalecer no systen1a formado pelas tres :assoc1açoes 

· :Fami.Jia, Patria e Egreja; · . . ,.. 
~4. 0 Mas que se1nelhante ascendente da >Patna 1mpoe a 

esta deveres para con1 a Farnilia e a .IE,gr~~ a, porque t~d.o 
hon1ern deve ser considerado como u1n c~dadúo que a Fa1n~lta 
prepara e a Eareja .cornpleta; · 

5.0 Que, e.sse:s· deveres tên1 de ser systematisados. ;pela. 
legislação patria, conform.e as circumstancia.s historicas de 
cad::-. povo ; 

6.0 Oue, se não deve desconhecer jámais a necessidade 
.do. concurso das .outras. duas associaçõ,es, Fan1ilia e Egreja, 
par~ a~se;gurar. a harn10nia politica, e, portanto, que não se 

:.d:cve legi·slar· como si só. existisse a (01·ça mate'rial; 
· 7.0 Que, nas sociejades o~ccidcntaes, tod~ a legislação deve 

res1.nnir-se actualmfmte ·cn1 instiluir un1 governo que con
cilie a ··1nanutenção da ordern rnaterial com a plena libe?·dade 
espiritualt; 

8.0 
I Que, o, projecto de Constituição offcrecido pela Di

.:cta:dlira Republicana, ·e·m 1nais de um ponto infringiu grave
mente esses princ:ipi-os demonstjrados pe1la scienci.a: social ; 
. Vem propôr ·que o alludido .projecto seja modificado nas 

seg\}intea disposições, attent.os os motivos especiaes que con
j~nctamente irá. indicando. 

Art~ 1..0 Gonsiderándo: 
.! . ·'Lo. Que, as leis naturaes da ~ociedade demonstram, se

gúndo ·Augusto Com te,· que as .patrias verdadeiramente livres 
n~o po.dem''compor-·se de. mais de um a tres milhões de ha
bitantes na taxa· n1édia de· 60 'habitantes por kilometro qua-
dr:ado ; . . 
· · ~ •. 

0 'Que, as grandes nacionalidade-s resultaram de vio
lentas< 'aggregações politicas, que se se-guiram á ruptura do 
laço catholico ; · 
: 3.0

· Qrue, · por~a~t~, o systen1a fede-ral DOnstitue aspenas 
·Un~~ .f6~·ma . emp~rwa ·da coordenar por meiios políticos a. 
UIUa() historiCa ·de certas patrias; · 
· ., ': 4~o· Qu~, tal sy.stema est~ destinado a · desapparecer, em 
fut~u:-o ·ma1s .·ou ~menos proxtmo, logo que surgir a unidade 
re:h:g~osa .. d~t~nunada '(?Or un1a fé· universal scientifica, sub-

• stüp.lnodo-·se a· f.é. ·C.athohca, aet~H~lmente em dissolução; 
_,,·I· --5., .Que, ·as· formulas .politicas. actuae.s devem banir os 
·COU1prOffilSSOS abs-olutos, eujà inefficàcia social e moral para 

r 



garanLir a Orden1 o .o J?rogresso é todos os dias den1onstrada, 
como especiahnentc o -evidencia a revolução que inaugurou 
a Republica Brazilcira; · 

S_uppri1nan1-se as palavras - perpetua e indissoluvel,
subsLl tuu1do-as pela pal~vr.a -. liv1·e. 

_1\rL. 6.0 O principiO de un1a livre Federação prescreveria 
que a cobrança dos impostos só fosse feita directamente 
pela União no Districto F-ederal. O Congresso determinaria 
ann_ualrnente, nosso caso, a quota com que cada Estado de
veria concorrer para as desposas publicas; aos estados ficaria 
ent~o a libcrda·de de lançar os imposto·s que julgassem con-
YOiucntes, SCJ.ll .offensa. da mais completa frater1,1idade in
dustrial entre os n1csmos estados. Mas a Dictadura Repu
blicana julgou preferível fazer un1a discriminação prévia 
de tributos, que não poderá ser n1antida sem prejuízo grave 
para os estados. Afirn de evitar os inconvenientes de tal 
distribuição, tanto quanto se nos affigura possivel, prop.on1o.s 
ao art. 6° as seguintes n1odificações: 

Ao n. 1 accrescente-se : - salvo a d.,isposição âo § 3° do 
art. so. (Esta ·disp·Osição será modificada, corno abaixo se 
verá); 

Ao n. 3 accrescente-se: -nos docurnentos de cm·acte1· 
federal; 

Ao n. 4 accres.cente-se : -nos cor·reios e t eleg1·apos f e
deraes; 

Ainda o - art. 6° - Considerando: 
1.0 Que, .só o cn1pirisn1o e os habitos peculiares ao ro

gilncn theologico-n1ilitar tên1 impedido até hoje collocar a 
jndustria bancaria en1 condi~õe.s de liberdade id:enticas ás 
das . outras classes industriaes: agricultores, fabrjcantes e 
connrnerciante~; 

2.0 Que, a faculdade de emittir bilhetes ao portador ~e 
convertíveis ünmediatamente, á vontade deste, em moeda 
naci·onal .ou outra preferida pi.elo n1es1no portador, é indis
pensavel para que o banco preencha plenan1ente os seus fins; 

3.0 Que, os l ilr1ites dessa faculdade são determinados 
pelo crerlito, que nã.o depende só de condicões n1ateriaes, mas 
ta1nben1 de cireun1stancias nw1·aes e 'l~ntellectuaes que o g::>
verno nãu tcrn meio3 de aquilatar; 

4.0 Que, o tutel1s1no governamental, alén1 de outros in
conveniente:.:. p.OSS1Je o gravissin1o de alin1entar o pre-conceito 
de que a rr~lan1entação da industria póde ser conseguida 
por nwios poUticos, quando tal regulan1entação só póde ser 
obtida por m·eios m,oraes e intellectuaes que não .estão nem 
nunca e.3tarão ao alcance do governo; 

5.0 Que~ esse preconceito, constituindo ? base das utopia.5 
con1n1unistas, é n1n perigo T,>ara a sociedade que o gove!'no 
o entretenha,· .em vez de patentear pela sua attitude que, só 
a regeneração das opiniões e dos costumes póde corrigir os 
dE-f oÜos da actual organização industrial; 

1Supprirr1a-se o § 6°, e nas disposições geraes estabeleça-se 
o seguinte: 

1.0 Que, os cidadãos que se sujeita1·ern a fornecer ao go- · 
verno as garantias mo-tm·iaes que (o1·am exigidas dos bancos, 
cujos bilhetes têm hoJe cu1~so nas repartições publicas, ga-, 

• 
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sw·iio das 1ncsrnas J·eualias. t/tlc esses U(tncos c nas mcsmàs 
condições; . d l l I' 

.2. 0 Que. OS c·idadüos ljlle neto Ql.t'IZCJ'CIIL! (JO.~a1' C .. ·a . a'UOí' 
úío · l-i·m·es (te e'rniUh· notas ao p01·tadm·e. 1.!nmed-tatauwntc 
co'rtve1't'i,ve·is á ·vontade de.-.·te, ern 1noeda nactonal ou oulrl_r, 
que o .n~esr:Lf! po~·t_aclo_r p1·e{eJ''iJ', fica~~? o~. bancos re~pe~~··t
vos su,1e~tos a leg'lSlaçuo CO'lii/JneJ:c wl m ~tnc~'l ta e os ban~ueu ~s 
obrigados a te1· todo o se~t .cO:P'ital soltdarto co1n .os estabelc
ei?nentos bancarias que dv't[J'l?'àn .. 

Art. 8. 0 
-. Accrescente-!Se: 

.1.0 Taxas de sellos sobre docunwntos. do 1nesnw E8~ado; 
5.° Cont1·ibuições po'sta~s e telegraphtcas nos corretos c 

tclegraphos. do 'rnesrno Estado. 
Su.pprin1a-se o § 2o. 
Supprin1a-se no.'§ 3° a phr~se -:- -rev.ertendo, etc., e s.t:b

sLitua-se pela segmnte: -e nao to~ tnb'lLtada pela Untao ·: 
.A.rt. 11 -Substitua-se peio seguinte: 
Nos assumptos que pertencem concurrentemente q,o go-: 

vcrno ela União e ao governo dos estados, a competencta se~a 
dec·idida pela p1·io_ri.dade na 'iniciativa, cessando desde entao 
toda a concurrencia. 

Art. :2;6 - Considerando: 

1.0 rQue, as lei.s naturaes entregan1 o governo á, {01·ça 
ntate'l·ial, e que a {O?'Ça intellectual e a torça 'moral ~o eon
s'egucnl modificar a prh11eira convencéndo e p~rsu0;d'tndo os 
respectivos orgãos~ con1ü o den1onstra toda a Historia; 

2.0 Que. a força m.atcrial reside na riqueza e no nurnero, 
isto é, no patriC'iado e no proleta1•iado activo; 

3. 0 Que, a forea intellectuaT reside nos padres, nos 
ph ilosophos, nos ·seientistas, nos artistas, nos n1edicos; em 
unm palavra, nos theo1·istas quaesquer; · 

4. 0 Que, a forea 1noral J'eside especialn1ente na 1nulhe1·; 
IÜu supprin1a-.se o n. 1, que declara inelegiveis ao Con

gros~o os religiosos, etc. ; 
Ou, co1no preferin1os, se extenda a n1e.sn1a prohibição 

a todos os theoristas, não podendo eguallnente ser eleitos os 
philosophns, os scientistas, os artistas, os m'edicos. en1 uma 
I)alavra, todos os ~que ·exercerem funcções theoric:is, ficando 
o Congresso . exclusivmnente composto de industriaes. 

Todos aquelles cidadãos devem 1ser excluird!os das funcções 
governa1nentàes por n1otivo.s analogos ás razões por que são 
exclui das as mulheres. Essa exclusão 1se póde faz-er. ou po
liticarnente, isto é, vei,ars lei;s ·civis!, ou. ~espiritualm.entc. 
jsto é, pela opinião publica. SeJa qual -fôr o methodo prc.:.. 
forido, o capital é que. a lei não póde ter o caracter odioso 
do impedir a cer-tos tlteo'ristas o que p·ermitte a outros· de 
pernlitt!r a.o1s 1n~thaphys·~cos e scientistas o que nega' aos 
theologtstas. Toda força 1ntellectual está sujeita a leis na
h.l?'a.es comn,1uns, para .que seja empregada de accôrdo con1 
o bmn ·publico; e a legislação civil deve respeitar essas lei'3 
o não in1'ringil-as . 

• • 

1Aléin dis.so, a disposição de que se ·trata, sii11ples ·ilnitação 
~tussa, constitue um g!'ave erro politico, :por isso que con
corre .P?-ra n1anter . a, Illu~ã:o ac~rca ~o prestigio social do 
rathohcisn1o entre . no1s. E preciso dmxar o cler:Q eatholico, 
co1no todos os Inais que delle provieram, .em uma situação 
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que patenteie ao pnlJlico o oxgoLLan1enlo rwliliro, social r 
n10l':.ll da _theologia. Só assin1 se conseguirá que a n1assa dos 
llnnwn~ s1nta a urgoncia de pôr 1.1~rm() t't reYoltH;fin rnoderna, 
fH•Iu llvrc advento de urna doutrina uniYrrsal :::cientifica v 
de 1nn sacerdocio iamben1 scientifico. 

Ainda o arL 2(:) - Considerando : 

1.o Que~ a forca publica, os n1·agistrados e os Junccio
narj.os adnlinistrativos ·fazen1 parte .elo gov·erno por se.rern 
nrgaos da runcçr.:io executiva: 

2. 0 QnP, segundo a scieiÍcia sor,ial. a insl.i Ln ir~ãn do ·Ccm
gTe:~~o trn1 por fim sysLen1'ntisar no ·presente a~ inLer·vcncãtl 
pnl1L1ea das forças mal'C'i'iaes que não i'azen1 l)artc do gif)Vf't'ntl 

propriamente dito, e~ que constituen1 o ponderadoe Jn·alil·t; 
dAstc. corno os theon:stas ·ror1nan1 o seu ponderarlor iufel
lr>chud. c a mulher o f)Cll ponderador rnoral.: · 

Rnhstituam-se os ns. 2 a 7 pelo seguinte: 

« 2.0 Todos os fv..'n.ccionar'ios pnbl'icos, CÍ'I-''ÍS, 1Joli.licns r? 

uâUtares ». 
Ar L. :1:3. Nãn sendo de esperar cru e no estado acLnai 

rlos espiri to~ se consig1a fazer passar para o governo :1s 
funcçõrs que a este naturaln1ente :pe.rt~encen1, n1a3 que o;;; 
preconceito::; rorrenfe,s .confiaran1 ao Congresso~ nos limila
rcmos a propor as seguintes n1odificações: 
. , iSup:prima-se o n. 8, relativo aos bancos~ pelns mntlYos 

.1 a expostos. 
Accrcsccnte-~e ao n. 1.2.: - n.enhu.1na (f·ue1'1Yt poc."~:3'i'â ler· 

ln(fa1', salvn o caso de a.gg1•ess:ão irn1nedülta., se·rn 1'ecorrc1·-se 
JIT'úneh·o ao a.r·b'itrconento. 

Modifique-se o n. '16 degta fórma: Leaislar sobre o sc?'-
vú;o dos cOJ'I'el:o.~ e tekgrciphos federaes, o q·ue não e.rclu r 
tfUC os c.ç;tad.ns es'la1Jeleçwn taes se'i'V'Í(~Os rlenh'o dos li?'nile ..... · 
de seus 'J'Cspectivos ter1'itor1:os, si o .fu.lam·em, convr.nienlc : 

Suppr1ma-se n n. 2.11. - A unidade de leg'islaç-ão rcsnll a 
rla unidade de opiniões e do cnstnn1es. Portanto. ernflnant.o 
as opiniõ0.s e os cosLun1es foeen1 n1ais nn rnrnos ns n1cS1Y1ns 
1"\lll l.ndo.s ns esl'::telns. a legislacão ser:í rnais nn nwnos nn]
i'm'mf'. E. quando as opinfões irmdarr.n1~ c eom 0llas o:;; r.n.~
lun1cs~ a pretent.ão de impôr uma legislação uni rornw s() rH)dl' 
acarr0Lar um elos dois resultados seguintes: 

Ou os estados n1:-üs fortrs irnporãn as sna~ opiniõr.s aLra
zarlas on anurc.h i c as e os seus costu rnes ao.s mais fracos. ape.sar 
destes terem progre.clido n1ais~ o que in1pedirú que os uHilno.;; 
rea.ian1 m.m·al r inl'ell.e>Cf.u,al·mente sobre os J)rin1eiros; nn o:=:. 
e~.lados n1ai:::. fnrl:.rs imporão pela violeneia os progTcssos qlF' 
l1ouverern realizado. quando só devian1 inrlnir rno?'al c ·tn
tdlr.ctnahncnfc sobre .os 111ais fraco.s . 

.Tú tivrmos mn exernnlo disso na rlesas!.J'ada. absnrrla c• 
ehimerien. lei de gTande 11~ttnralização. hoje desfeita aos pc
rlaçns, e C!llü foi imposta ao Brazil porque o Esl ado de f;. Panln 
a queria ,pura si. 

Pelo me;;;n1n m.otivo r.sLan1os an1r.açadns de vrr n clivorein 
0rig;i do cm ln i. q11andn alguns dns f~sladns fm'! I' S. ma is fa.,_-o-
rr,r.iflns pela innrtigTar.:ão prolesl.anLc~ ,inlg"ar qnc 1al rncrluJa 
6 n0r.,r~saria ao ;::pn prngrr:::so material. 

• 
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Entretanto, uma! sufficiente 1 i herdade daria como re ... 
sultado circumscrever taes aberrações nos limites de alguns 
estados. 

A con~equencia, em ~qualquer das hypotheses acima fi
gurâdas, será desenvolver os sentimentos de co.mpleta auto
nomia e aa rivalidades que p-odem trazer Justamente a 
ruptura do -laç.o federal. . Assirp~ a preoccupnção empírica de 
manter -a unidade braz-ile1ra. vwlando as leis naturaes da or
ganização humana, só poderá acarretar a quebra da mesma 
unidade. . 

E' o caso da. velha .sentença: Por causa da vida perder 
todas as razões de vivér . 

Supprima-se o n. 34. 10 governo civil nã~ tem os _re
quisH·os indispensave~s para legi~lar sobr~ o ensino s~p~r.u;r. 

Um Congresso nao se con1poe de ph1losophos: nao pode 
deciàir em materia de .sciencia. 

No momento 1)resente, o Governo deveria supprin1ir 
todo o ensjno offir,ial chamado superior e secundaria, dei
xando-o entregue á livre inciativa parUcular. Cun1prc es
perar qtl e do seio da anarchia mental ·em que R e ar. h a a 
sncie.dad'e moderna, broUe uma .jjoufrina eu.ia .cffieacia se 
torne assás patente para a massa ac.tivn. da Na0ão. Sr) então 
poderá o Governo cog-itar de occ.orrcr ás despesas indisnen
~aveis ao ensino publico e gratuito dessa doutrina scientHica, 
cuja aprendizagem não .proporcionaria, aliás, nunca, o mi-
nimo privileg-io. . 

Art .. 34. Supprima-se no n. 1 a palavra - ?~mantiyração -
· .servico que deve tambem ficar entregue ·á livre iniciativa 
particula1•. 

1Supprima-sc o n. 2, pelos motivos já ·exnm;tos. 
·Supprima-~e o n. 3, porque a distribuição do ensino 

pdmario no Districto Fe,d:eral tem um caracter local, con1o 
o do que qualquer outro n1unicipio. 

Modifique-se o paragrapho unico, dizendo-se: - Todas 
as despesas, etc. 

Art. 62. Snpprimam-se os ns. i a 5 e limite-se a rc
dac.r.ã.o até a rpalavra-asse(J'ura- inclusive; pora·ue essas dis
posicões atacam a autonomia dos estado~. imnedindo q1ie e.s1cs 
·escolham a fórma republicana que mais lhes convier. 

Art. 63. Substitua-se por este: 
~As terras devolutas perteneem aos estados em que se 

acharem. ex-ceptuadas as que fore·m necessarias para os ser
viços federaes». 

:\rt. 67. Supprima-.se o n. 2, porque tal determina~ão 
prévia da formaç.:l'o das administracões locaes con:stitne. 
f'Omo os ns. i a 5 do -art. 62, urna exhorbitancia do poder 
federal. · 

Art. {}8. Rupp.ri·ma-se, pelo meRmo motivo. 
Art. 69. SU!Pprimam-se os n~. 4 e 5 pelas razões desen

volvid'ament.·e expostas no onusculo anne'xo a esta renre~en
tacã.o. em q:Uie · os abaixo ass'ignndos combateram a lei da 
granr:Je naturalização, a que já alludin1os acima . 

. :~upp:r:-imam-se ~o n. 6 as pala.vra c:; -«por outro modo ». 
Art. 70. Sunpr1m-am-se os ns. 1. ·e 2. 
Estas e!X.~lusõe~ além d.e odiç>~a.~._ são ~llusoria.s, porque. 

nem os mend1gos. ~ao os un~cos CJdadaos dependentes, e, nem 
.95 analphabeto.s iSao. .os. únicos ci·dadâQ.~ incompetentes para 
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exerr:...erem :-t anrcciação politica que a fnncção eleitoral 
~up~we. Pód0. atf~ acontecer que ha.ia muitos 1nendü~·oR r, 
mu1tns analnh::~bcLos .snneriores em crilorio n1oral e· social a 
muitos -c a pi talisLas c letrados. . 

Subst.it.ua-sl~ o n. 3 rln n1esn10 paragrapho pelo seguinte, 
pelos n1otivos já expcndidos: 

. <<Todos os funccionarios publicas, civis, 'POliticas e mi-
l 1tare::; ». 

Snpprima-'Se o n. !1. ou extenda-se a incompatibilidade 
'à todns os theoris tas, pelas razões já dadas. 

Accrescente-se: 
«0 vnt.o será semnre áR claras, rlevr.ndo o eleit.nr escrever 

em 11m livro o s-eu nome e o nome do ridadão em qn e vot.a ». 
« Gada eleitor pnd erá deleg3.r a 011tro a c::n a fnncção, com 

on sem pndeT'Pc::;. na,..a este tr9nsmittil-a a terceir-O». 
. Art. 71. Snunrima-se no § 1° o n. a, p.orqne ta1 dic::;po

~Jcão. sendo ine):"P·auive1. daria logar a intervenções abusivas 
por narfe do pod0T' civil. 

Scr.c::ln TI - Snbstitua-:::e ó titnlo dest.a seccão: « Derla-
rar.ão ne direH.ns » nelo SP!!nint.e: «Garantias gcraes de ordem 
e prn!!resso em tnrta a Un; ãn ». -

A,..L 7·2. Ao ~ 2° ~tcf'.T'A~r.rnt.e-se: « Fi~::~n rln dr.c::rle 1a 
p~tinr>.tas i.orlas as ()Y'clPTIS P"Xi~tentes. PIIT'P.m a União. cnmn o~ 
P.stanos. pó de in:=ititn ir pT'emi os honorifiPo.c:. P,nrno mei!alha::; 
hnn-.. ~nii:nif.ls. DlP.cl!:~ll1as r1~ ramnan'ha. mr.nalhas inrl11~triaes. 
~nT'n!:l c: cívicas, smn que da h i· rHsuHe nenhum privilegio es-
peci8l ~'>. ~~ ~ ?. .. 0 (rt) A Rpn,,blica n::i.o admitt~ t~.n1bem rrivilr.çrios 
p h i l nsnn 11 ir.n~. F:P.i PT' ti fi r.ns.. :a T'f i sUr,ns,, d.; n ie.os nn '( r,.f'.llll i.rns, 
sr.nr1n livrr. no BT'RZil o r.~erciro.io ele t.ncl~~ :;~c; profi:::o,:::.fí.ps inde
JlAnd·RntenlP.nte r1e analmlPT' titnlo ·escolastico, academico ou 
mitro. sei a ·dr. 011e natureza fôr '>>. 

·<< 8 2. 0 (b) Q-, r,a'f"Ç!'()C, publiC0S .('.i'\7ÍS ~p-r~o -p-rPPnf'.llinoS. llO 

p-T'~n infPT'iOT'. pnr cnncnrs.o. l=!n 01,al seT'::lo arln1iUidos in- · 
di ~1 inctamr.nle t0clos o" ,...,; rln rl::i,os hT'::~zll riT'os. sem se exi!Z'ir 
dinlnma ~lg'l1n1 rle habilif.:H~~o int.Pllrr,tnal. Os ~~Nr1n:::. · snne
J'ÍOT'P.S srr~n r1P liVT'R nnmP.!:If'.~O .d'fl G"voT'nn. pyt>.lnida t~mhem 
rm~lrmrr cnpniP.::ln rlR ninloma. Os eaT'cr("'c; nleclins SPT'~.n DT'P
enr.hirln" mPrlinntp, accesso por antiguidade, e só ·excencional-
mcntP. pnr merito ». · · 

No ~ 3° i:\11nnrimarn-s·e as pal~vr.a.s: « Oh:::erva.rlns ns li-
mitAs nost ns pelas leis ·de mfi.o-mnT'fa ». 1()1;.:; al'í!'UmPntns · cont,..a 
fHR~ hens s::í.n ns llresmos nne c::e uodP-rn fnT'nlular cnnf-ra n nã.n 
emnrr.U"n ~.or.tal :las ~randec;l forll1nas~ ~ej.an1 · nuaes fnr'~m 0~ 

. nrorl-riPt.arjns. Port~n.t.o. ~ô os cost11mes ·p, a~ oniniõns. T'Or 
nm ladn. e. no1' rHÜro larlo. leis ge=raes. apnliraveis a todas 
~~ hynnthe.:::es. pnrl(~n1 corT'iQ'iT' c::mnclh::~ntA~ aln1sn~. A Ren,,
hli·r.~. nãn rlevP m:=-ntr.r re:::J.ric-ções reçralistas~ qnc só ·r,..am 
,1not.ifir.avri~ onandn a reale~-a. einorec:;lancln n srn nr·:-.st;igio 
nolitico ao r.lP.rn calhnlico. Pcnt.iu ao mcsmn ternno a necPs
~in~de ,[l·e irnnrnir 0110 ~e f,rrnassr. a.o ~rn 1~ rl, um l)onPr 
maf..r.rial c0nsirleravelm'entP fnrte. 'r.f-IPS lric;, ::~1i:1s. só fn,..am 
rxeqniveis pnranP n. saeerdocio eat.holir.o iá, havi~ nP.rdicto a 
sua influPnr.ia nolit.ir.a. em r.nnsert1wncia elo r.,.\':~ntfamr.ntn de 
1.nrh. a pffiracia da philosophia throlog-ica. Hn.ic tacs disnn
si<;.ôes só st:rvcn1 paTa mascarar a dissolução c1n que 3C acha 

• 
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o referido sacer.docio, e, portanto, só póde crear. obstaculos á 
regeneração humana. . ~ . 

As sr.g·uintes n1oclificações e ~ccrescunos . ten!_ por ObJecto 
systen1atizar a Fan1ilia pela Patr1a, systematiza~ao em que o 
projecto do Governo 'i' o i. i~co~pl~~o ou, desp.~two, descon he
cendo o respeito que dev1a a :B an11ha e a EgreJa. 

Substitua-se o § !1: 0 pel9 seguinte: 
,« A República só reconhece ~ monogan?ia, . na. ~rg·~i~acão · 

da :Família., havendo para sanccwnal-a a Instltluçao ~1vll ~o 
casmnento, independentem·ente ~d~ qualquer ·~erel}lon1~ rei~
giosa, podendo esta ser consecut~va 9u anter.wr a cer1n1onta 
civil, confonne a vontade dos cid:adaos » . 

Substitua-se o § 5° pelo se.g.Lunt~: . 
« ~Sei.,á O'ara.ntido a todos .os Cidada:os nacwnaes ou extran

"'Ciros o cuito dos n1ortos n1ediante a instituição dos cenlite
~i.os civis ;sen1 prejuízo d~s cen1iterios _religiosos particulares, 
e abolidos todos DS privilegias funerar1os». 

Accrescente-se: 
« § 5.0 (a) :Será garantida -a nacionalidade a todos os 

nascidos no Brazil, ou en1 situações equivalentes, mediante 
o ·registro ·Civil de filiação ». 

« § 5.0 (b) ·E' garantida a plena liberdade {}e testar, sal
vaguardada a existencia dos p.aes, da mulher, das filhas 
~olteiras ou vi uvas e dos filhos menores de 21 annos>>. 

« § 5.0 (c) E' garantida a plena liberdade de adopção, 
s cgundo as· condições que a lei deternünar » . 

l~ccrescente-se no § 6°, depois da palavra- leigo - as 
palavras: - livre, (J'ratnito e não obi''igator;·io. · 

1Supp.ri•m·a-se o § 8°- Não é m.ais admissivel, nos fins do 
seculo XIX, manter rancores e sustos que só se explicam 
j)ela situação do Occidente nos fins do seculo XV.f'Il. N en1 a· 
Hcpublica Brazileira póde estabelecer un1 regimen de n1eno~ 
liberdade espiritual do que aquelle que um rei (Prederieo IT, 
da· Prussia) soube gloriosamente instituir e n1anter, llln se
f~·n lo al.raz. .Si -o officio social do eathúlicismo .lá não r.sl.i
vAs~e exgottado na raça portugueza, im.possiyel ter i a .sirlo no 
Mar·quez de Pornllal ~dar o golpe g:ue o imn1ortalisou. 

Mas, naquelle mon1ento, ainda o poder real estava dr. ])I~~ 
·c era indispensavel tirar-lhe todos os apoios retrogados dos 
f!lla~s o pri~cipal era a Companhia de .Jesus. ~A. .~ituação, 
J)Ornm, mudou. Estamos en1 um regímen de liberdade. 

A emancipação ·da n1assa activa dos brazileiros c as lcm
flfmcias. populares assaz. evidencian1 que tae.s n1edidas de op
nr~-,~ão contra .os ultin1os representantes da reHg·ião ()~ 
nossos avós constit~l~ uma ingratidão injustificavel, além de . 
nrn grave erro pohbco. Em vez de e-sclarecer a~ -classes po
J)ll 1ar.~s ·sobre a .situaç.ão relig~iosa da :gociedade n1od'erna, 
st>melhante eonducta só consegue fazer crê r em Dhantasma~;. 

· . O Catholicismo, coino força social. está tão morto na almn 
nacion,al, como a. Monarchia. e si já· não desappareceu corno 
r.~l.a, e porque amJ!a não surgiu o sa~erdocio scientifico que 
dnve rr.c~hcr· a glorwsa herança .dos H1ldebrandos, dos S. Ber
naN1os. dos Bossnets e mesmo dos IS'antos Ignacios de Loyola. 

Ao § go accrescen.t..e-o;;e: «quando :rôr pertur-ha.da, ou 
qna~do os convocadores da l'eunião ... o rcqnisil'.arem allegandn 
reeews de perlnrhnção ». · -

I 
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. No § 13, substituindo as palavras «respondendo» e se
g;umLes, 1~or estas: « comLanLo que os auctores assignem os 
seus. e3cnptos ·quaesquer. Un1a lei especial ·determinará as 
eond1çoes e penal idades relativas á obrigação legal da assigna
lura auctoral ». 

Corn cffeito, não basta prohibir o anonymato; o que 
eun1pre .fazer é que as publicações sejam assig·nadas pelos seus 
Yerclaclen'os aucLores. 

Isto não constitue nen:hun1a novidade. nois uma lei desta 
natureza vigorou ern ·França desde 1850 at{ 1870. 1Seu texto e 
n discussão a que deu log·ar no seio_ da Assernbléa franceza 
]10denl ser vistos no volume correspondente elo Repertorio ju
'l'idico de Dalloz. 

~ ós desejar]arnos ainda que a obrigação ele assignar fosse 
cc.mr~Iet.acla. como propoz o nosso ,Mestre c nós .praticanlos 
pela de indicar a moradia . .ela ta e Jogar de nascin1ento. ' 

Estas indicações tên1 l)Or fin1 tornar :facil a pesquiza da 
:uwtoria, por un1 lado, e, por outro lado, fornecer ao publ'ico 
ús cm·aclt•ristieas ele or]gern c edade dos auctores, elementos 
i rnpol'lantes para aferir a auct.oridade n1oral que pôclem ter ns 
r0~pectivos escriptos. 

Finah11ente, ó necessario que clesappareçan1 da legislação 
os obstaculos que ella oppõe ao in1prescindivel exame ela vida 
privada dos hon1ens puhlicos. 

Cumpre tambern le1nbrar .que não ha crimes propria-
n1ente ditos de in1·prensa: ha abusos. que são a}Jenas da alçada 
.ela opinião publica. , 

Existen1~ sin1, crirnes comn1uns, con1n1ettidos por meio da 
irnprensa, n1as, neste caso, o instrun1ento não nruda a natu
reza do delicto; poderá apenas entrar como un1a cireurn
sl·ancia aggTavante. Tal é, por exen1plo, a calun1nia. 

Ac~rescentern-se os seguintes paragraphos: 
« § 13. (a). E' garantido a todo cidadão appellar pnxa 

o au·xilio dos seus eoncidadãos se1npre que o .iulgar conve
niente, e, l)Ortanto, nenhuma lei se fará contra a rnenrlici-
daclc >>. 

« § 13. (b) . ~enhun1 genero de industria, commercio on 
trahal h o pó de ser proh ibido ou regulan1entado; portanto, não 
s~ poderão fazer leis de locaç.ão .de serviços, nen1 n1arcar dia~; 
nu horas .ele desean.so, nen1 outras medidas sen1elhantes. 

« § J3. (c) . Não se poderá legislar sobro infracções de 
nrrlr.rn puramente n1oral ( 1), cuja repressã.o fiearú en Lrrgun 
:.í. opinião publica». · 

« § '1.3. (rl) o ':Não se poderá transformar o vicio cm font.e 
r] c remela publica; portanto, fican1 supprirnidas todas as 
lo Lerias» o 

·Supprin1an1-se os §§ 21. e 22: porque a pena de galés e 
a pena .de n1m'tc não podem ser abolidas sen1 desar1nar a so
cinrlado contra os r,riminosos radicaln1entc ineorri!l'iYeiSI. 

Uma falsa philantropia. inspirando-se em doutrinas tão 
psr.urlo--~cientifieas como subversivas .cle toda a ordem social 
o 1noral, tende ho.ic a l·.ransporlar para os malfeltnre~ as sym
pal.lr!n.:;: r. a prnf0r(:fio que mr.reeen1 as snas vielimas. 



- '490-

O novo Codigo Penal Bra~ileiro, que esperamos· será r>ro
fundamente alterado, ou por vós, ou pelo proprio Governo 
ante as reclamações da opinião publica, acaba de importar
nos da It.alia as aberrações dessa nova escola, que é apenas 
a manifestação do materialisn1o em jurisprudencia criminal. 

Art. ·7:3. Substitua-se este artigo pelo seguinte: 
«Todo cidadão póde ser admittido aos cargos publicas, 

civis, politicas ou militares, quae~quer que sejam as suas 
opiniões, sem outra differença .que não seja a dos serviços 
prestados ou que po~sa prestar, a d~s virtudes e talentos». 

Art. 7 4. Extendarn-se as mesmas regalias aos funccio
narios publicos quaesquer. 

Art. 79. Ao crescente-se : 

(a.) . «·Ficam abolidas todas as distincções entre os em
pregados publicas de quadro e jornaleiros. extendendo-se ao 
proletariado a servico da União ou dos estados as vantagens 
de que gosarem os demais funccionarios ». 

Este principio. além de· ser um corollario daquelle ·que 
proclama aue a lei é egua1 para todos, é aqui incluiclo afin1 
de ·que o Governo concorra, ·quanto ás suas relações com o 
proletariado a serviço do Estado. para a. solução dn pr()blema. 
·s:ocial dos nossos . tempos: a incorporação do proletariado na 
sociedad~ moderna, -cujo ·enunciado já o Positivismo po.pula
risou entre nós. 

(b). «Nenhum funccionario publico receberá, sob qual
quer titulo que se.ia, renn1neração das partes pr.los serviços 
que a estas presta-r em virtude de suas funcções: e. bmn 
a:;;Rim. firam supprirr:i·da.s as porcentagenR~ . et.c .. actualmente 
rlistrihuidas sob diversos pretextos. Cada .func~innario só 
ter.á seus vencimentos pagos1 pelo L11esouro publico e fi
xados por lei ». 

Esta .disposição tem por fin1 estabelecer a gratuidade 
da justiça, que reputamos uma reforma urgente, e abolir o 
princinio immoral segundo o qual se pretende estirnuhü' o 
zelo dos funcciona.rios~ especialmentfJ os do fisco, 1 igando 
recomnPnsas pecuniarias ao cumprilnento dos deveres 
respectivos. 

(c) . «Nenhum funccionario poderá ser dernitti.do a bem 
do serviço nublico sen1 que ·se especifiqilem ::.s razõeR de 
ordem uublica .que determinaran1 a exoneração, quando o 
.clemittidn as~:im o requerer». 

O objectivo desta disposição é obvio. 

Arts. 82 e 83: Substituan1-se pelo seguinte: 

~· «Em caso de necessidade todos os cidadãos n1aiores de 
21· annos poderão ser chamados ás armaR. mas ordinaria
mente as fnrças de terra e n1a" se comporão de voluntarios, 
P. só na falta destes, de sor.tea.dos até o limite proposto pelo 
Governo e acceito pelo Congresso. E:;;te sorteio se fará entre 
os cidadã.os solteiros. e só na falta destes. entre ·os casado:5. 
recorrendo-se primeiro aos cidadãos n1aiores de 21 annos 
E~ rnenores de ·28; si estes não chegarem. :=;erão clH1n1ados os 
n,ajores de 28 e menore·s de 35, c assirn por deantc até 

· 4'2 annos » • ' 



-491-

« O serviço militar obrigatorio durará no maximo ::ete 
annos ». 

«Nenhum cidadão poderá entrar para o Exercito, Policia, 
ou Arrn::Jda. nntr!=; dr. 21 anno~. ~0m o nnnsentimrnto n::~tcrno » 

. «.R~ o dispr.nsar1os do ser·vi~.o militar os cidadãos cu.ios 
prJnc1p1os on funccõr.~ religio~a!=; a i~f::O se oppuzerem (1). 
mas nesse caso ficarão tambem inhibido~ de votar P. de 
exercer annJoucr ·fnncc::ín nnhlica rlns r.sfados on da União~>. 

«A forca pnhlicn. federal localisarla em cada E!=;tati() fi-
r-arú !=;()h as orrlr.ns immediatas do chr.fe do mesmo Estado 
c servirá. sem distincçã.o, com a policia local». 

F-:b.s; d ivcrsn s rli sr;o.si nnPs têm no r firn aUnhder :.ís nr
r.es:::i nades d() servico n1i1 itar. di c:;truh 1nrlo da acfivi da de 
commum o n•enor nn rnr.ro noRsive 1 fie coopera rlnres uteis: 
salva!Znardanào a sunerintcnàencia mnterna na erlnr.::~c~n dos 
n1cnnNH:;: conternnori!=;ando com escrnnu1os e imnedimr.ntos 
resneitaveis, c; acautelando a independeneia local do governo 
nos estados. 

A.rt.. 85. Sunprima-se o § ~~o.. 

A dunla pl'()llihir..f:í.n 0onstante rkst.o p:t.r>:t!:!'ranho jn~nira
~e na nwsrna anl"eciar::ío falsa do sysLcma fenera.tivo, .iá corn-
1•atir1a nn~ cnns1~rlpr·nruln. an0. ac>.ima anrcsenh:ímos n nronosit•) 
do art. 1. 0 • E' nece!=lsar10 abandonar em nolitir-a. de 11m~. ve7. 
por todas. as preor-cnnaeões ahsolutas, tanto mais dcscahir,as 
no caso rle aue tratamos. quanto á .(li ssolucã.o d::l.s g-rande;;:; 
nnr,ionaliclacl~s em patri~s J•elquenas Ã o re!=mlhuio· f::~tal A 
jnclicmr.n::;avel a ane nos ha de conduzir a evoluc::ío moclr.rna .. 
A. Federaeão no Brazil não nórle ser senão uma nhasr. transi
taria e nrenal"ntoria. cnia. efficacia na.ssageira dr:menclA justn
n1ente rl(1 predon1inio deste ponto de vista relativo. 'ID a est~ 
pronosHo. para trrminar esta renresentacãn da rnano1ra rnai:~ 
.(!ip:na c proveitosa, se.in-nos lir.Hn tr~nsr.revr.r aaui os s0-
g-nintes ti·echos do egTegio fundador da Sociologia, Augusto 
Com te: · · 

« L'état 'social TIP. pout êtr~ vraimP-nt durable 
qu'aut.ant au'il concilie assez l'indépendence ct le 
~nnconrs. r.nndition é~~ 1 ement inherr.~ntPs à 1::\ vr::~ i c nn
tion de l'Humanité. Or, ~et r~ccnrrl nP.r.r.~c:~.ire imnnse 
a11x: soei P.tés -po1itiau es dP.s liw itr.s d'extension tres
jnferiAure~ à ce qui nrevaut auiourc1'hui. An Moyen
à,gc. la séparation P.bauchP.P entre l' ~\sso~iali0n ,..r.1i
·~iPnse et l'as~.ociation civile -permit de suhstituer 
déià la libre incorporation des peuples or.cident.aFx 
n .,l'incornoration forcé~ ane leur nrncur~. d'ahnrrl lfl, 
domination romaine. J.}Occident offrH ainc;i, pendant 
n1P11Sieurs ~d~cle~. l'admira.ble spP.ct.acle d'une union 
ton.iours volontaire~ uniquement fondée snr une fni 
con1n1une, et m::dntenue nar un même saceràoce. P~t.rP 
1 cR 11ati opc; dnnt lr.s rlivers gou~r~r:'ements aYalCl)t 
tmlf.e l'inrlP.nendence convP.nable. Ma1s r.R gral]-d ~e
sultat· politique ne pouvait survivre à l'émancipation 

( 1) Por exemplo: os sacerdotes das diversas religiões, os quakers, etc:. 



- 492--

pren1aturée d'un pouvoir que la religion positive doit 
seule convenablen1ent instituer et affranchir irrévo
cablen1ent. Lc cléclin 111~cessaire cln CaVhol icisn1e ré
tablit la concentration temporelle, devenue alors in
dispens:able pour empêcher l'ent.iere clislocation poli
tique à laquelle on était poussé par la dissolution 
croissante des liens religieux. C'est ainsi que, n1algré 
les n1murs du M.o·yen-.Age~ dont les tra-ces sont encore 
sensibles les Occidenta·ux laiss,~rent partout fornwr eles 
J~'tat.s beaucoup trop vastes. 

Les motifs politiques de cette exorbitante. ex
tension ayant déJà cessé suffisan1ment, on coinlnenco 
~~. sentir, n1ên1e en )France, les dangers radicau:x, et 
aussi la prochaine terminaison d'une telle anon1alie. 
Mais la religion ·positive réduira bientôt ces n1on
strueuses associations à l'étendue normale qui dis
pensera d'en1ployer la violence pour maintenir l'union 
ten1pore1le entre les nations susceptibles seulmnent 
ele liens spirituels. Telle sera l'application procha ine 
clu príncipe statique, -que erige en organe politique du 
Grand-E'tre (Hun1oanidade) la sim.p1e cité, comJ)lotéo 
par les ·populations n1oins condensées qui s'y ratta
chent libren1ent. L e :::entiment patriotiq'ue, n1ainte
nari.t si vague et si faible, d'apres sa .diffusion exa
g·0rée,. pourra dês lors développer dignement toute 
l' énergie qui comporte cette coneentration ~ivique. 
·l\fais l'union .habituelle des grandes cités deviendra 
plus réelle et plus efficace en prenant le caracterc 
normal d'un concours volontaire. La ·foi positive fera 
eonvenablement sent.lr la solidarité. et mên1e la con
tinuité,, .qui doivent finalement régner entre toutes 
los régíons quelcorique~, ele la planete humaine ». 

·« :1\'Ialgré les entraves résultées de l'agitation pro
testante, la seconde phasc moderne -com1plleta la dieta
dure ten1porelle émanée de la primiere. Son essor 

· coincide avec la formati.on des grai1des nationalités 
provisoirenient résult.ées de la rupture du lien occi
·dental pro.prie au :M-oyen-A,ge. Mais cette anon1alie po-
iit-.i·que n'offre réellen1ent. une haute efficacité sociale. 
d'ailleurs nécessairen1ent· passagere, .qu'envers la popu..:. 
lation eentrale. De plus en .plus investie, depu is 
Charlenmgne, de la direetion géri.érale du mouvement 
occidental, ]a France avait besoin de constituer une 
puissance tres compacte, as;sez étendue · pour imprin1er 
une ünpulsion déc~isive ct sm'n1onter toute agg-ression 
rétrograde. Pm~tout ailleurs, 'l.tne telle concentration nc 
devint .qu'une aveugle et danaereuse im,itation de cette 
poUUque exceptioneUe ». 

Temos assiln terminado a tarefa que nos impuzen1os, 
indicando-vos as alteracões e accrescin1os que, dentro dos li
mite-s que provian1cnte traç1án1os, nos parece exigir o proje-cto 
de Constituição elaborado 1pelo Governo. 

Ahst.rahindo ele sua redaeção, que provavoln1cnLe poderú 
ser n1elhora::la, ostan1os conveneidos de que as rnodi fica(;fíl·'S 
'íjüe prc,ponws ao vosso cst.uclo: at.tenrlcn1 a ]Win~ipios c~n1pi I ars 
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Oll, or·ganizaf~ão l'epubliL~U.Ha qualquer que seja u mccani~n1o 
poli ti e o a doi) lado. ' 

Sal! ele ~~ i'L'a Let'ltidade. 

. Pelu ..:\']HJ~ Lt dado PosiLi v .i~La do Drazü - J/ iy'Uel L e /ll.o.~·. 
DII'edor. Rua de Banta Isabel, :JS. N .. eru ~ie,lJltcroy a ~G Lle 
novt::mlJl'o ele '185.1.- R. Teixeira JfeJule~, Viee-JJireetor. nua 
de ::::la'!~a Izabe1~ lc!. ':N·. e1n 1Caxia~ (l\larml11un) a G de janeiro 
de J8uu. 

Rio ele Jaueir·o, '10 de Bicl1ut de 10.2 (12 de dezen1bro 
de }890) . 

1-L:\.ZOE~ CONTHA A LEI D.A .. GR.ANDE N.A.rrUIL\.LIZAt)ÃO 

Porventura leva-se a patria na sola U{)S 
sapatos 1 

Danton. 

A proflultla syinpathia .que nos .111erece o Governo ac Lual 
de nut:sa Parlria torna-nos sobren1odo penoso o cmnprirneulu 
elo dever. que hoje desempenhan1os. Cedendo ao arrastmnento 
Jc uma opin"ião fictícia, acaba esse Governo de decretar urna 
lei em vil'Lude da qual a Patria Brazileira deixou de ser unt 
ente 1'eal para transf.or1nar-se en1 un1a agglomeraç~o conven
eional de indivíduos. Nós, os positivistas, que seinpre comba
ten1os sen1elihante aberração, quando ella não passava de uma 
ag·itae,ão revolucionaria, sen1 base nos sentimentos populares, 
ue1n apoio na Dietadura ünperial, não podiamoE: conservar-nos 
si 1 cneiosos agora, que a Dictadura republicana a tornou lei 
Llu Nação. 

Antes ele tudo, cumpre reconhecer que, embora tivcs:sc 
L~onunel.ticlo urn gravíssimo erro politico, não exhorbitou, to
davia, u Governo da esphera ele sua acção tern1Joral. Porque 
ú Ct auc toriclade n1aterial· que co1n:pete firmar as condições nc
ec~sarias á systmnatisa~,ão do ente collectivo que constitue a 

· Patria. De sorte que toda a nossa impugnação se reifet·e ao 
ac!.o en.t si, l'espeltando a cornpetencia politica do poder que 
o praticou. 

Dada esta explicação preliminar, entremos no assumpto 
proprio deste opusculo. . 

A legislação· te1n por fil11 systen1atisar as condições na
turacs ele orden1 e de progresso de cada povo. Essas con
dições não dependen1 da vonta.de de ninguem e são tão ~s
ponto:ncas c tão j'ataes con1o as condições naturaes da exis
tcncia astronomica. 

Não ha n1uitos seculos os nossos antepassados in1~gi
navarn tmnbmn que podiam 1nodii'icar os factos astronomiCç>S 
rncdianLe supplicas aos entes ficticios em cuja , suprenmma 
acreditavatn. Todos conhecmn a lenda de Josuc n1andando 
•que o sol. isto é, a terra e a lua detivessem o seu curs~ .. A 
1 ncsma disposi(:,ão havia a respeito dos p•henon1cn;o.s phys1cos: 
ehimicos e biologicos. Acreditava-se que _o.s csc011JUros e ora
r.ões bastava1n para desencadear ou nia.nietar o furor das ten1-
.QJestadcs, 1para suspen_der as lei.s da cornbustão. ou quebrar o 
encanto da rnorte. !Sao conhecidas as lendas dos heroes que 
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penetraram en1 caldeiras de chun11)o fundido durante tempo 
consideravel, sen1 queixaren1-se, o de outros que resus-.cita
rant cadaveres já putrefactos. 

Todas essas crendices, porém, fizeram neste n1on1ento a 
sua época na mass:a activa dos povos oc~identaes, isto é,_ na
qucllas eamadas que são fatalmente destinadas a conduztr os 
seus contemporaneos. . 

As mesn1as .dispo~:ições persistem, todavia, em relação 
aos factos sociaes c rnoraes. A quasi totalidade dos cidadãos 
activos continüa a acreditar que as transformaçõtes politicas 
se operan1 graças ú intervenção de vontades arbitrarias, e, 
ben1 assin1, que os factos sociaes e políticos só dependem do 
leg·islador. . 

· Deste erro logico foi 'que resultou o acto a que se dc
nmninou lei da grande naturalisação, como ·passan1os a 
mostrar. . .. . . 

Essa lei proclamou cidadãos .brazilciros os extrangen'OS 
residentes no Brazil no ·dia 15 je novembro, ·que não de.cla
rassenl o contrario; e dessa data em de ante os que a·qui ti
veren1 dous annos de residencia e não fizeren1 a mesrna 
declaraç.ão. 
. !Tomando esse enunciado no sentido que se pretende in
culcar, elle significa que todos os extrangeiros de que se 
trata têm os sentimentos, as idéas e queren1 os actos que 
caracterisan1 a alma de um cidadão brazileiro. Basta pôr a 
questão nestes termos para fazer sobresahir o absu1;-do de tal 
disposição legislativa. Porque, de facto, tal disposição só .con
seguiu o que podia conseguir: isto é, dando aos referidos e!Xr
trangeiros a faculdade de occuparem todos os cargos publicos 
no Brazil, e im,pondo-lhes as obrigaç.õ-es que con1petem aos 
cidadãos brazileiros, abriu-lhes um campo ás suas ambições, 
se·m ter meios, sequer, de tornar effectiva a .observancia das 
obrigações impostas. 

Reflicta-se que a execução de uma lei de naturalização 
depende do assentimento das outras nacionalidades., e .que 
bastaPá ·Que ellas não ooncorden1 com o ;principio, para es
tarem imminentes conflictos internacionaes, desde que se 
quizer coagir os nacionalizados a cumprirem os pactos que 
tacita ou expressamente adoptaram. Imaginemos, por exemplo, 
que um cidadão extr~ngeiro naturalizado não queira prestar 
os serviços inherentes á Armada ou ao Exercito na hora cn1 
que esse_s serviços. lhe fore_m requeridos e appelle para ~ 
sua patr1a verdadeira. Adn1Iltamos a hypothese, muito faCil 
de dar-se, de apoiar essa patria a resusa: co·mo procederá 
o G-overno ? EXJporá a Nação a uma guerra ? Sujeitar-so-á 
á desm.orilização que .de tal facto póde resultar? Em qual
.quer dos _ca:s?s ficará. prejudicada a nossa Patria, perdençlr. 
~té, no ·pnm.eno dos figurados, ·as vantagens mate1·iaes, unicas 
.que se tiveran1 realn1ente em vista com a decretação da lei 
que exan1inan10S ( 1) . 

Mas, acc~itemos a melhJr hy.pothese: concordemos em 
que a cxecucao de semelhante n1edida não offereca difficul-

(l) Toda esta prophecia realizou-se. As reclamações e objecções das 
potenci~s estrangeiras obrigaram o nosso Governo a neutralisar todo d alcance 
da lei, embora não a revogasse. 
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dado_s ~nlcrnacionaes; vejamos si ella é inspirada por um 
patnotlsn1o esclarecido, examjnando .quaes são as condições 
naturaes que. deLern1inan1 a formação de um cidadão. 

A propr1a palavra_ cidq_dão ,já mostra, por um lado, que 
o t upo completo do crdadao só se encontra nas cidades· e 
P?r outro lado, a synonimia das palavras pat1·iotismo e' ci:_ 
v1.srno de:11onsira que. s~o- os an~ece9entes .. domesticos que 
prepO_!lCle~ a~ _na conshturçao do c1dadao. A hnguagen1, sendo 
uma rns_t:turçao popular, resumo as verdades ·que o bom senso 
vulgar J a ap~nhou, o a verdadeira sciencia não lél senão o 
prolonga1ne~1.to desse ho:n s~nso. De ~orte que o simples 
exame da llngua nos evrdonc1a que o crdadão é un1 [1omein 
que ~:c sente preso pelo corac,:,ão e pelo espírito á cidade do 
s~us anlepassados. E o predomini? deste vocabulo para dc
Slgnar o homon1, através dos n1ulhplos aspectos sob que ollc 
póclc ser considerado, já .como pertencendo a un1a fam'il'ia 
Ja como pertencendo· a uma certa classe, confor1ne o sm_{ 
ofrieH\ }:í con1o pertencendo a uma eg1·eja, conforrn'~ as suas 
opiniões; o predomínio desse vocabulo, dizen1os, para de
signar o homen1, prova •que no verdadeiro cidadão todos 
esses aspectos, essas il11agens se synthetísan1 na imagem 
da cida.dr J?at'ria. 

A plena realização de semelhante ideal só se deu, até 
hoje, no caso do povo rornano. Durante o período fetichista 
a falta de systernatisação da vida activa apenas permittiu 
que s'c lanças~~3n1 as bases do civismo pelo desenvolvimento 
do amor do hon1err1 pelo só lo natal e pelo eulto .dos n1ortos. 

A fetichocra.ci1a, con1o a theocracia, que successivamente 
seguiran1-se ao regímen inicial de nossa especie, não pu
dermn co"nstituir o civismo; porque, ·preoccupados corn a in
stituição pren1atura do . 1·eai'Jnen industrial e 1Jacifico, só 
viran1 na vida publica a família. Não apanharam a diffe
rença que ha entre a família e a patria, e fjzeram desta um 
alargarnento . confuso daquella. Demais, a theocracia, intro
duzindo os deuses, tendeu a transportar para o céo o amor 
que o fetichista votavà á terra. Portanto, tendeu a .desviar 
do civisrno. 

Com o advento das populações guerreiras peculiares ao 
. Occidento, a no cão e o sentimento ~~a patria destacaram-se 
corn· plena nitidez. A. guerra fornecia espontanean1e~te u1n 
gene1·o de actividade commum a todos os homens validos, ,.e 
esta actividade tinha um destino ~e1·restre: o engr~ndeci
n1ento da cidade natal pela conquista dos povos circum-
vizinhos. . 

Mas, para que a noção e o sentim~nto da. pa~r1a paten-
teassem seus en1inentes attributos, era 1mpresc~ndrvel que ~s 
.condicõe·~ que permittiram o seu surto decisivo se. m.anty-
vessem . ._Ora. isso não foi p9ssive_1 em relacão •á Gr~c1a; pois, 
excepto os lampe.i os -gue lllum•1nam os venerandlos vultos 
do incon1paravel Themrstocles, . do grande Alexandre e do 
nobre Philoppemen. o povo grego teve de off~recer o espe
cta·culo de u1na nação sa.c.rificada •á evolução Intellect~al da 
Humanidade. . •t ,.. 1 f • Roma, pnrén1, .graças . á sua fehz s1 uacao . p an~ ar~a, 
conseguiu fornecer até h_o.1e o ty_po ~o verdadeiro ctdadã?, 
isto é. do verdadeiro patrtota. caractenzado pe-la convergencta 
de todos os sentimentos, de todos os pensamentos e de todos 
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us actos pura a ilnagcm idolatrada da cidade. por que se tra-
balha. , 1 -

A phase catholico-fe'Udal, que suc>Codeu 'a c.vo uçao ro-
n1ana ·continuou a desenvolver o civisn1o, apes~r das graves 
pertul.'bações .qu~ t~nclera:1n a diminuir ~ intens1~ade do pa
triotisn1o. A prn1c1pal dessas perturbaçoes provei'l:l do 'Ponto 
de ;vista theolo.gico, que predispõe to.dos os homens a se ISola
ren1 e desprenderen1-se da terra para absorverem-se- na pre-
oc:cupação ego is ta da conquista d_o céo ._ . . . . . 

Mas, por outro lado, a transformaç:ao d_a actiVIdade ~nl-
litar cruc de conquistadora !passou a defensrva, e, ao me~n1u 
tmnpo, o advento decisivo da vi~a industrial, _co~11eçaram por 

· ·determinar a reducção das patvas aos seus limites norma;es, 
o que devia redobr.ar a ef.ficac~a. do laço_ çivi,co. . 

De facto, en1.quanto a a-ctlvrdade mihtar era conQ!tnsta
dora o afastamento dos cidadãos da sua cidadel natal, e a 
·coo.peração para o engrandecim·ento de Roma, ·mantinhain .em 
todos os habitantes da Republica, a eonvergencia de todos os 
sentimentos e pensamentos en1 torno dessa in1agen1 prepon
derante. Desde. porém~ que .cessou a conquista, a vida se
dentaria ligou ·cada vez mais o :homem á cidade de seus paes. 

A ·vida. industrial v·eiu desenvolver essa união, porque 
euda un1 sentiu en1pirica1nente e ;cada vez con1 n1ais profundi
dade que se ia aperfeiçoando a po1·ção do planeta a que estava. 
preso ·pe.los· 1nais fortes laços aff.ectivos. intellectuaes e prf!.
ticos. bem corno concorrendo para o m~elhoramento das fan1I
lias ·que na n10.s1na S!ituaçãD se acha·vam, que elle n1elhor ~co
operaria para D be-m estar de todos os ·:povos. 

A instabilidade do monote.ism-o não permittiu ;q;ue o re
gilnen c.atholico-feudal amadureces.se todos os: .seus fructos .. 
l~ataln1e-nte decomposto, elle deixou a ·evolução humana ·en
tre;gue ao e.mpirisn1o e a todas as perturbações a que a ex
punha a energia de no~sos jnstinctos ego is tas. 

Foi da ruptura de tal regilnen que resultara1n as nações 
n1odernas atravéz de uma rev-olução que j 1á dura seis seculos . 

. Antes de traduzir-se nos sentimentos e nos act-os, essa re:vo

. h.Wão operou-se nas opiniõ:es .. E é prec.iso acompanhai-a ra
P!dan1el}t~ para eomprehender ·C;o·mo se chegou a essa aberra
çao pohtl:ca, crue se chama a <grande naturalizacão. Só então 
se~á tambem possível apre-ciar o verdadeiro caracter da ·pa-
tria. 

Realizada a libertação d~ trabalhador, que era escravo 
no .mundo romano, e _cons·egu1da a ·emancip.acão domestica da 
n1:ulhe!', . estava essencialmente .preenchido o destino socia'l do 
cathohc-Ismo. Es·sas duas transformacões ma:r.cam o tern1o 
de um progress9 nos senU.m,entos, nos pensamentos e nos 
ac~os, qu~ CO?~tltu,c o pon~o de partida do regímen indus
h:Ial e scwntifwo~ ~M;as, entao, nem a industria, nem a scicn
cui. .estava1n cons·tituida~s de müdo a receber a heranca. do pas
sad~, ao p~s~o que a .sltuacão se tornara incompatível coro o 
reg1n1en militar. e com.~ theo~o;gia que o systematizava. Era 
forçoso con~tr:u_Ir ~ ~soe1eda.çle moderna at.ravéz do arruina
.n;,.ento ~a c1yihzaçao .cathoh:co-feudal. S.e.ni~lhante opera.Qão 
~ao~ nod1a deixar de ser secular -: revolucionaria, por.que er~ 
Indispensavel Qlfe. os elementos · 1ndustriaes e .scientifi.cos se· 
elaborassen1~· afl.m~ ~~ to~nar-se. possivel a sua combinaç.ão .. 

. Como toda civih_.z.açao apoia-se ·nas crencas, ,era pela 
.r1:nna de~tas qu·e dev1a ~começar a destruição do systema ca-



~hol1r:n-fr'nda1. _Quando ainda o ~dificio. rnrdicvn parecia so
]!!lamPnl0 PJn pt·: l't't'tllllP!.:aratn a..: tli:-:t·ui-isõe:-; d~lllltinarias qu·~ 
tlnh_an1 cal'acLcl'lzaclu o aüYenlo du catholicismo. Desta vez 
porem, con1 uma orientacão francamente positiva. ' 

A co_nsequenc~a. destas disputas i'oi o enfraque,cünento 
d~t nuctc~rJdadl' P~Vli·Jltt.aL isl·o (•. d!l l,apatlo. dP111 m t'nl poueu 
!an dPhtl. que os chefes ten1poraes pnclcranl abri1· lucLa cnm 
elle c yeneel-o, constituindo as egre.ias nacionac:::; ern subsLi
tni<:ão da egreja universal. E' dessa t~poca qtH' da 1 a. o ht>IW-

placi to regi o. 
Quebrado o prestigio popular dos papas, os dois Plen1~'ll-

Los da orclern !r~mporal meclieva. l'Pis P noln'P:-i. Pl1il'at·aJn Plll 
confUc.lo. );o COlltinente europeu, onde a realeza era nar~in
nal, constitui a ella o n1ais fraco dos elen1ent.os n1encionaclos. 
O contrario se clava na Inglaterra, onde a casta real era rl'
prcsentada por un1a tribu de conquistadores. A consi'C!I.l10ncia, 
foi q11e~ Lrayacla a lucta, o poder mais fra·co allintl-~(· ú:-: ('1111/.

ntunlts, i::;!n ('. aos chefes indust.riaes qur.: snrl:daTn. u a~~irn ad
qn i l'iu o apoio do 1n·oletariado. Da h i resultou qur THW to ela 
a p::u:!.t>: il·iumphou o elen1ento que. no con1eço da~ 11o;:;Lilic1a
ik·~. e1·a t) qnu se achava a.pparenten1t:ntc Pm fH.':IJ'(';-; CtlJHii
ções. Foi assin1 que se for1naran1 as nações nwclPrnas da Eu
ropa, organizando-se as dictadu.:·cc~ rf-'aes 110 continrnk e o 
pnrlmnentarismo na Inglaterra. 

Tal revolução se operou no c.orrer dos XIY r XY secrllns. 
ConYt~nl noLar· que\ durante Psse 1wriocln. a. admiraYrt 

culLura rnoral qnr.: o ·cathoHcisnw instituíra foi eahindo cada 
yez !'111 o rnais prnfundo abandono. O::-; ·eostun1es foran1-St~ 
ugrosseiranclo c as prcoccupações inclnstriaes forarn absor
venclo todas as attenções. Apenas a 1n11lher continuou a con
snrYal·. tanto quanto possível. no 1neio ele uma tern:pcst.aclc 
r~rc~(:l'lÜC. os habitos n1eclievos. Mas eTa fatal que as dovasta
(:õrs revolucinnarias a attingissern Lamben1~ eon1o~ r1r Jacto. Jni 
aeont.e·cendo. ~os fins do XV seculo a sorte industrial detern1inou as 
viagens~ que deran1 em conseq:uencia o n1elhor conhec in10n t.o 
r1a terra pela dcscobrrta da An1erica e a explora<:.ão r1o ron-
tinente africano. 

Essas revelações feitas~ porém. em eircumstanrias mo-
rn.es tão rlesfa-voravris: forneceram lngo occasião para ·pàtrm
! rar-sr: quanto descera o nível moral dos occ.identaes. a. parJ.ir 
dO" XIV seculo. Con1 effeito. en1 vez ele vrr 11os pcwos nnva
nlentc encontrados outros tantos irrnãos. os nossos antepassa
dos europ0us s6 sr:ntiran1 .aguç.are1n-sc c1n si os rstimu1os da 
(·.uhi\.a e elo orgulho. Foi. assim quD renasceu a cscra\·irlfí.o 
no Occidente. -'\possanclo-so da;:; novas regiões cmn un1a cruc-lclaclr que 
a nada s0. con1nara. as nações da Eurona t'undararn as ·roln
nias~ das quaes· resultararn as nac.ionali(fade~ oer·.irlrJlt.ans ame
r1canas e cwranicas. E. para cornprehr.nrler o moclo de. :for
nutr.ilo dessas noYas pn Ll'l as. conYénl t r.r· Sf'.nl pr(' ll1'('senit:-.s as 
!.ransfonnaçêíl's qu0 sr operaYam no velbn contin(:.nfr. Porque 
n. evolução das T1acionallcladrs americanas· r oremücas não tenl 
originaliclacle algurnn. c offerece a rnesma marcha nas n1e
tronoles. apenas modificada sP.cundarianlentc. ,iú por· influrn
r:i:ts accessori:ts. qur nestas não PXistiram .. i :í. p0la at.tPnn::u~ão. 
()n n.!l·gTa:vaçií o elas in:flucnci as ruropras. 

F.ssa hri'Ye rrrorr:lncfio dos nossos antccerll'n!.c's historicos 
3•) 
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basta para exl)Hcar-nos a degradação que soffreu o civismo 
nas patrias modernas. .... .. 

No continente europeu a forn1açao e·mp1r1ca dos grandes 
estados. que exigiu uma forte centralização politica, tc-mden a 
anniquilar o an1or pela communa natal, transformando cada 
capital em uma colonia de todas as communas. A imagem da 
patria ficou vaga, e o sentimen~o qu~ se liga a essa ima.gey1 
r>erdeu de inten::;ida9e e de cons1stenC1a na J]lesma p;oporçao. 
As conquistas longmquas enfracmeceram amda ma1s seme
lhante imagem e ainda 1nais entibiaram o civi~mo nos povos 
que tiveram cnloni~s. Ao amo1· da patria substituíram-se n 
or(ful.ho e a vaidade nacionaes, e cada cidadão oo aspirou a nm 
territorio mais va~to para campo da exploração de sua .cubiça 
e de sua dominação. 

Mas as leis sociaes e m.oraes. que dominam a nossa na
tureza, ·continuavam a agir através de tonas essas pert.urba
cões e tendiam, como tendem. a reconstituir o civisn1o. á 
medida que os elementos industriap~ e scientifir.os, approxi
mando-se dos limites de. sua evolução. ian1 melhor caracte
rizando a sua verdadPira inrlo1e e destino. 

Assim. nas primeiras p:-erações. os colonos vh1rloc:; parn rt 
~merica não se nodi~m Ren::ío considPrar como exilados ne~t.a 
'PaT'te da terra. ·As difficuldadP~. norém. do regresso ao sólo 
natal e a lentirlão das comn1unicacões com e:::te os foran1 con
finando a crmtrago~tn na nova reg-ifi.o. 

Ao ccm.hmcto de~sas circ11m~hmcias. outras vieram .iun
'tar-se cm rPlacão aos seus descendentes. Para esfps a ima
lg'em da metronole tornou-Re vaaa. A ·cnltnra intPHPChlal 
capaz de avivent.al-a não Pxist.la Pm auasi toda a parte. Rm 
certo~ loº'arPR. a~ "(JeJ•serruiçõe.~ relictin.~n.~ (é o caso d ns Ec:ta
dos Uninos ·na Amerir.a rln Norte) faziam olhar nara a Eu
rona r o mo :=~ natria doR t.yrannoc:;. 'roda c: as em-neõP~ frrrtes da 
jnf~nr-ia. ·todas aR i'magPn~ hahitua~~. t.nõa a nctivirh=lne auo
tirliana. tnrla a acção r.nntinna rln mr.io material se concentra
vam na AmPrir.::t. o élo forc~r1o anr. nrenrlia as nova~ gera
CÕP~ á mPfT'nnole. O novo Rnlo t.nrnnn-c:p r.afln rH~ mais Rfl
I~T'ado. á nT'nnnT'cão rrne nellP- se ia incornorando o T'Pc:::to 
doe:: nrogPnif.n~p~. Denhn nP ala-t1.ma~ rr0rarne~ a p~on'ria lin
g-u~ RP. m·onlf~f'ara P só -r~c:::tava rla rnfie patria n bandeir:1. e 
a lPrnhr~nf'.::\ 0~ m~i~. Pffi rrt!)i~ rPTYH'\fa 

A PRC::P~ m·ntivnc;: rle rl;ffpl'p,nr.i~~íln ';nnfa,...:=~m-RR a,f:; l11rtns 
pnhp n~ r.o!lnnn~ e oc; r.if!arHíns p,n,...onPnR: 1,r.t::1c: rrn0 ~. (}PO'T'::'I

(l!l~~n mo,...~l flp flmhnc::: fnT'nnva·rn a eana mnmPnfn . mais 
orl~Pntas. n~n f~T'iiRndn 1111A. Pm vr.1. rlr 11m ~c) nnvn p,-xistissem 
d01~ - ~ll'Yl rln~ n~nrfiRSOT'P.R e nufro dos onnrimi nnc:::. 

~hPQ'nrl~s ~-~ "n 1sas a este ponto, só rcslava a separar.ãn 
e f01 o ffllP ~P. ileu. · ·· ' 
o- · Tal ~ o ~ .. ;;~~:~c,? r.~c:::r,'!'wi_al doR povo~ flmcrir~nnR: t~l (-; a 
~-P.n.P~P fJOR , .• ,.,,.,,.,_, h'l"!'l7 1 1P1,'0~. PP0f'11P~nr1n rlP::::fnr.nr rl0.:::f PS 

~f'f().C:: ~ flllP 1_-l~. (lp fllnrl~n"l0nf!ll. l~Pf>rmhp('.p,_::;:p rfll(~ fj:;; "~'ITf~·1ns 
h1'n,;".1P?'Y'~ .. ~ PXl!Z,,...nm n::~r!) c:::p foT'marPm fl ~r,'!ninfr~ f',nnrliri'ín: 
1('1('.!)117!=l•l'::l"' n() c;:/)1() fln A"""""";~.... l - . T"\ 

I, ' • . .,, ,, ..... ,. ,.,, ( p rtP"'fJíJ()íJS S'l/.f'f'PS.~~ 1lf1 ~. ·I !(l-

sorte fTllfl ·O h.l"~~1lpiT'O nfio fni 0 noT'f1l'2'11P7 nr.>rn n .,f'p;,.;.-, 11 ,, 

(lllP n~"~. :=trTlll VlPT':lTYl. TIAm f~o nmlf'() O fpfi('.lli~fa (~PlV~Q'Pm) 
nn.e ~(ln 1 Pn l"nn h'::~ T'!l.ni n ~ n n~ ~n.:: !ln f r.> na c::: c:~ r1 n~ . () ,,.,.,!),,i ln i,... n 
fn1 n dP.w~Ptr~ri;P.nt~ rl1T'Pr.tn nn fnnnir!n iiP~~Pc:: trp,s PlemPnt.o~. 
na,...a o an::tl f::P t.lnh~~ f()T'mann. trnrT?'f'nP.~ rl·iç:f?,..ll·•ffl" -(I .... C! f1,~-~ 
troncos de onde prov1eram. As 1Jatrias brazileiras são as 
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cidades ;construidas por ·essas gerações successivas · cidades 
)Jor meio das quacs cada brazilciro se sente pres~ ao con
juncto dos outros povos que formam com el1as a Humani
dade. 
. N-ingur_rn. ficou, pt)rtanto, cid~dão brazileiro porque qniz; 

f1cou; braz1lCJro porque a evoluçao o fez. O brazileiro tpódP
Rer mgrato, póde renegar a patria, mas lhe é tão impossivel 

apagar o cunho que ella lhe imprimiu, .con1o é in1possivel 
fazer parar a terra. 

A' vista do que precede, podemos encarar systematica
~cnte n questão da instituição da patria. o que é impprescin' 
d1vel para resolver o problema da grande naturalização. Com 
effeito. só uma concepção systematica desse ente collectivo 
perry1itte detPrminar as condições em que un1 homem se torna 
o ctdn.dilo adoptivo de uma patria. 

Toda associação·, eonforme pror.lamou Aristoteles, temi 
por característica a divisão dos officios e a convergencia dos 
esfm•ços. 

Um con.iuncto de entes, em que todos fazem a mesma 
~oi~m. por mais numeroso que se.ia. não constitue uma asso
ciação, isto é, un1 ente sujeito a leis especiaes, divcrass das 
que regen1 os elementos componentes do acervo. 

A espe·cie humana. 1JOr sua constituição cerebral, só p.óde 
formar tres especies ele associações verdadeiramente distin
ctas, si ben1 que ligadas entre si de un1 modo indissoluvel: 
essas tres associaeões são a Fan1llia, a Patria e a Ep:rr,ia. Cada 
uma de·llas su-ppõe condições ob.iectivas, isto é, materiaes, e 
condições subjectivas, isto é, relativas aos membros que. a 
compõem. 

Antes, porém, de reconhecer os caracteres distinctivos 
das tres. cumpre examinar as condições fnndam~mtae.s com
n1uns. Consistem estas na convergencia suffi'ciente dns SPnti
n1ent,os. dos actos c da.s opiniões dos membros componentes. 

Nenhuma famil ia, nanhüma p:atria e nenln1n1a egre.ia 
póde persistiJ' c desenvolver-se sem um .certo accôrdo effe
ctivo intellectnal c pratico. Existem, poré1n,

1 

neste accôrdo 
as seguintes distincções: ' .. 

Na fan1ilia a harmonia essencial é a do sêntimento, por 
ser este o elemento preponderante na sua constituição. A fa
rrdlia póde pcrsi9Ur a1)1ezar de profundas divergcncias nas opi-
njQes c de graves dissentimentos praticos. 

Na patria o aecôrrln essencial consiste na actim"dade. 
Assim con1o a família renousa essencialmente na união 

f~On.iugal unHio na qual o hon1em c a mulher procuram. antes 
de turlo.' as doçuras Que só pôde proporcionar uma amiz~de 
imperl.urbavel. as~irn tamhem a l)ai.ria repnnsa- essRnclal
Jnente na união das fa1nilias, tendo por objecto capital asse
gurar as condições n~ateriaes da existencia domestica da col-
!ectividade. , 

De sorte aue. r-omo na familia, o que se procura e o an1or. 
todo 0 object.ivo dos membros que. a compõem resume-se. e ... m 
amar ·e ~r-mtir-se amado; e a ma1s leve quebra da affe1cao 
tende a dissolver a união domestica mais facil~ente _do que 
profundas dive.rgencias intellectuaes e graves dissentimentos 
praticas. . . t' é b t d Na patria, pelo contrario, ~orno o ob.1cc 1vo , so re u o, 
.o eoncurso adivo r)ara proporcionar a todos os gosos da fa
mília, a estabilidade ela união cívica é compatível üOm pro-
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fundas discordancias~ affectivas e intellec.tuaes. Desde ~q~e 
todos estão de ac-côrdo ern trabalhar pelo bem estar l!1aterral 
da collectividade e a defendel-a cont_r~ os ata921es :nternos 
e externos que ameacen1 a sua destrtuçao, a un1ao po4e íP~r
sistir e desenvolver-se. :Mas é indispensavel que .os c1dadaos 
tenllan1 a certeza de. que todos os outros' estão dispostos a 
tudo sacrificar. me~.rno a familia. por este bem estar e essa 
defesa commuin. · . _ . . ... , 

Do que precede, conclue-se .que a untao qtvw!! nao pode 
ser sufficienten1ente energica sen1 que cada ·Cidadao oJfereça 
ao conjuncto elos outros garantias que os convençan1 da 
existencia fatal de taes dispos1ições. 

Os cidadãos de urna mesma patria não se poden1 conhecer 
todos uns aos outros; a confiança ·Civic.a, porta_nto, não pó de 
ser individual .. ten1 de ser fo:r:çosan1ente collecttva. Sendo as
sin1, como estabelecer tal confiança. base da verdadeira fra
ternidade patriotica~ senão apoianclo·-a en1 condições, cuja. in
fluencia seja fatal, isto é, independente da_ vontade do ~uia
rlão. salvo os casos de n1onstruosiclades ? Sao essas conch.çocs 
naturaes de a1nÓr pela patria que definem os requisitos para. 
ser-se reconhecido cidadão. 

Bastan1 . as considerações precedentes para con1prehen
der-se o fundam·ento da regra universal, que faz cidadãos de 
cada patria os filhos de cidadãos dessa patria, onde quer 
que tenhan1 nascido, e os descendentes de · extrangeiros, porérn 
nascidos na referida patria, desde que assim o de·clarem. 

Con1 .effeito. é fatal ·que todo hon1em a·me. a pa.tria de 
seus paes e pr.o'cure tudo sacrificar para o seu engrandeci
mento. O an1or: da patria, nesses casos, é o prolongarnento do 
mnor n1aterno, ·e é por isso que Augusto 1Comte propõe que 
se n1ude no fut\U'O a denominação de Patria por l\'latria. 

E·m s·egundo logar, é fatal 1que o hon1em an1e a cida-de 
em que nasceu, onde viveu, e onde seus pae.s foran1 acolhido;.;, 
r[uer a tivessem procurado, fugindo 'á miseria, quer persegui
rios pelas vicissitudes politicas, etc. 
. Mas, neste ·segundo caso, como o coração se cli?Jide falol
?1?.cnte entre o amor da cidade de nossos pacs e o amor cta 
ealadc mn que nascemos, o hon1em torna-se princi~pal n10.ni.P n 
cid~·dã.o da patria que seus paes lhe tiverem ensinado a prc
Jeru~. Nos nossos ten1pos de egoismo. essa prefercncia om 
na~urezas medíocres e viciosamente educadas póde ·c.onduzir 
n.t.o ao rles11rezo pela cidade hospitaleira. E' isto o que rlr-
monstra a observação commun1. · 

Eis por que torna-se necessario que o hornem livrcn1rniP 
declare . a. q.nal das ·sua~ 2Jatrias naturaes prefere consn.g·rar 
sua ach.v1dade SiYStematica. 

As n1esn1as considerações demonstram que só excepcio
naln1ente un1 cxtrangeiro adquirir:í pela patria mn .que sr 
hosl?ed~u, os pro!undos ·sentimentos de apêgo~ de veneração e. 
dedmaçao: 9ue sao os elementos constitutivos do civismo. S6 
actos. ~eCISivos _permiU.em reconhr.cer en1 um exlranho !.ar~ 
rnqmsrtos. _A.ssup. a longa moradia, o casamento c.on1 nos
soas da n~c1on~hdade em que se vive. o nascimento de· fÜhns 
nessa nacio:rtalldade, são inclicios mais ou n1enos velÍemr.ntc~ 
de sympath1a por ~ma patria {{lJC nos a.colhcu. Mas ncnhnm 
dcs~es factos. eonshtue uma condiçã.o para an1ar falal'mr.nte e 
~dr·cll~a:l'-nns foalolm.Pnte THH' rssa 1)alria cnrn a prf'rlilf'ec·:i 11 ' qtll' 
(I elVJSnlo suppõ~. .. 
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PurLa11tu. nenlttlnl clc-~s~~s Jactos nus utu~!,Jt·iza a ('tlJl;..;idt•

l':ll' cutwidaduos nu~sos os e:xLrangeiros qtH· ('tllllllos~'l ·cunYi

vmu. sen1 an 1neuos exigh· que assim o dcclar·cn1. Accrescc 
que .não püdemos ter plena confiança na dcdica(:ã<CJ por nossa 
patrHl: por p~rt9 de pessoas que: para essa dcdicaoão, julga
rmn ., mp1·csctndt'vel renegar a cidade de seus paes e entrar 
no goso d1• 1·egalias. que mesnlU ao~ cidauãu:-; llJ'azileieos s1'l 

ox.cepdoualment.P- po·de.m .. "~" .. ~car: .corno sejan1 os cargos pu
hhcos quaesqucr. Ganb::uch dGchcou-se pela Flranoa e bateu
~~~ 1wla TtF~publica Hio-Grandense. como pelejou pela ·do Uru
;guay~ sr~n1 Jazer-se nen1 francez. nen1 rio-grandcnse. uen1 
urug·ua~o: conser:'ou-se sempre italiano. Esse ~~ D typo ün 
Ycl·daden·.o patrwta, do hon1em que. tern o ·coração ass:\s 
g!'ande para an1ar as patrias todas: an1ando ainda rnais a sua. 

A unica naturalizaçãão digna é a {!Ue se effecLua nos 
1lo is casos seguintes, porque respeita as condh~õcs naturaos 
do eiYismo c consagra as tcnclencias fataes do coracão 'ltumanu. 

São uicladãos brazileiros adoptivos: 
Jo. Os c:x:t.J.·angciros~ quer rcsiclan1 no Bt·.azil. t]llt\t' tlii.u: 

q.ue prestare1n serviços relevantes iá Humanidade ou es.pc
e,ialnwnfc :í llepublica bra.zilnira, ficando ontencUcln CllW nuo 
perderão por isso os fóros de sua nacionalidade; 

2°. Os f'.xtrangeiros que t.iveren1 residido continua nwtlll~ 
no Brazil. 1)elo menos tantos annos quantos contaren1 de do
Inieilio ern ~cu paiz natal e que assin1 o soUcitarem. 

Fica entendido que em: relação aos que tiverern vindo 
DK'norns para o Brazil será necossario que os annos rle l'C'.Si
·dencia. de que se trata, os tenha feito attingir á maio.ridade 
na. rpatria lll.'azileira. Os naturalizados não Jic.arão, TlOrlJITl. 
inhibidos tlo conservar os fóros ele ,suas nacionalidades pro-
vrias. 

O 1wazn de residencia acima mencionado poderlá; ser di
nlinuido pa1·a ns que tivcrmn lig·ados •ii: :paLria hrazileira por 
laços clomcsticos~ sobretudo sendo n1ulheres . 

. As 1nesmas considerações 1nostran1 quaes as condit_:.Gc·s 
ob:iect/cas da união cívica. De facto, as·siln como a plena cfi'i
eaeia tlos l aí} os domesticas eX!ige a fixidez do donücil'io~ eon
J'ot·n~~~. o indica a synony1nia das palavras casa e fanâl'ia, - a~
.~in1 ta.mhen1 a inteira efficacia das relações J)atrioticas exige 
nma del.erminada circurnscripção territoriaL Os limites 1k~~~~ 
f.etTifOl'io suo definidos pela natureza do concurso eiYit~n. 
Nas 1mtrias Inilitares a porção do planeta oceupacla pôcl1~ I'X
tender-sü cmquanto durar a conquista; pois crue. nesres 
easos. todos os ·Cidadãos de nn1a vasta reg;ião podern senti'' 
lmbitualmr.nto a ef:fectividadc de seu ·corwurso pratico .para 
o engrandecin1ento da cidade que constitue o ·centro de toda 
a Yida civiea. ao nasso que~ :por outro lado. o caracLt'J.' 1wrnada 
da n1esn1a actividade não pern1itte que prepondere a imagcrn 
da cidade natal. 
· Quando. porérri, a a·ctiviclado. embora conservando-se 
ainda n1ilitar. torna-se defensiva. n territorio patrio tende a 
·circumscrever-se dentro de estreitos limites. con1o aconteceu 
na odacle n1édia. e por rnaioria ·de razão~ desde que a actividadr· 
adquire o caraCte1~ francam~p.te industrial ~ .pacifizc.o~ de sorte 
que a .união das familias é. plenan1ente :voluntaria. o territo
rjo .patrio tambem se restrmgc á pore.ão do planeta sobre a 
qual· essas farnilias C~·ereen1 a sua influencia eooperativa. 
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Nestas condições conforme indica Augusto Comte, «uma po ..... 
pulação de um à tres milhões de habita~tes, na taxa ~rdina
.ria de 60 por kilometro quadrado~ con.stltue a extensao con
veniente nos estados verdadeiramente lJVres. » 

A união destas patrias assim reduzidas é o que hoje se 
tenta por meio do systema federal. procura.ndo, na melhor
hypothese systematizar politicamente a unidade res.ultante 
dos antec~dentes historicos. Tal é o caso da Federação hra
zileira. Con1.quanto semelhante solncão sabiamente instituiàa~ 
ist.o E\ respeitando a mais complet~ m;tonomia local, pos~a 
·c.onvir no mornento presente, todavia e ella apenas transi
taria. 

Com effeito, a fraternização das patrjas só pódc ser vor-
dadeiramente conseguida pelo advento da. terceira associa
ção aue ac'in1a menci.on·ámos, i~:f.o é, a e!?-Te.la .. 

A e~eja é a associação cujo laço fundan1ental é r.onstt
tuido ne1a unidade das crenc.as. rla qual rPsulta a uniformi
flade dos costumes. Graças ·a esta assoei acã.o, as patrias po
den1 combinar-se livremente em um todo homogeneo que 
resp~ite as diversiclades loc~es, como as familins se eombinam 
tarnbem livremente -para formarem as patrias. sem perde
rem seus caraeteres -pronri os. E. e orno. pela cnnst.itn kfio hn
:inana e as condtçõe~ de no~sa exi~tencia~ a acUvidade é o ele
mento prenonderanf~ na vida real. o homem deve ser s~st~
mat:ícamente -considerado como un1 cidadão que a familia 
prepara e a egre,ia completa .. 

Ao passo que a familia e a patria são asso·ciações por 
natureza restricta. a egreja não tem ou·tros limites senão os 
.que resultam da natureza das .crenças, que instituem 
o laço religioso. Con1prehende-se, pois, que, si as 
crenças forem ficticias e. portanto. aecident.?.es, a eg-re...ia 
rP~nectiva não pnrlerá cnngraçar senão as patrias aue esti
verem nas cnndicões definidas pnr E'RSes accident.es de tempo 
e de logar. Quando. porPm, as crenças forP-n1 reaes. isto é, 
quando a fé fôr sciRntifi-ca e. portanto. tã.o duradoura quanto 
a er;;ner.ie hurn::~na. é claro aue ::~ P.<Trp,1a n~o terá outros limi
tes senão os da propria terra. Elia abraçará em tal caso a 
universal i d9 ne das patrias. sen1 outra d ifficnldn ele ·ou e não a 
da propagação da mesma fé, o que exigirá apenas um tempo 
ma1s ou menos longo. 

E' s6 da comprehensão destas tres associações .que póde 
resultar a exacta aprecia·cão dos problemas que são agitado-s 
em nossa época. E' só assim que se concebe como o senti
mento ~a fraterniqade póde elevar-se da intimidade dos laços 
dO'mestlcos ás ma1s vastas syrnpathias universaes sem des
cambar no vago da phi_lantropia metaphisica, Justamente por· 
qu~ entre aquelles dois extremos existe o civismo. E' s6 
assim tamb~m que se fica realmente compenetrado de que 
nem o sentnnento, nem a intelligencia e nem a actividade 
podem elevar:-~e ,á uni~ade. universal sem subirem gradual
mente da f~ml~Ia ~ patria,. para desta passarem á Humanidade . 

. Mas nao e so s~b o ponto de vista ·que até aqui temos 
considerado, q~e a. le~ da dita grande naturalização mostra que 
seus auctore~ Infringiram a sc'iencia social e a sc1:encia Inoral. 
e apenas. guiaram-se pela imitacão servil dos Estados Unidos 
da Am~riCa do Norte. Go~n ef'feito, é facil de reconhecer os in
convenientes de tal rned1da, quer para as patrias brazileiras~ 

.\ 
\ 
'I ., 
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quer para as outras patrias occidenta·es e, portanto, para :a: 
Humanidade. 

O problema moderno não implica apenas uma mudança 
sn)Jer·{'icial na fórma de governo. caracterizada pela suppres
são rla casta 1·eal, isto é, a Monarch]a. O problPma m·oderno 
0 n1ais sPrio do qne pcmsam o~ demoeratas, e s11ppõe uma trans-
formacão radical na sorte das classes proJetarias, as quae.s, 
na phraso de Augusto Gomte, acham-se apenas acampadas e·m 
nossa sociedade. 

Esta ·lransformação repousa em uma nova con1Prehensão 
da riqu.e:a e dos deveres que competem aos ricos. como depo
sita rios espontaneos ou systematicos do capital humano. por 
llD1 lado. o por outro lado. apoia-se em uma nova concepc;ão 
do salar'io e dos deveres. que competem aos pobres que for
n1a 111 e formarão sempre a quasi totalidade da população hu
"11ana. Ora, dada a natureza do homem, com a sua comple
xidade affectiva, intellectual e physica, isto é, com a multi
plicidade de seus instinctos egoistas e altruístas e os agentes 
destinados a satisfazei-os. a solução de tal problema só será 
acceita quando a sua urg-encia fôr materialmente ·. sentida, 
tanto pelos ricos, como pelos pobres. Para isso é impres·cin
diYCl que se não facilitem os meios de continuarem os ricos 
a opprimir os pobres e de .continuarem os pobres a ser victi
mas de agitações revolucionarias contra os ricos. 

Ora, é claro que o meio de melhor fazer sentir a todos 
a urgencia de satisfazer tal problema e a verdadeira natu
reza de sua solução, consiste en1 não dispersar as forças pro
letarias. Quanto mais densas forem as massas . operarias, 
tanto n1ais cnergicas serão as suas reclamações e tanto mais 
fortemente se in1porá a sua sorte á consideração dos chefes 
j r1àustriaes. Portanto, tudo quanto te.nder a· desviar o prole
tariado da Europa só servirá para enfraquecer o- partido ope
raria e demorar a solução do problema social moüerno. 

E' tais o que a nu seria na ~uro.pa seja devida ao grande 
a c cumulo cia vopulaç.ão. Na Europa, como em qualquer outro 
logar, a miseria resulta da í'alta de comprel1ensão de seus 
deveres pur porte dos ricos e da bur,guezia. E_ esses deveres 
não prevalecerão sen1 o apoio energ1co de um proletariado 
unido, esclarecido e sustentando em suas reclan1ações pelo sa
ce.rdoc.io da Humanidade. 

Domais, nas actuaes circtunstancias, só dei:xan1 o solo lJa
trio, en1 regra geral, justamente aquelles nos .quaes são mais 
:fracos o sentimento e espírito ·c.ivicos, pois só estes se re.si
·srnan1 a alJandonar os seus eom.panheiros de sofí'rimentos e 
aspirações. Ora, ninguen1 pretenderá que taes .cidadãos são. 
os que majs con"""·én1 á nasceu te Rcpubiica Brazileira. Vindos 
para aqui, elles tentan1 concentrar-,se so·bre.tudo nas cidades 
e perturbam a vida do proletario nacional com un1a concur
T·encia sem entranhas; pois não é de esperar que se ·COndôa 
elos cxtranhos qumn nã:o se con1padeceu do ini'orVunio dos 
seus conterraneos e ousou vencer a saudade pelo solo que en
cerra os seus maiores. Só quem lucra con1 o im.migra·cionis
Jno são os gosaâotes de. todos os jaezes, os cheí'es Industria
listas e os politicastros. 

Para nada omittir mn tal assun1pto, deven1os considerar 
os imn1igrantes das classes chamadas superiores: os scientis
tas~ artistas~ capitalistas~ etc... Estes vém ai>ena~ traz,er-no~ 
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o::; v 1ews dessas 01asses lla EurOJIU. desenvolv~ndo as abc'l'l'il-
(:Gcs que a:-~ cla~ses analogas ,it{t. apryse1:ta1Tt entre .nós. . 

Fllram es]W-l~ialtlll'n!P <'~!-'l'~ scwnhs!as r· o.rhstas,--aJJ/1-
uos do ex-in1peraclor - que nos crearan1 ~ fama de .que o 
!povo hrazilrirn gosa na Eu1·opa. c de. que iorven1os unu~ runs
tl'a por oeeasião de ali i sercn1 conh<;_c1clos. os n1en1or.ave1s suc
ccs-sos ele '15 de noYembro. Elles esl.au ho.1.e ao ser~·1ço da. Re
publica como honlcm esltvermn ::w scrv1_ço ela ~lonurclua e 
'·oltariam a esta. si llOl'VPnl1n·a fosse puss1Yel a. sua restau1·a-
çãn cnb·c nôs. · . . 

Xt'l11 admira qnc• assi1n aconLt•l,'a. quando se sabe L!Ue ns 
~eienlistas. n~: al'tisias r• os c.apitalistas, en1 todo n occJcleniP. 
~a:lvas raríssimas ex·cep~~ões~ estão {~on2 todos o~ go:rernos quD 
triun1pbam~ porque a sua prenccu1~açao ex:clus1va e a n1anu~ 
tencão dos privilegios c n1nnopolws que desfructan1. 

~ n momC'nl 0 actuaL a l1•i de que nos occupan1os a.pre
sc~nta inconyenicntcs especiaes. ernbora. muito n1aiores tivesse 
aprrscnfadn si a .::\lonm'ch,ia a :11on:,~~:"se. cl~Cl'~;taclo:. pois que 
no caso du Impc:r10. semPltl ante rnctl1tla ier1a J 01'11('(~ 1 do n11'lOS 

para a m·ganizaçã1l tl<' ::m pal'l ido tão a}lleio á. ~açüo. ~on1o a 
J!ropria casta r·eal e. disposto como esta a tndo sacrJf1cm· ao 
seu predonTinio. . 

Achialrnente tal perigo se· acha clefinitivan1ente remo
Yido; rnas os c i claclãos adventícios que a lei creon offrreer.tll 
ospontanean1ente clr1nrntos para as es.peranç.as dr todas as 
rrlrogradaçôes c prctP:xt.o para todas as velleidar11's in!f'rnaeitl
naes. 

Ora, não é de politicas previdente.s accun1ular as difficul
tlacles 11as circun1staneias eriticas da patria, por n1aior que 
seja. a sua confiança nos recursos de .que esta nóde dispôr. 

J)pv,·mo:-; finalrnL'nl u assi~nala ,. a inc;ol1erenciã e a. in1mo
l·aUdade do texto 1nesn1o da lei. Incoherencia, porque não ha 
razão para a restdcção rela tiYa ao posto de chefe elo Estado. 
desde que se a ceei ta o .ponto do vista do·s legisladores. Quer 
a elova~;ão a tal nosto se faça segundo as regras sociocraticas 
i~~l:.ituida~ .Pela clictadura ron1ana e syst.en1atizadas pela po
l:hca pos1tJva~ que.r se faça segundo os principio.s den1ocra
tJeos. 11enbuma· razão ha para restringir daquella fórn1a a es
colha. elo c.:hcfc da Naç.ão ou o volo da chan1a.cla soberania elo 
1JO'i'O. 

:~a rwin1cira hypothose~ ~porque impedir a escolha de 
un1 hommn considerado digno de ser :cidadão de uma uatria 
se) porque n~o ;1aseeu nessa patria? E na segunda hypÕthese 
{.tuo soberania e essa que esbarra d.eante ·de uma le.i conven
cional ? _Si o povo_ é soberano ·para decretar que é cidadão 
que:m ll;e facto o nao é.: si i'él soberano para dar a capaeidade. 
J Rgislatn'a a quem de facto a. rtã!o twrn. porque não ser•:); S\l
herano para transformar em cllefe de Estado a quem enten
der? 

Smnelhante. restrieção illogica só sorve para de1nonstrar 
o. absurdo da l e1 a que nos referin1os. · 

Cmn cffe~t?. não ha como os casos e:xtr01nos para YP!'i ('i
ear~_se a EealJ:da:de de qua•lqu~r principio. Em1quanto se traia 
;!,~ fun.cçoes SL!-~al~ernas, a Jrracionalidad_e e os .perigos da 
o13:nde naturallzaça? poden1 ser obs·curem:dos por sophisn1as 
1~na1~ "OLJ Jnen,os c,apcw::;os. Ba·sta~. porém~ considerae a funcçãr 1 

:,upr ellHL: pa1 a q.Jc l-odo vcrcladcn·o 11aLri ola veja que u 111 c(-
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tlr((/rlo 11fín s1• lJivenrct nen1 se det:J·cla, COlllil nfío se inventa 
lll'ltt :-::1~ deet·cla u j'ert·o, a agua, etc. · 

'J'udu ,, o que ''· e não u que pecLPndPt11U~ qw~ SL'.ia. Luda 
a llossa inLPt'VI'n(:ãn, quP.r se lrah~ de industria, quer· se Lr·ak 
tle pu I i I iea ou dn moraL eleve basea1·-se no Px:ae Lo eonlw
f'imenln da )'C{llidade. Desde .que assin1 nãn vrocedan10S, a 
nossa <W(;ão hwna-se "fictlcia c pertur·badora. 

·rll'Lios ·vt~m que não havel'ia inconvcniunL1~ algun1 l'lll 
se• r·mu;-; I 1 l'azilPiro~ p:nYcrn a dos p1 lt' nm Cesa r·. por um Cl'Om
\\-PlL l]Or ~Tn Preclerjco, por un1 Danton, por um Bolivar. pol' 
u rn \\ ash1ngton! por um Toussaint Louverture. etc.. apesar 
1ln não set·em brazHeiros natos. Po1:quc taes · typos. gloria 
d.Pl·na clC' nossa f'specic, clcran1 provas de que l'l'aln capazes cl1~ 
lihr~l'l.ar-sc de i.odn o cgoismo nacional ou clon1esti c o, vara S(J 
attenclerrn1 ao be:m da Humanidade. Mas todos saben1os tam
hen1 que tac>s homens constituen1 a ex.cepção, c .que elles re
c.usari an1 todos os thronos do n1undo, c todas as presidencias 
d0 rrpulllieas. si paea tanfo. Jossc TH'Pcisn 1'Cnunciai'C1n a'Js 
J'('n·ns dP simplPs eiclaclãos dr, sua natria. O g~rancle Je:fJCJ.·son 

. 1l izia: Tudo honu'm tern duas pah·ias: · aquella em f.}'l.le nasceu 
(~ Pat'is. l\las não mrnciona l11Yl s() grunílc patriota qllc hun-
ye:-:~f' renegado a sua nação por outra que adoptasse. 

E' .que a ü11agen1 da Patria constitue algun1a .cousa de in-
11elnvel en1 nosso coração. Queiramos· ou não, ella nos acom

J)anha pnr Ioda a parte. cnmo n resurno ·de t·ndas as nobres erno
('ÜI'S de nossa alma. ou c.omo o espectro h11placavel de todos 
ns remorsos. Desgraçado de crumn não sabe comprehendcr a 

· suhlin1idade desta resposta do abnegado estadista da rcvo
lu~~ão franceza: -A Patr·ia 11.ao se leva na snla dos sapato.r;. 

Mas. além de incoherente. a lei sancciona uma ünn1orali
c lad1\ estabelecendo a naturalização ta-cita. Só o vicio, só o 
c-riu1e Wn1 medo da publicidade. Si a adnpGtin llc uma 
.J Httria noya é um acto dig·no, porque rodral-n 1ll' lama
n)ho n1ys!cdo? Pois não é tão, natl.:rral que a pa-I ria sP re
gosije qua11do adquire un1 novo filho ? Pois nãn 1> ju~t.a
:mente por isso que se determina que c,acla pae \~;í.. cleclarat' ao 
rcprcsentanl e da pal.ria o nascilnento de cada t'nturn cidarlün ? 
Pm·crur. pois. essa c:xcepç;ilo odiosa e inJan1anl c pal'a os ex
trangeiros naLural1zaclos ? Porque não cercar un1 aetn C[lW. 
'li.gnamen tr pra tirado. só merece as sympathias. de todos os 
patri.otas, porque não cereal-o de nn1a solenmcla·clr c_nrr~'..:."
ponc!cnte ao seu alcance ? Ou pretende-se que o novo c1daclan 
se csgueirn c éntre ás escondidas na patria ]Jrazileira. como 
si r.lle mesmo fosse o primeiro a envergonhar-se do acto que 
}J r·a I i c ou ? _ . . 

Basta esf'a reflexao para detern1mar os extrangerros que 
rnalmf'nfr aman1 o Brazil a neutralizarmn a lei ele que se ll.·afa, 
J.'Peusa~11l(l a ou I nt·ga. qu0 tã.o in1pcnsadanH'n I e lhns fni. fpila. 
c: eontra a ,qual protestan1 os interesses da Familia~ da P'atria 
o da Htunaniclade. 

Rio, ·t 7 de Bichat de 101. 

19 de dezembro de 1889 .· 
Pc lo Apostol a~do Positivista do Brazil, .J!i(fucl L em ns ~ Di r·r•

f.or. Rua de Sanla Isahel 6. N. en1 Njetllcroy a 2.5 flf' nn
-vernbro ck J 8-5/i. - R. ·Teixefra Atendes. Vicc-DirecLor. Rua 
dn Ranf.a Isabel. JO. N. en1 Caxias (Maranhã:o) a G de janeiro 
cll~ J ~55. 
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POST-SCRIPTU:M 

Este opusculo j1á estava. escripto _quando sahiu publicado 
o novo de·creto relativo á hyg1ene publl~a. estabele~endo. a v:ac

. cinaoão obrigatoria, si bem que restr1cta. aos. ~eis . primeiros 
mezes da vida, e instituindo um tribunal Inquisltorial, a pre-
texto de salubridade .civil. . . 

Tudo quanto ten1os a allegar eontra taes n1ed1das ~á ~ 
clissen1os durante o Imperio. e os nossos opusculos es~ao a 
disposição de nossos concidadãos. Apenas d0.ve!Yios con.f_Irmar 
os nossos compromissos anteriores quanto ·á firme resisten
eia passiva que haven1os de offerecer aos novos Torquemadas 
do acido phenico e da lanceta. E' ·che~~do o momento de .cu~
prir o nosso dever, defende~do a ltberdade de consc1encta 
,c.ontra a tyrannia pedantocratlc~:, e esse _dever sabPremos 
cumnril-o até o fin1 . .O futuro dira quem foi o vencedor. de
cidindo entre nós e nossos adversarias quaes os .que combate-
ran1 pela liberdade e pela sdencia. . . . 

Quanto ao Governo, estamos convencidos de QllC fo1 rasei-
nado pelo falso brilho scientifico inherente aos pedantocratas 
subvencionados pelo Estado. Estes vieram mais uma vez. pro
var, não só que desc.onhecem o verdadeiro caracter da Situa
ção n1oderna. imaginando que uma questão rnoral e intelle
ctttal se resolve por meio de multas, penhoras e prisões; mas 
ainda, que não hesitam en1 con1prometter o prestigio rlo poder 
temporal, apoiando na dictadura republicana a tyrannia aca
demica. 

Para fazer sobresahir ainda mais o despotismo de seme
lhantes n1edidas, notaren1{)S que a questão da efficacia da 
vaccina é hoje mais do .que nunca um assumpto debatido 
entre os proprios profisisonaes. Os que quizerem certificar-se 
disto, leia1n o artigo -correspondente da Enciclopedia Britan
nica, a publicação ingleza mais importante neste ;genero. 
Além de opprimir a. população, impondo-lhe, pela força. actos 
que são do puro dominio das idéas, os hygienistas officiaes 
myst.ifir..am-na, fa:zendo-11t e crer que se trata de uma verdade 
dem·onstrada e unanimen1ente acceita pelos co~mpetentes. 

E' íle lamentar. t.oclavia. que o Governo da Rennhlica seia 
tão solicito em promulgar leis anarchicas e retrogradas como 
esta e a que foi ob.iecto deste opusculo. e tão pouco apressado 
cm decretar ~ separação da Egreja do Estado (i). Desde 
1.869 que os llbera~s n:onarchistas reclamam garantias para a 
hberdade _de consc1enc1a, garantias que só são completas corr1. 
a separaçao de que se trata. Os seus correlativas. a saber: li
ber.dade. de. c,ultos, ~asamento civil e secularização dos ·Ce·mi
teri-os, Já tinham s1do em parte adoptados pelos ministros -c 
e pelas camaras do Ilnperio. · 

A liberdade de cultos passou quasi unanimemente no Se
nado e ~6. esb3:rrou na Camara escravista e clerical. O casa
rne.nto c1v1l foi prop9sto _por um ministerio liberal aliás re
trogrado. A ~ecul?r1zaçao (!O~ cemiterios, si ben1

1 

q·u.e con1 
caract~r que 1 espe1_tava sufflc1ent.emente a liberdade de con
scienc.Ia, $6 de.pend1a da approvação do ·senado. E são estas 

rp) .Le,mb~amos q:ue isto foi escripto quando o Governo 
Pro\ 1sor1o hesitava a1nda sobre esta grande reforn1a. · 
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reformas que o Irnperio acceitavn. para sop\hisrnar as tenden
cias liberacs ela Nação, .que o Governo da Republica nos quer 
dar en1 vez de separação da Egreja do Estado, segundo insi
nua·ções características ! 

Scj a como fôr, contra estes obstaculos, levantados á rege-
nera;ção sociaL temos un1 apoio invencivcl na grande lei so
·Ciolo~g·ica que nunca será assaz proclamada: o home1n se agita 
c a Ilum,anülacle o concltlZ. O clericalismo, a pedantocracia e o 
parlamentarismo hão de ser eliminados um dia, e nós, como 
o immortal CondDrcet, aurimos forças para as luctas do pre
sente na conten1plação desse futuro da Humanidade victo·--

riosa, en1firn, de todos .os despotismos .. 

10 SR. AnrruuR Rros - Estando na ante-sala o Sr. Fran
cisco Sodré, Deputado pela Bahia, peço a V. Ex. que, de con
formidade con1 o Regilnento, o mande admittir. 

O Sn. PRESIDENTE designa os Srs. Angelo Pinheiro, Do
n1ingos ele Moraes e Arthur Rios para introduziren1 no recinto 
o Sr. 1F'ranci'seo Sodré, Deputado pe1a Ba:hia, que, junto á 
1\iesa, ass1un1e o compromisso regilnental. 

O SR. ANnRÉ CAVADC:ANTI (pela orden~) communica, a pe
dido do Sr. Seabra. Deputado pela Bahia. que, por continua
rem os seus so.ffrünentos, deixa de ·comparecer á sessão de 
hoje. · 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS (pela ordern), na qualidade de 
n1-embros da Con1n1issão nomeada para apresentar ao chefe do 
Estado a n1oção votada pelo Congresso, declara que a .com
missão curnpriu o seu dever e anresenta ao Congresso a ,res-
posta do Chefe do Poder Executivo. 

E' enviada ·á :Mesa e lida a seguinte 

RESPOSTA DIRIGIDA AO CONGRESSO NACIONAL PELO GENERALISSIMO 
CHEFE DO GOVERNO PROVISORIO 

Apreciando devidamente os termos da resolução que ao. 
Congresso Nacional approuve votar e, por vosso int.crn1edio, 
trazer ao meu conheci1mento, ·cumpre-n1e o dever de accei
tal-a como uma prova da. confi~nça que a Nação nelle digna
mente representada deposita no Governo ,Provisorio, o qual, 
no decurso de un1 anno, tem dirigido os destinos da nossa 
Patria. . 

Conscio da responsabilidade que assumi com a re-volução 
de 15 de nove.mbro, espero continuar na norma de conducta 
govornan1cntal que me- tenho traçado, até chegar o momento 
nor todos nós desejado de eonstituir-se legalmente a Repu
blica dos Estados Unidos do Brazil. 

Ao Congresso Nacional incumbe o desencargo de tão ele·
vada tarefa, da qual, ·Confio, se desempenhará no mais breve 
prazo possivvel. 

Agradecendo essa manifestação, affirmo-vos que inspi-
·ram-me .o.s- mesmos sentimento~ ·com ;r:e.lacão á illustre Re-
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).n·csentaç[tO NacÍónal. cujas resolu~~·Qes p:lf..l'iot·icn.s aeaLa1·ei u 
farei .cumprit·. tanto quanto cn1 :nn1l2as .:lOl'<.:as cnubm·. 

Sêdc. Srs. Hepresentantes da Naç.ao. JUnto au Congr(!:-3Sü~ 
os interpretes dos rneus sentirnentos e rlos protestos dn n11nha 
elevada consideração. 

O Sr. Ba.rbosa Lima- Pot' u('easifw da di~cussfio ~lo Hegi
nlen.to. -tive ensejo (lf' apresenlal' algum~1s .reelamaçoC's, ])C]u 
facto de. na redacção, teren1 sido supprn\ndo~: nns P altPrn-
dos outros artigos. 

Agora. tendo en1 rnão a za ccl it_:.ão deste Ftcgi l\11"'111·0. \'('.i t l 
que o .... art: GO está redigido de n1odo diYcrso daque11e que foi 
Ycncido nesta Casa. 

E' assin1 ,que passou por grande Inaioria que. a rcqur.r~-
n1mlto .cte un1 dos n1.enTbros do Congresso~ approvado por do1s 
terços dos 1wesentes. póde ser encerrada a disc~1ssão da nl~
teria sujeito a debate. Entretanto, cn1 vez de do1s terços~ Yt',IP 

que se diz n~a·io1·ia. 
A prova ele que o artigo devia ter sido redigido de outra 

:l\írma.. tenho. eu aqui nn Düu·io 0/'.fiC'ial., dn qual cnn~la a f('
c:lanla..~ão do· Sr. Senador pC'ln Pal'ú~ Pacs dP Carvallw. 

Espero. attentas as consiclcraçes que venho de fazer~ ,que 
o meu pedido :::erá tomado pela Me.sa na devida consideração. 

O SR .. PRb-:.SJiDEl\:''rE deelara que a 'Mesa ton1ar:i na devida 
consideraçã-o, ovportunamente~ a reclan1aeão do nobre Depu
tado, e annuncia a ordcn1 do dia. 

O SR .. TAVARES BAsrros requer que seja consultado n Con
grnsso sobre si eonscnie na prm·og-ação ela hora IHH' I :J, mi-
nutos. 

Consultado o Congresso~ não é concedida a prot·oga~.ãt' 
·pcchda. 

·Enl virtude ela rcelan1aç:.ão de alguns Srs. represenlanLcs. 
proccde,_.se á vcrificaçã.o da votação e. reconhece-se que a 
proroga:cão fôra approvada. 

0 SR. TAVARES BASTOS - Peço a palavra. 
·O SR. PRESIDEN1'E - Não posso dar a palavra ao nobre 

Senador, porque se acha finda a hora do expediente. 
O SR. TAVARES B.\STo.s - ~cst.e caso. llC~,o a V. Rx. quf' 

consulte !lO Congresso afn11 de ver si este })CrmiLte qu.P Pll. 

mn 15 n1~nutos. PO:"sa .iustificar uma indicação sobre n1atm·ia 
de alta 1tmportanc1a, que pretendo enviar ·á Mesa. 1~creclitc 
V·. Ex. ,que o farei em poucas r>alavras. 

9 SR. PHESIDE'NTE -- O Congresso acaba 'de ouvir o re
{{uerime!l:to do nobre ~enador~ que l)ede a prorogação da hora 
do E:x.pe(11ente. por 111a1s 15 minutos. · 

Cons'LlHado, o Congresso, n1anifesta-sc ncgativamenle. 

. O 'BR. PRESIDENTE - Vê V. E·x. que não posso conce-
der-lhe a palavra. 

. O SR. T.'\VAREs. BAsTos - Então. peço 
se;]am coneed1dos mnco minutos. · · · · ' apenas que n•c 

~stou bem certo que os rneus collegas n1o se rr . .-.us·11,-a0 a sabsfazer-n1e. ( -V • l 

V. Ex ... Sr. l~rcsi~ente. c ? Congresso sfib LesLmnunhas dt~ 
que, quando se .d1scut11.1 o Reg1n1cnto~ não ar:ticulci. urna só· pa-

'• 
i.' 



---------~-----------'-~--.,..---.··----------~------------

! 
l 
~ 

-509-

la\Ta: conservei-me sempre silencioso. para qnr. enrctassc
rnn:.; logo a diReussão (la ·ConsLiLuiç;ão. 

AeJw que cleven1os entrar quanto antes na discussão da 
Constituição~ n1as tamben1 penso ,que a materia não ficar'á 
prejud1 e:ulu. sendo retardada por mais cinco n1inutos. 

O Sn. PRFSIDEN'rE - Observo ao nobre Senador .que está 
fallando contra a ordem. 

0 SR. TAVAP.ES BASTOS - Peço que. V. Ex. verifique a 
votação. 

O SR. ·PRESIDENTE - Shn, sen!"lor. 
Consultado. o Congresso manifesta-se :pela J)rnrogaç;fín da 

llora do expediente, confor1ne o pedido do orador. 

O Sr. Tavares Bastos- Sr. Presidente~ pedi a palavra. 
con1o disse~ para apresentar á consideração do CongTesso uma 
indicação, que· considero de alta in1por~ancia. vnis qu.e rc
I'PrP-SI~ ú· distribuição de snrvitÇO tJTUhlico na parL1\ que diz 
respeito ú clistribui\.ãO da ;justiça. 

:\las: con1o estou co1n a palavra~ \apr0veito a opporLuni
clade para declarar que votei a favor da .moção apresentada 
na ui Uma sessão pelo nobre Deputado pel·a Bahia Sr. Cf'sa" 
~a1na~ e peço a V. Ex. ,que faça consignar na acta esta mi
nha declaração. 

O SR. PRESIDENTE - Será feita a declaração si o nobre 
R(~nador a n1andar por escripto, conforme o Reg·in1ento. 

O SR. TAV"\HES B"\S'ros - Mandal-a-ei clci1ois. 
Sr. Presidente, ha poucos dias o Dim·io Of{icial puh1 i c ou 

nn1 decrrfo, com a data· ele () deste rnez, referPIHlarln peln ~1'. 
:\linistro da .Justiça, no qual fixava o prazo crn qt1c cumc·t.:al'ia 
a vigorar o novo Co.ctigo Crin1inal. 

Neste deereto declarava-se que o Codigo entraria mn cx
I:ClllCfio. nesta Capital~ no dia 20 do corrente. 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que nós tinhamos un1 co
rli go erirninal ~ que era un1 n1onun1enLo ele sabedoria (Apoia
dos r apm·tcs). um codigo crilninal que era como tal consi
del'ado pnr iodos ns crin1inalistas, tanto nacionaos cnmo nx
t.rnngeiros. 

E' verdade que nelle havia disposições que. não estavan1 
muito de accôrdo com o prog·resso que ten1 feito a jurispru
rlencia erüninal: pois estes inconvenientes ele algum nwrlo 
~le8ruppareeeram~ ,graç:.as ao Sr. Ministl'o da .JusLiç:a, que· :-:tll)
st.ituhl as penas de n1orte e de galés por outras n1ais bran-
das, •de maneira que: con1 alguns pequenos retoques mais~ 
rss1~ Codigo poderia eontinuar a honrar a nossa lngislaç:fi11~ 
r.omo poderia honrar a legislação de todos os povos cultos. 

Nestas circumstancias,· Sr. Presidente. não havia neces
sid:ule de que o Sr. Ministr.o da Justi~,a encommrndas5r 11m 
noYo -coclig·o para nos reger e apressasse tanto sua exeeu()ão. 

}J.as. q11 c aconteceu? C01n a pressa que teYü o Sr. Mi
nistro .cJn pr'n' cm exe:c~u\.ãO o Corligo. levan tnn-sc n 1naior c1a
Jnor en1 todas as classes da sociedade. (Nlin npoiados, apala
das e apm·tes.) 

A imprensa já se n1anifestou contra mni!.as de suas dis
posic·ÕC'S. na Jwn1 poucos dias esta capital prr.senciou o triste 
r.spPr·farulo d0 g1!'1;vr do::; enrrorr.irns r. ])nli•f'ir·os. (TntCJT1l .. 
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pções e apartes .. () Sr. Presidente tange a campainhd, ?·eclà_ .. 
mando silencio.) . · d J t· h H a ben

1 
poucos dias 0 Sr. M1nrstr0 a . ns ,rea rece eu 

uma commissão dos operarias, _qU:e lhe for pedrr ,a re.f9rFa dos 
arts 204 e 206 do Codigo Crrmrnal, e, .vara tr anqullL.zal-os, 
s. Ex. viu-se obrigado a publicar uJ?a rnterpretacao, q~e não 
']Jóde satisfazer a ninguem. por ser 1mprocede.~te. E . rmpro
cedente pornue não se deduz da lettr~ dos art1o9s, cu.1a reyo
,cração se pedia. Além disso, não é a rnterpr~taçao ,authen~rca, 
porque 0 Sr. Ministro não tem o poder n.e .1n!,erp1 c1 ar _1e1s e 
sua interpretação não obriga o Poder Judrcrarro. (Conttnuarn 
as intertupções.) . . ... _ 

. os meus .colleo-as tenham pacrencra, nao me perturbem, 
porqu.e, as:si·m, me ~brigam a ir n1ais adeante. 

· VozEs - Não póde. 
o SR. TAVARES BASTOS - Tenham paciencia, porque eu 

tenho tempo marcado. . ... 
Ora, o Sr. Ministro recebeu t~ma comn:ussao das elasscs 

·operarias, pedindo a re!orn1a dos mtados artigos,, e •consta que 
outras manifestações estão latentes; o desg~sto e proy.undo . 

.Sendo assim, Sr. Presidente~ que necessrdade n.a.vra de se 
pôr em execucão um eodigo que até nem é conhe.c1do por to-
dos nós? 

Afianço a V. Ex. que ~e ?e i ao. ~rabalho de ir: ·á Ill!-
prensa Nacional c.omprar o D1.arw Offwtal em 9ue fo1 pubh
cann o Coclii!O, e não o encontrei, porque me drsseram que a 
edição se tinha exgottado. 

UMA voz - Pois esbá impresso. 
0 SR. TAVARES BASTOS - Hoje t.ão sómente é que foi 

distribuida a co11ec:ção das leis, que ainda n§.o possuo: alguma 
eousa que conher-n do Codigo Criminal devo a reclan1açõcs 
que têm a1:marecido nos j'ornaes. 

Portanto. urn Codigo Criminal que não é conl1eciclo ·por 
nM;: renresentantrs da Nrwão · ('rlãn coJninrlns; nva.rtP-s). urn 
·codigo que é uma das duas principaes leis do· noRso paiz, 
.pm•rr11e tpmnR P.m •nrimP.irn log:·ar a Cnnstituicão e. dRnois. o 
Codi!!o Criminal, como é qne vai entrar em vig-or nrmcos cliaR 
depoi~ c]p pub1ir~nn_ rru::lndo não é ainda ·conhecido por todas 
as cl~~s;e~ ela snciedane ? 

A's vez~s. Sr PreRident.e. nP.rg-unt.Õ qual a razão que pre
dnminon no esnirito dn -~r. Minist.T'n da ,JnRtiP.a n~r~ m·andar 
J)ôr em execurão um Conigo que tem susciU:Hln f.::lnfn r·lamnr 
oa socien::trle. Ü'Nll a raz~n nara anressar a Axecur>ãn oe unta 
lei.· aue nóR ainrla n~n ('.onhecP.mos? l13T'P.CP. nue se foi bosf'.::l.P a 
conveniencia num decreto. creio que de 14 do mez pa~sadn, 
que r.N~n11 o 'rrihnn::ll Civil P m1P. no ~rt. 204. determinou nue 
esse Trihnnal entraria em funcçr>es depois que o Codicro Cri-
min3l estivP~Re P.m P.XP.·cuc~o. c 

Ora. o Sr. Ministro ·v=\ve nressa en1 crP.n.r ~~Rc rr1•ilm nal 
·contra a lei. para que seus ami2'os. nnn1P.adns nara elle. co
IlJPCassr.rn. a g-osar .d?R proventos dm; ca~gos. Digo aue a crea
r,ao rll') "r'T",hun~l fn., lllP.f"~l. r.nmo a rl()is mlf.rn~- i:=~mhP:m crr.arlnR · 
n~r S. Ex .. porqnP;.. o Cnngre~so acha-se funccionando e não 
f01 convocaclo. senao nara annrovar a Gonstitui('.í'lo. onde 
achava-se rlelmeailo o 'PoclPr Judicinr1o ~ nR: 1.rihunacR scriam 
creados pelo mesmo Congresso. (Apoiados.) · 
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Ora, como é que, sem haver tribunal legalmente consti
tuído, o Sr. lVIinistro da Justiça apressou-se em fazer nomea
ções, até de contínuos ? (Apoiados e apartes.) 

UM SR. REPRESENTA1NTE - E' uma desconsideração ao 
Congresso. 

ü Sn. TAVARES ·BAsTos - E' simplesn1ente ·desconside
ção ao Congresso; e é por isso que trago aqui uma moção, 
para submetter á approvação do Congresso, e o Congresso !ha 
de ver que tenho toda a razão, porque está na consciencia 
de todos os meus collegas, digamos a verdade que o Sr. Mi
nistro .commetteu um acto ille1gal. (Apoiados e não apoiados.; 
apa1·tes diversos.) 

O SR. PRESinENTE - Attenção! 
0 SR. TAVARES BASTOS - Eu não posso fallar por muito 

ten1po, porque em uma cas:a como esta, sem condições acus
ticas, seria preciso ter pulmões de aço, e eu não os te.n h o 
nen1 de ferro, e por consequencia vou apresentar a minha 
n1o(,:,ão. (lê) : 

<<0 Gong-resso Nacional, considerando altamente inconvr.:... 
niente a execução do novo Codigo Penal, a começar já, desde 
o dia 20 do corrente, 11esta Capital, como determina o decreto 
de 6 do mesmo n1ez, não obstante as duvidas e graves re
·clamaçõcs su~citadas, quando estas e a importancia do mesmo 
Codigo reclan1arian1 a revisão e estudo elas duas camaras pro
ximas a funceionarem em sessão ordinaria: 

Considerando illegaes as nnmeacões; feitas para o Su
prrmo Tribunal Federal. Côrte de Appe11ação, Tribunal Civil 
e Criminal e pretores, antes de ser approvada a Constituição 

da Hepn Lli~a e. por conse~n int.e, antes ·de saber-se qual ·a or
ganizar,ão jucl iciaria que ella adoptará, passa á orden1 do dia.» 

.Sr. Pr'esiclenlo. eu estou bem certo de que estes actos do 
prcpoLoncia commettidos pelo ·sr. Ministro da .Justiça sã.o 
jnteira.m·ente des.conheci·dos pe.Jo i'11elyto Generalis·s.in1.a, chefe 
do Governo. (Oh! oh! Não avoiados.) 

Sin1. srnl1orcs. renifn: isto ó um acto da n1aior prcpo
tcncia. (C?"ttzam-se 'muitos apartes.) 

ü SR. PRRSlTDRNTg - Attenção! Quen1 tem a ·palavra é o 
Sr . Senador Tavares l3astos. 

0 SR. TAVARES BASTOS - 1\fuito· o1wi~~Hio. Sr. PrrsidPnfe.. 
Dizia eu que não era pm;sivel que es~e:::; actns de prepot.encia 
do Sr. Ministro da Justiça fossem conhecidos pelo inclylu 
chrfC\ do Govrrno. noNruanto ninQ'uem eomo r.lle revP.lnu t.~nto 
-pafrioti sm(). levnntanrro-se rlo seu leito rl e dôres para vir á 
praça pnlllica expôr sua vida· a bem da Patria, e. aRsirn. não 
era pns·sivel. ·digo, que - vendo um codigo que ia prejudicar 

.r1s intnrr.~sPs dns cla~~rc; sociar.::; P. t.ribunars .indiciarins r.nm 
funccinnarins .iá ·para cllrs; nomAado!=: untes rir ~rrPm Prearlos 
pPlo Congresso, que se aehava r~unidn, e quando S. Ex. as
signara com o nronrio Sr. Mini·stro da .Jn stira tlJ Constitu i~ão 
qne ia snr eslaheler-ida - viRse com bons olhos aue sen 'Mi
·nistrr) da .Tnstica fosc:;p o primeir() a vinlflr a Con~tituieã•"t, 
creando trihunaes e nomeando nara elles funccionarios. tri
bunaPs. RAnhorrs. !ln e só nós poderiamos aqui crear. 

Te.nho concluido. 
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O Sn .· GARCIA PIRES - Mas V. Ex. explique a assignatura 
do chefe do Gove1·no Pt·ovisorio. (lla nntr·os avm·tes.) 

YozEs-Volos! Yoto·s! 
OuTRAS vozgs - Vamos á ordem do dia. 
Vem 'á Mesa e é lida a .seguinte 

MOÇ.~O 

O Congresso Nacional, cm~siderando altan1ente .~-conve
niente a exe-cução .do novo Cod:1g·o Penal~ a :come.çar .1 a~ clPsdc 
0 dia 20 do corrente, nesta Capital, ·con1o .detern11na o ·decreto 
de G elo n1esmo 1nez, não obstante as ~uv1das e ~graves recla
.. ,~wõcs suscitadas, .quando estas e a 1mportanc1a do n1esn1n 
fJodigo re:cl<a1mariarn :a revi:são o estudo elas. duas c~ama.r·a;-; lll'll
ximas a funccionarem en1 sessão ord~nar1a;. I 

·Considerando illegaes as non1eaçoes feitas para o Su
pren1o Tribunal Federal, Côrte de Appellação~ Tribuna~ ~qi~il 
e Crin1inal e pretores, antes de ser approvada a Cons Ll i urçao 

.ela Republica e, por conseguinte, antes de saber-se :qual a <?r
ganização judiciaria que ella adopta.r·á, passa á ordem do clla .. 

Rio de Janeiro. J3 de dezen1bro de 1890. - Cassiano Can
clido Ta.vm·es Bastos. 

O SR. PRESIDENTE -· A moção do nobre Senador não póde 
ser votada hoje e só poder:á ser dada para a orden1 do dia si 
o Congresso, por pedido de algum de seus membros, assün 
deliberar, na fórma do art. 27'. 

O SR. CosTA MACHADO - Peco a palavra pela orden1. 
O Sn .. PRESIDENTE - Tem a palavra· pela ordem o nobre 

Deputado. 

O Sr. Costa Machado - Sr. Presidente, o que acaban1os 
ele presenciar, estabelecido pelo Congresso, autoriza-n1e a rc
Cilrrer á generosidadB do n1esmo Congresso para tan1b01n n1o 
conceder 15 nlinutos. 

Vou tratar. H r. Presidente, não de 1naterj as exlran h as 
ao fin1 deste Congresso Constituinte ... 

UMA voz - iComo agora se tratou. 
O SR.· COE?TA 1\L-\.CH~no- .... you tratar de assu1npto im

portante, que Interessa -a Patrm e 1nterese:a a todos nc'is. rr·Ft'l'-
sentantes deste paiz. · 
. PeGo, a V. Ex_. ,~r. Presidente, ·que suj eitr:! esi c n1on pr

Sic!ade, ~a magnann~1dade. do Congresso, e espero .que não 
rle1xe de ser concedido a 1nim aquillo que se acabou de con
crrler ao nobre Senador. 

. . q SR. B.<\J_)ARó - :Mas, si e.ssa materia tem de ,c.onsultar 
chqfJ 

1 
a, gener~osida?;: á n;.agr!.animi~ade do üongresso, e espero 

c~ 1;\·;n ~sse ~a p~ti 1a~ ~os nao po(han:w~ declarar que ma Leria 
1
·· 1.~-~?ma.dos,, Paira na? sermos vwtunas de uma engano 
(AJJO~aclos) como ac.abarnos· de ·ser ha poueo ? (A.poiados.) 

Ul\TA voz - Cah1mcs numa cilada. (Apoiados. A.part'es.) 

~. ~ Sn .. 'CosTA J.\1':\CHADO - Sr. !Presidente. cxigmn que c1; 
neclm e o ~ssumpt,o sobre que tenho de apresentar a jnrlica-
ç;fí.o. (Apow.dos.) · 

\ 
I 

~ 
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· Vou apresentar mna indi~ação, Sr~.: no sentido. ue (H.~
.gmentannos o nos~o trabalho diurno de quatro para seiS lwra~. 
(.J.poiados; ·m1.l'ito bern) e de augmentar-sc q nosso trabalho, 
extendendo-o aos doming·os (AJJoiados; m:tutu bem.) •. Nos~•: 
~ent.ido. si passar a minha 1noção ou indicaeão, já aprovei
tarünlos o dia de amanhã.: do contrario, amanhã não traba-· 
lharcn1os. (JFuito bem.) - · 

U ~\L\. voz -- L-;~u é que é patriotismo. 
O Sn. B~rnAnü-- Por ahi V. Ex. vae n1uito bem. 
u SH. PR.ESIDE!'\'J'E - O Congresso acaba de ouvil' os 

term-os con1 que o Sr. De.putado Gosta , ;Ma·chado fun 
daincntou o requerimento, que fez, pa;ra se lhe conccderCin H> 
nünutos. afin1 de motivar uma indicação ·sobre os assum-
P tos nella. contidos. · 
· !Os 1Srs . .que são de .parecer que ~ej a 1concedida a proroga
t.:ão requerida pelo S:r:. Costa Machado, queiran1 levantar-se.~ 
(Pequena pm.tsa.)· iFoi concedida a prorogação da hÇ~ra. 

1Ten1 a palavra o Sr. Costa Machado. 
O Sr. Costa Machado -- Achamo-nos na estação ,calmosa, 

a eanicula desenvolve>-sc de um n1odo extraordinario. c vo
den1os ser surpreheudidos amanhã pela ·epidemia da febre 
an1arella. 

Não cxtranhen1~ pois, os nobres representantes que eu 
queira apenas prevenir u·m facto desagradavel e triste, ·que 
p6de dar-se; antes de votarmos a Constituição, a.pparecer 
nest~ gTande cidade a febre amarella - Quod Deus avertat -
c este recinto tornar-se silencio·so por falta de numero, não 
:o.;e voLando por isso a Constituicão deste paiz, o que será uma 
infelicidade, un1a catastrophe. 

Dcsej o e quero prevenir es.ta hypothese. 
U~:r Sn. REPRESENTAN'l,E - A raz~o 1nagna não é essa·: 

( C'l'nzam-se outros apartes.) 

O Sn.. Cos1:'A ·1\rlACHADo · -. Peco a attenoão dos 1neus coi
legas; dessa maneira não posso ser ouvido nem c,mnpr~hen-
dido .. . .. . 

Tenho observado a regra de não dar um aparte a niu
gtwnl: quero que 1ne façan1 o n1esn1o. Amor: com amo·1· se 1Jaf/O.. 

rr~mnos de.ante de nós, Sr. Pre·sideute. esta hypothese pos-
8 ivel : con1o a febre atnarella ·costun1a ai)pa.recer nesta eidade 
nos fins du ,j ano iro c dahi en1 deante, n6s não ten1os. para 
tratar ·da votação da Constituição, da eleicão do ·Presidente e 
1111 VicP~Pn•<Sidcmtc da Republica e ela lei de 1neios, s.enão o 
lernptt tlUt' vai du dia 13 de dezmnbro ao :firp de janeiro. 

Quando nós fazemos un1a jornada. tendo de cheg-ar a u:rn 
ponto deternlinado em ·certo tempo~ c ·por un1 incidente qual
q·uer . nos achatnos al:.razados~ o que acontece. .senhores? Ha 
dois arbítrios a seguir-se: ou precip.itan1os os passos e cor
n•nw~. ou. então, nos perdendo na rapidez, .ganlutn1os na sue- ~ 
c~t:sãc.· do ·ternpo. O prin1eiro arbítrio não deve ser adtnittidu .. 
dearJte dus dictarnes da prudencia: nenso que o segundo ar- ' 
bitrio é que deve ser adrnittido~ e pão o deve ser o prinieiro. 1 
por.que, segundo o · proloqtiio. que•m corre cansa~ quem cansa_ 
piá.ra. e quen1 pá.ra não chega ao ponto desejado. . r 

86 póde se dar o facto seguinte: de votarmos atropelada-,. 
n1e:nt~ a Constituição. Neste ·caso, essa cart.a magna ·sahida 

-----·----------~---------. 
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deste recinto sem a forca precisa para infundir o respeito que 
ella deve infundir á $OCiedade; e, em segundo logar, dar:-se
ia o seguinte: os apaixonados que nos ... olham pelo . pnsma 
de seus caprichos e odi?'S, teriam razao para :Continuar a 
considerar-nos como designados pelo Governo. 
. Devemos neste recinto ouvir com attencão todas as opi

niões, porque, si é de boa sociedade prestar~os attencão a 
auem nos falla, é aqui um dever sagrado ouvirmos a nossos 
~êo llegas . · . . ... nd 

Não ha, Sr. Presidente, uma op1:n1ao gue, s-e o apre-
:sentaàa aqui, não mereca toda :1 cons1de!acao do Con~ress?; 
porque, senhore.sJ o absurdo com.plet~ n~o entra na Intel!I
gencia humana; toda a idéa, por ma1s d1spar~tada que seJa, 
tem um lado aproveitavel. 

Podiamos votar a Constituicão em dois ()U tres dias, ma$ 
seria preciso para isso 0 regimen da r· olha. 

Senhores, o silencio, a mordaca, é apanagio d3l escravi
dão: a palavra e a réplica são as armas da liberdade~ 

Preferindo, senhores, o arbitrio segundo, de aproveitar
mos o te·mpo, tenho uma indicacão a apresentar. E' um sacri
fício, mas é um sacrifício que fazemos pela Patria. Elia exige 
de nós esse sacrifício. Porque o não faz.ermos? 

· Si passar a indicacão, eu sou um dos mais velhos deste 
Congresso, mas encontrar-me-ão sempre no meu posto. 

UM Sa. 'REPRESENTANTE -. . Velho, mas ener,gico. 
O SR. CosTA MAcHADO -. E' preciso que, fallando em 

domingo, eu dê uma explicacão. N1nguem mais religioso do 
que eu. Os religiosos devem cumprir os seus deveres; mas, 
desde . que podemos conciliar todos os deveres, sociaes e reli
giosos, não nos fir,a mal, Sr. Presidente, celebrarmos sessão 
no domingo, .quando iS:S9 é da . maxima importa.ncia e vanta
gem. Senhores, o que desagrada a Deus são esses passeios 
immoraes. . . (Riso) pelas ruas, é fallar da vid34 alheia, es-
quecendo-se dos deveres. · 

Mando ·á Mesa, portanto, a indicação que tenho a honra 
de off ereeer. 

íV em á Mesa e é lida a se.guinte 

INDICAÇÃO 

tndieo que se augmentem duas horas os no~sos trabalho·s. 
comecan~o ás i i. horas da manhã, e que, tambem, se trabalhe 
aos dom tngos. ·- · 

S. ·R. Sal ai do . Congresso, 1:3 de dezembro de 1.890. -
Ct,~·ta !Jfachado. - Pacifico Mascnranhas. - A. Pio. 

1 
. O SR. PREstnFl~Tt - O Regimento marca quatro bora8 

de tempo para o. nosso trabalho, que podem ser ~prorogadas a 
lledido de qualquPr dos membros do Conzressn. 

. Parece, porém, que não pnrlemos alterar de qu~tro para 
sê1s as horas , regulares de trabalho sem mortificar o Regi
it"H.•n to • 
. ...Não po,sso, portanto. submetter hoje a indicacão á appro

-vaçao dll, Ca~a. pelo caracter qne ella tem. 
Entre~anto, o proprio Regi11_1ento permitte que se· pl'o-

1ongue hoJe por . duas horas, assim como dar-se sessão ama_. 
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nhã. Pelo que, consulto sohre estes pontos os Srs. Deputados, 
do Congresso. 

() 8H .. ZAMA (pela ordem) - Sr. PresidP.nte, oe~de qut3 
foi á Mesa uma pr11po~La sob o titulo de indicação, essa pro
P0-3f,a nãi• p6de ser resolvida instantaneamente por uma v"J· 
tação do Congresso (Apniados) ; h a de seguir os tramites que 
eosturrH!Jn seguir todos os parlamentos nas indicações apre
sentadas; ha de ir á Cominissão de Policia, que dar·á o seu 
parecer para, depois de lido, a l\lesa dar parecer com a indi
cação para a o1·clem do dia. E· assiro, Sr. Presidente, que se 
costumam resolver estas cousas no parlamento. 

Nestas condições, pondero a V. Ex.. a conveniencia de 
reconsiderar sua deliberação, seguindo os tramites que acabo 
de apontar. 

],oi simplesmente para isso que pedi a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Não tomei dei iberação alguma. 
Exactamente disse que a indicação, em un1a de suas partes. 
in1p0rt.avn. a alteração do Regimento. Mas lembrei-me de que 
podia tomar esta indicação como um pedido para que o Con
gresso funciconasse amanhã. 

O Sn, ZA'M:A -- Bastaria um simples requerimento ver-
b~. . 

O SR. PRESIDENTE - Sem deliberação do Congresso, a 
1\fesa não pó de marcar sessão para domingo, assim ·como 
·narla inhibe, a requerimento, que o Congresso prorogue as 
Sl.Jas sessões por duas horas. Entretanto, consultarei a __ Casa 
&obre si cnnsentc que o Congresso funecione domingo. 

r Não ha deliberação tomada e, portanto, a censura do 
nobre Deput~do foi exten1poranea. 

A Mesa, opportunamente, modificará o Regimento, mas o 
Congresso póde prorogar pelo ·tempo que julgar conveniente 
as suas sessões e funccionar amanhã, si assim resolver •. 
(Apoiados) • · · 

ü SR. CosTA MACHADo (pela ordem) - Sr. Presidente, 
visto a · indicacão seguir um proce~so moroso, requeiro ver
balmente a V. Ex. que consulle o Congresso sobre si consente 
na prorof!"::u;;ão da sessão por duas horas, assim como si o Con
gresso pó de funcci onar· amanhã . 

.O SR •. PRESIDENTE - O requerimento do nobre Deputado 
tc•n1 duas partes: pr-orogação da sessão por dua~ horas e con
sentimento do Congresso para celebrar sessão amanhã. 
· Postas a votos successivamente as duas partes do reque-
\I'imento, são ambas rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE diz que, achando-se presente o 
:Sr. Sa1npaio Ferraz, Deputado eleito pelo Districto Federal, 
designa os Srs. Amaro Cavalcanti, Domingos ele Moraes e· 
.Bernardino de Camp<>s para introduzirem no recinto o mesmo 
Sr. Deputado, que, junto á Mesa, assume o compromisso regi
~ental .. 

ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTITUI'ÇÃO 

O Sn. PRESTDENTt! declara que vai entrar em primeira 
discussão o projecto de Constituir:ão, com Q parecer a res
peito, elaborado pela Commissão Especial • 

. -· t.;! J.â 
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DECI .. ARAÇÃO 

iDeelaran1os que subscreven1os a en1enda que estabelece 
1.nna só Can1ara. de ac.côrclo ·con1 o voto do nosso represen
tante no seio da. Co1nmissão dos 21 . - S. R. - J?elilJl)e 
Schn~idt. - Esteves Junior. - L. Miiller. - Lace'l·da Cou
tinho. - Ccu'los de CCl'Jn.pos. - R. HaPn. 

São lidas as segu 1ntes 

Er-IENDAS 

Ao art. 1° 

Substitua-s-e pelo seguinte: 
O . povo bralzileiro~ recon9-ecendo con1~ livre lnanjfestac.~o 

de sua vontade, a proelan1açao da Republica Federahva, fmta 
a 15 de noven1bro de 1889, or1ganiza-se por união de suas an-
1 jg·as provjncias e sob a fórma: representativa, em Estados 
lJniclos do Brazil. 

Sala das sessões. 13 de dezembro de 1890. - J. V. ~fei1·a 
de Vasconcellos. -. - ·Bellarrnino Carneiro. 

Ao art. 2.", paragrapho unico 

:Substitua-se a ultin1a parte - passará o a·ctual Distri
r;to Federal, etc. - pelas1 seguintes palavras: - voltará o 
Distric.to Federal ao Estado dQ Rio de Janeiro. · 

Os Deputados do Rio: Vi1·gilio Pessôa. - U1·bano 1lia1·
condes. - Nilo ]?eçanha. - Bapti,sta da Motta. - Erico 
Coelho.· - :Fonseca e Souza. - Olivei1~a Pinto .. - Viriato 
de Medei'l·os. -· Alcindo Guanabara. - Luiz kltt1·at. - .F'J·óes· 
da Oruz. - Fonseca Hermes. - França Carvalho. - D. Ma
nhães Barreto. 

Ao art. ~~ 

Depois das palavras - calan1idades publicas - diga-se: 
- a despeza, porém, com a magistratura ser·á feita pela 
União. - Tava1~es Bastos. 

Ao art. 4° 

~Substitua-se .pelo seguinte: 
~Cada Estado proverá as necessidades de seu Gove1·no ele

'. cndo a Uniã.o subsidial'-o nos casos da calmnidade pul~licu. 
quando seja necessario . . · 
. . . O Governo Federal. toD?-ará a seu cargo o pagan1ento :da 
d1v1da dos estados, contralnda até 15 de novembro de 1890. 

. Un1a l.e.i ordinaria regulará a fór.ma desse pagament<J. -
J ·.·V .. Me·wq de . ,Vasconcellos ·i - João Barbalho., -. -. Bellar
'lntno. parnet't:_O ... 
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Substituan1-se as palavras - em negocies peculiares aos 
csLados - por esias outras: - no tcrritorio dos estados. 

Substitna-:.::c o § 'J" pelo seguinte: --- Parn. assegurar· 1> 

r:nmpr~mento elas leis da União e a execução das sentenças 
dus Lr1hunaes fecleraes~ nos tern1os em que uma lei especial 
:r:C",gular essa intervenc:.ão. · 

Sala elas sessões, 13 de dezen1bro de 1890. - Chartas J.,o
lJato. 

Ao art. 5o 

·Substitua-se pelo seguinte: 

:o Govérno Fie.deral não intervirá cn1 caso algum. nos lF'
p;ne i ns p(lenliares · aos estados. 

A hrn1 dos interesses ela União~ porén1, curnpre-llie: 
1.

0

• Heprll ir insasão . exlrangciro., ou ele 1nn EsLa.rlo t"''F'. 
n1t r.ro: 

:z.;.. Manter a fórma republicana federativa; 
~i'"'. n e2tabclec0r a orden1 0 'l.ranquill idade~ ú rcqnh·d çilo da 

J·espccl iva .:\sse1nbléa LegislatiYa o Ll do respecl ivn <3nYcr-no, 
quando a·quella não estiver funccionando; : 

ft<>. Assegurar a ·execução das leis do Congresso Nacional 
r o cumprin1ento das sentenças e de ·cruaescruer outros aetos 
Jr~rlcraes. 

S. n. - 1:3 ele dezembro de 1890. - J., V. lvleh·a de 
Vasconr.ellos. - J ou o Barbal.ho. Bellm·rnino Ca1·nei-rn. 

Substitua-se pelo seguinte: 
O Governo Federal não :pode~á detern1inar a in t.ervençiío 

da :força publica nos estados~ salvo: 

1.
0

• Para repellir a invasã.o extrangeira ou dr, urn E::;Lndn 
em outro: 

2". ·Para assegurar a :fiel execução da Constif.uição e da~ 
leis fede.ra-es e o cun1pri:mento das sentenoas e drci'sõrs dos 
j1 1 izcs n tribnnaes da União; 

3°. Para, á requisição dos respectivos governos, resLa
holrc.er a ordPm e a tranquilUdade. - F. Veiqa. 

Aos arts. 6°, 8°, 9°. 1 O. 11 e 12· 

Suhstihw.rn-se pelo seguinte: 
Art. Depois· de approvada a Constituição. o tGon-

~resso Con~t.itninte. e1n acto adclicional. trafarú ela discr:irni
naeão das rrnclns ela l:Inião e dos esLaclos. 

·· S. R. - 1.3 de dezen1bro ele 1.890. - .TosrJ J.lfa)·?:ano. -
Rellann:ino Car·nciro. -· .João Barbalho - Almeü1a Pernam
lnteo. - Juvencio de A.guiw·. - Tolentino de Ca~~valho. 
F'?'Nlerico (;nnrah·es s·errano. - PedJ•n A m r?·iro. - Epüacio 
Pessoa. - .Toú: Hurrino. - Rau1nundo Banrlei?'fl. - C'ttstodin 
.. Tos(= de Jf ello. - Leite e Oiticica. - And?'é Cavolcnnti. - Srí 
'A. ndnufe. -- Son tos Pere1·'l'a. - .T. Vi einr .. 
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Ao art. 6~ 

'Supprima-se o paragrapho unico. 
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1890. - Aristides 

Maia. 
Ao art. 6°, n. 2 

!Proponho qne no final se accrescente: - devendo esta 
costeagem ser feita por navios nacionaes. 

Sala da~ ~essões. 13 .ele dezembro de 1890. - Baptista da 
Motta. - Nilo Peçanha - Urbaf!-O Marcondes. - Beze1•ril. 
- J. Bevilaqua. - Uchóa Rodrtgues ., - Fonseca Hermes. 
- Fred1?1·ico Borges. - D. Manhães Barreto. --- Martinho 
Rodrigues .. 

Ao art. 6° 

.Substitua....;se pelos seguintes: 
Art. 6,0 E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1°. Direitos de entrada, sabida e estada de· navios. sendo 

livre o commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, 
benr como ás extrangeiras, que já tenham pa.go imposto de it:n-
porta.cão. · 

2°. Taxas de sellos; 
3°. Contribuições postaes e telegraphicas; 
4°. ImpostDs de ti tu los sobre rendas federaes e sobre 

serviços creados pela União; 
5°. A crE:la(:.ão e n1anutenção de alfandegas; 
Paragrapho unico. A execução de leis, actos e sentenças, 

emanados da União, poderâ ser confiada a funccionarios dos 
estados, mediante a annuencia destes. 

~Art. 7.0 E' ainda da competencia de União lançar impos
tos sobre a importação de procedencia ext.rangeira, sem pre
,iui~.o do direito rec.onhecido dos estados de tributar as mer
cadorias dessa procedencia, -quando destinadas a consumo no 

·seu territorio. - · M. Vasconcellos e outro. 

Ao art. 6° 
Diga-se: 
§ 3.0 Taxas e seno para os papeis, actos e ·contractos que 

incidirem sob a auctoridade federal ou deli a depenrlerem. 
, § 4.o 9ontribuições postaes, telegraphicas e .quaesquer 

outras der1vadas· de serviços publicos especiaes, mantidos 
pelos cofres federaes. 

Ao art •. 6° 

·Separe-~e o paragrapbo unico para formar artigo di
verso. - Tavares Bastos. 

Ao art. 6° 

A emenda ~a Commissão substitua-se por esta - Aos 
estados é concedida· a quota de 5 o/o sobre todos os impostoR 

\ 
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decretados pela União e arrecadado.s nos mesmos estados. -
Tavares Bastos .. 

Ao art. 6° 

Substitua-se pelo seguinte: 
E' ·da competencia exclusiva da União decretar: 
1°. Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo 

livre o commercio de cosleagem ás mercadorias n·acionaes, 
ben1 eo111o á:::: extrangeiras que já tenham pago imposto de 
importação; 

2°. Taxas de sello em documentos de caracter federal; 
3°. Contribuições postaes e telegraphicas de caracter 

federal; 
4·o. Creação e manutenção de alfandegas ou instituiç.ão 

do systema fiscal que n~~lhor substitua o aduaneiro. 
E' ainda da competencia da União: 
5°. Decretar impostos sobre a importação de proceden-

cia ext.rangr.ira; 
6°. Resolver sobre a instituição de bancos emissores, 

~cssando todo o regimen de privilegio. 
Paragrapho unico. As leis actos, e sentenças das auctnri

clades da União execntar-se-ão em tndo o paiz por func.
cionarios. - Demetrio Ribeiro e outro. 

Ao art. 6°, n. 6 
Art. Os bancos de emissão serão creados pelos es-

tncln~, dentro das rondicões oréviament.e P-st.abelecidas pela 
Uniãn. até o maximo do .capital fixado pelo Congresso para 
e ada Estado. · · 

§ 1.0 O deposito ou garantia da emissão será realizado no 
Thesouro Federal. que e-mittirá bilhetP-s de differen1es va
lores, mas de typo uniforn1e, e os entregará aos bancos emis
sores. preenchi~las as condições legaes, até a impQrtancia a 
que tiverem direito. . 

§ 2.0 Para a execução destas disposições será reduzida a· 
importancia dá emissão dos actuaes bancos emissores á quota 
computada para o respectivo Estado, mediante indemnização 
de 2 o/o da sua emissão, embora não effe·ctuada. 

§ 3.0 Uma lei do Congresso estabelec.er·â o modo pratico 
de se effectuar o deposito das emissões. a sua uniformidade 
e a substituicão dos bilhetes já e·mittidos pelos diversos 
bancos. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1890. - Oliveira 
Pinto. 

~o art. 6°; n. i 
Supprimam-se, por desne,cessarias, as: :r.;alatvra$ - d~ 

proeedcncia extrangeir~. - F. Veia a. 

Ao. art. 7° 
DP·pois rla palavra - crear - accrescente-se: - de qual

quer modo -, supprimindo-se as pala'Vras finaes - mediante 
regulam~ntos commerciaes ou fis.caes. 

rS. H. - Sala das sessões do Congresso, 13 de dezembro 
de 1890. -Francisco Ve1~ga. - Pa.'fxão. 
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Ao art. so 
Supprin1a-se, por super:fluo, .o § io, visw con1o a ?Ua 

disposição está contida no disposto no n. 1 do n1esmo artigo. 
Sala cias sessões: 13 de dezembro de 1890. - Chagas Lo-

1Jato. 
Ao art. so e seus paragl'aphos 

Substltuan1-se pelo seguinte: 
A.rt. S. o Salva a disposição qo ~r_tigo, antecedent~ e guar

dadas aB ·restrieéões desta Constituiçao, e da exelus1va erom
T)et.:encia dos está-dos lançar. quaesq~er impostos não compw•
'lJendidos no art. 6°. - Jfe·z.1~a de Vasconcellos e outro. 

Substitua-se pelo seguinte - E' isenta de impostos de 
ex,portação no Estado por onde passar, a producção dos ou
tto:-; üstados. 

§ ·2.0 ~~nbst.!lua.;.sc pülo seguinte: - 10 imposto de éxpor
tac;.ã() e~B~ará log-O' que os m:.t.ados possam preseindir da sua. 
r~:nda. - .Adol.pho Gordo e .o~tt')·O •. 

Ao art., SO 
A-c.cresce.nte-se: 
§ 4.0 Sobre a renda do capital e sobre as outras rendas 

Jit~::;~oa•~s on indust.riaes. exccptuarto~ quanto ao eapital, os li
tulos de divida federal ou,: de instituições ·mantidas pela 
União~ e quanto :á renda pessoal as pen~ões e os vencin1entos 
pagos pel.os eofres desta. 

§ 5 .. 0 rraxas. de sello para 08 papeis, aetos e contractos 
que incidiren1 sob a n.1wtorirlade· do E·~t.ado e do mnnir.ipi o,· on 
ciPlla ·dependerem. 

·P·aragratpho. Lei do Congres-so :di~.rin1in.ará a 1nateria 
tributavel pelo seno da União~ da dos estados. - Jfoni:. 
Frei-re. 

Ao artr. 8'\ n. 2 

Em vez de - propriedade territorial - diga-se - bens 
de raiz. -'Ta1Ja?·es Ba.~tos .. 

Ao art. s~ 

Substitua-se pelo seguinte: 
E, da compef:eneia exelusiva dos estados: 
to. De.cret:ar hnpostos sobre· a exportar-ão de tne:rcadorias, 

qnc não sejam de outro-~ estados; .. 
2.-.. Decretar in1postos sobre ·a propriedade territorial e 

sohre a trans1ni.ssão de propriedade· 
. 3o. Auctorizar a t'undac.ão dos bánr,os de crcdifo rral, rx-

rlu tdo toflo privilegio: -
-1.-.. rra*a~ .rfp sello ~m floeun1rnto~ r)p caractPr pPCllliar• 

do Estado .: · 

~ 
I o 

k~ 

I 

' . 

I 



5o. Contribuições postaes e telegraphicas de -carooter 
peculiar ao Estado. 

Paragrapho unico. Só é licito a um Estado tributar a im
portação .de 1neecadorias extrangeiras quando destinadas a 
consumo no. seu territorio. - Demetrio Ribet:'ro e out1·o. 

Ao art. so, n. 1 

Par·a fazer parLe das Disposições Transitarias) accrec:;r.en
te-se: 

Ao Estado, ele produclos de exportaç.ão dispensados por lri 
do respectivo imposto, ser:á .abonada. pela União a importancia 
iQne por tal deixou de ser arreoodada, até que ·cessem as cau
sas dessa isencão, a juizo do Congresso. - J. L. Coelho c 
Campos. 

S.npl)rilna-sc a :L a parte da . en1enda da C01nmissão ao 
n. G do art. t>o e seja consignada a seg·uinte dispos:i(;ão no 
lif111o :!" r·rlnliYo aos estados: 

o~ gnyernadorcs de Estado são ag;entes naturars elo Go
vürno Federal, para fazer ~c:umprir a Constituiçfl-o r, as lP.'i~ da 
Na~ão. - J. L. Co'elho e Ca-mpos. 

Ao art. 8°, § 3o 
. ~ 

Supprima-se, e nas Disposicões Transitarias se r,onsagT0. 
a seguinte disposicão: 

E~ licifo a un1 Estado tributar as n1·creadorias exLrangci
ras~ iinporLn:das directa ou indirectamente para o consumo 
1\In '\CU Lri'rHorio. não excedendo o ilnposto rle G o/o nos f··::.·
taclo" do Par;i. Pernambuco. Bahia. H. Paulo. Rio Grande do 
~nl ~ Rio de Janeiro, e de 12 o/o rios mais e~i.ados. 

Fica~ no enüanto, reservad~ á União prohibi1~ u1n titulo 
con1pensando neste caso ao Estado con1 uma qnota enrr~s
lHlndAntP. pelo 'fhcsonro Federal. 

S. n. - .!. L. Coelhn c CrtmlJOS. .. !.: 

Ao art. go 

Supprilna-se a disposição, por ociosa. ~ Dem.efr'lo Ri-
1Jeirn c ont'1:.o. 

Supprima-se. 
S. U. - En1 ~ 

Irtnacio Tosta. 

Ao art. 10, n. ·2 

de dezembro 1lc 1890. - Ampldlophio •. 
Santos Pereira. 

Ao art. 10 

Supprhna-sc o n. 2 do artigo, por clcsnecessnr.io. 
Sa.1n rlas s.csRõe~~ 13 de dezemhro lflc 18Ç}{). - Cha(JrtR 

Lobatn. 
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Ao art. iO, n. i 

AccresC'ente-!:':e, depois da palavra - impostos - a pa-
lavra - especiaes. . 

Sala das se~~ões do Congres~o Nacional, i3 de df1zembro 
de 1RÇl0. - Adolnho Gordo. - Moraes Barros ... - Mursa. 
B. Cam.pos. - M. Prado Junior. - Rodolpho Miranda. -
Pau Uno Carlos. - Alfredo Ellis. -. Thomaz Ca_rvalha~. -, 
A .lloreira da Sil?Ja .. - Cr.trlos Gm·cta. - Domtngos u. ae 
l1foraes. - Lopes Chaves. - Rodrigues Alves. - Costa 
Junio1·. - Angelo Pinhei1·o. 

Ao art. fO 

Supprima-se o n. 3 do art. fO, por desneces~ario. 
Sala das sessões, f3 de dezembro de f890. - Chagas Lo-:

bato. 
Ao art. i2 

Supprima-se .. 
Em 13 de r1P.zembro de 1890. - J. V. Meira de Vascon

cellos., - G., Bezouro •. 

:Ao art. :f5 

Substitua-se pelo seguinte: 
Os orgãos à o apparelho governamental são: o Poder Le

gjslativo e o Executivo, a represenfa(}ão nacional e o Poder 
Judiciaria, harmonicos e inflependent.es entre si. 

S. R. - Sala das ses~õPs. i3 de dezemhro de iR90. __. 
Demetrio Ribeiro. - Annibnl Falcão. - Antão de Faria. -
Barbosa Lima1. - Ale·indo Guanabara. 

O SR. SARA1VA ( r>P.la ordem) diz que não de~e.iava pro
longar a di~cu~são dP- materia tão importante, não pP.rmit-

. tindo as suas forças tomar a palavra em todos o~ capitulos 
do oro.iet~fn da Con~till1ição, e determinando o Regimento que 
a discussão seja frita por capHulos e a vota,.ão por artigos, 
deseja saber si poderá em uma s6 discussão referir-se a 
lTif..tiS de llm ponto do referido projecto. Si não pnder expen
út-1' a.s~im as snas idP-as sobro o pro.ler.to em ~eral, na nri
meira discussão. guardat'á para a segunda o que tem a dizer. 
Em ultima analyse. si lhP. derem alguma liberdade para en
trar e-m considerações sobre as emenr1as ·formuladas em re
la c~ o a todos os capitnlos. fallará sohre aquellas que lhe 
parecerem mais convenientes; no caso contrario, repete, 
guardará a~ suas observacões para a diseussão em geral. 

O SR. PRESIDENTE - O Regimento determina que o pro
jecto tenha duas discussões,' sendo a 1 a, por capitnlos e a vo
tação por artigos, e a 21 discussão e votar.ão englobadas, sal
vando-se as emendas. cu.la vota·ção será feita parcialmente. 

'Ü pensamento que dahi resulta é que os oradores do 
Congresso, que se occuparem ·com a discu~são da Constitui
ção, occupem-se exdusi'Vamente com o assumpt.o em rlis
.cussão, afim de que o Congresso aproveite o tempo o melhor 
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que f.ôr 1!0~!=:ivcl, di~cntindo com toda a at.tcn<:ão o as!=:nmpfo 
con~~1tuc10nal, para que possa votar-c;;e no mais breve p1·azo 
po~s1ve1 esta Constituição, que o paiz reclama neste mo
mento. 

O J!Obre Senador pela Bahia. !;e.gundo me parecP.u. deseja 
~aber SI, tomando a palavra na di~cu~são do titulo 1o do pro
Je·c.to:_ poder·á aproveitar a opportunidade para expPnder sua 
OplnHto sobre o assumpto de que trata o projecto em geral, 
allegando qlJe deseja fallar uma vez só, si lhe fôr permittido 
fallar em· globo. 

A meu ver, o nobre Senador, como qualquer outro mem....: · 
bro do Cong-re:;;:;;o. estará de accôrdn com o RegimPnfo, si, dis
cutindo o capifuln. fizer rP.ferencias a outros que forem con
nexos. Por minha parte, não posso con!=:iderar o discurso que 
fôr feito nfls!,ns t.r~rm0os contrario, desde qne a di~cus~ão 
se.ia restricta á materia constitucional e· á critica do pro
jecto. 

Si não ha quem se opponha a esta interpretacão. não 
tenho duvida nenhuma em responder nestes termos ao nobre 
Senador que se dirigiu á Mesa (Apoiados; muito bem). pe
dindo apenas aos nobres representantes do Congresso, ao ini
ciar-se este importantissimo debate, que prestem o ~eu muito 
valio!=;o concurso, afim de :que a CnnstHuição, cujo debate 
vai sei' iniciado neste momento. tenha nma rliscus~ão sP.ria~ 
ealma. na altnra do asSl1mpf.o (Jinito br:>m.): que os oradores 
inscrevam-se e discutam com toda a liberdade, mas que cin
jam-se absolutamente á materia em discussão, á critica do 
.prniecto, á ju:;,fificação de suas emendas~ etc., afim de que 
a Nação. que t.em os olh()S sobre o Congresso, pos~a ver que 
e1le está seriamente preoccupado em dotar o paiz de uma 
Cor&tit.uição qno faça honra á Republica Brazileira. (~fuito 
bem; mnito bem .• ) 

O SR. ZAMA - Ahi, estamos de accôdro. 
0 SR. SAMPAIO FERRAZ - Peço a palavra. pela ordem. 
O SR. iPRESIDE~TE- Tem a palavra pela ordem o Senhor 

Deputado. 

O Sr. Sampaio ·Ferraz - Sr. Presidente do C'1n<2'res.;l) 
Nacional! II lustres membros do mesmo Congresso! Tendo 
acabado de prestar o meu compromisso de honra de defen
der mais do qne a ConstitHiçã.o, que vamos di~cutir e acc.ei
·t.ar, de defender mais do que tudo isto, de defender a Repu-
l•I ica, peço permissão. ainda que o possais extranhali', para 
fazer-vos uma confissão so1em~"f' e ao mesmo tempo pa
triotica. 

Parte deste Congresso~ ou todo e11e talvez, sabe ou tem 
razão para saber que, ao ~ornar pela pri!lleira. vez a p~lav_!'a 
nesta Cnsn, eu, un1 fanat1co da R~publica, tinha obrigaçao 
de cumprir, -de realizar aqu illo que era um compro
mis·so da minha consciencia, aquillo que eu reputava nm 
compromisso da propria Republica. (Muito bem). Por~m, 
Srs., a Republica está acima de. tudo, a ~iberda~e está aCJma 
de tudo e eu resueito a Republica, respeito a liberdade, por
tanto rr{e calo. (Muito bem; muito bem.) 

'Ü SR. EsPIRITO SANTO - Como todos nós; todos res
peitan1 a Republica. (Apoiadas=) 
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O ·Sn'. PRESIDENTE - Tern a palavra sobre o proJecto da 
'Constituição o Sr. senador Amaro üavalcanti. 

'Ü SR. AUGUSTO DE FREITAS - Peço a palavra pela orden1. 
O .SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o 

~1·. Depuütdo. 

O Sr· Augusto de F,reitas diz que, tendo de ser subrnet....., 
tido neste mon1ento á discussão o capitulo 1 o do projecto de 
Constituição, decretada pelo ~Governo Pr·ovisorio, lhe parece 
de urgente necessidade sujeitar á delibera·ção do Congresso 
uru requerin1ento de adiamento da discussão dos arts. 6°, 7o 
e so, do capitulo 1 o, referentes á discriminação e distribui~·ãn 
das rendas dos estados e da União. 

'Gonh-cce o S:r. Presidente perfeitan1ento a gravidade e 
a irnportancia deste ponto de questões constitucionaes, em 
torno do quál vão girar as attribuições administrativas con1-
prehendidas na mesma Constituição, ponto que póde ser con
Eiidera:ch o nó vital do nosso ~)acto constitucional. 

O orador vê que en1 torno desses artigos accun1nla-sr 
un1 smn ntunero de emendas, quer partidas· do seio dos :21 
representantes: tdos; diversos ·estado~, quer partidas de rl i
versos 1nembros do Congresso, que não fjzeran1 parto da 
mesma Com1nissão . 

Vô a. Co1nmissão encarregada de dar o seu parecer 
sobre o ·projecto ·de Constituição apresentar emenda 110 
sentido de serein àesfalcados das rendas na União 10 o/o para 
a renda dos estados; vê ao lado desta .outras en1endas apre
sentadas por membros· do Cong:resso, supprimindo o direitJ 
dos ·estados· ~.ributarem: sohre il11vorta:ção laddicionalmíente, 
por consideraTen1 esta medida con1o que ferindo o regtmen 
financeiro mais correcto~ 1nais democratico, que é o da un;
ôade da tarifa. Quando vc3-se em roda ele todas essas en1e11~ 
das, não encontra. já da parta d~ Cmnn1issão, que elaborou o 
seu parecer, já da parte de alguns dos membros do Con
gresso~ que sujeitaram ::i deliberação do mesn1o as suas en1cn
·d::ts, não encontra uma palavra~ sequer, que justifique qual 
quer das alludidas emendas. 

Que membro da C0n1missão póde neste mon1ento dizer 
qual a renda dos .diff.erentes es•tados para que os represen
tantes par.ciaes destes differentes estados nossam conhecer 
si a 'renda de cada um delles é sufficiente. de accordo com a 
sua org·anizacã.o administrativa, judiciaria e politica? Que 
n1errJbro da Gnmmissão póde diz.er qual o valor da importacão · 
em cada Estado, para que se conheca si esse valor é suffi·
ciente para a vida intima dos respectivos ·estados ? 

Como adoptar-se essa emenda, sem que se tenha uma 
base para firmar-se um juizo s·e.guro? · 

. E' nessas: condi.cões que sujeitará á consideracão do Con
gT€·sso o requeriment•o que lô. 

:sabe perfeitamente que o cumprimento , ·exacto dessa 
1nedi~a, que sujeita á illustrada apreciacão do Congresso, é 
un1 lmposshrel absoluto deante elo estado de completa con
fusão em que deixou a Monarchia as financas deste paiz. 

.. Sabe que~ desde n1uito tempo. ha grande lucta nos es-
tados in1portadores sobre a constitucionalidade e inconsti
f.uci onaHr1ac10 ~lo~ i·mpost.os de in•nortar,.ão~ e que~ para sal:var 
rssa p:ranrlc rllffJCl1lr1arle. os estados tôn1 en1 grande nun1ero 

\ 
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l~nçacl_o n1ão dos in~pos-tos de consun1o; entretanto, hoje, que 
:se . va1_ decretat· o unp.ost•o de. ilnportaç:ão, como attribuit~ão 
})l'JYatlv~. da Uniào, Sl se quizcsse obedecer ás leis de uma 
boa politica, ter-se-ia de annullar esses impostos· de consum-o. 

, . _lVIas, si é ünpossivel absolutarnente, deante dessa con
iusao das rendas do paiz, :quer en1 relação á União 
quer en1 relação aos estados, .c,onhoorer-se e descr:Lmi~ 
nar-.se essas rendas. o orador póde todavia affirrnar 
q_uo existen1 no Thes.ouro ·Federal trabalhos :reitÓs por dis
hncto_s r~prcsentantes daquella reparti~ão; por exemplo, uma 
eo~npllc:.c;ao g·eral das rendas dos differentes estados deante da 
qual os filhos delles, que conhecern a producção 'e o resul
tado dos ilnp.ostos, 1plod1eriam d,iscrinlinar o que é resultado 
da exportacã·o ou importação, e o que é relativamente in .. terno. 

U!\1 Srt. REPRESEK'rAN"TE -__, De quem (~ esse trabalho ? 

0 SR. AUGUSTO DE FREFI'AS sabe que existe um trabalho 
do Barão de Paranapiaca'ha sobre as rendas de cada uma das 
antigas províncias, e sabe mais, por informaoão .que obteve 
cl·e un1 dig110 menlln'-o deste CongTesso, que o nobre. Ministro 
da Fazenda requisitou do go"vernador do Piauhy informação 
exacta sobre as rendas daquelle Estado. 

E' de. crer que o Sr. Presidente, .que foi un1 dos collabo
radores do projecto de Constituição, tome parte neste debate 
para den1onstrar ao Congresso que o imposto de importação 
pó de soffrer modificações. . 

Deseja saber si os estados ·pode1n viver ·SCln essa renda. 
Entretanto, deve declarar que o requerin1ento que acaba 

de ap1~esentar, referindo-se só aos arts .. 6°, 7° e 8" do ca-
pitulo 1 o, nã.o prejudica absolutamente a discusão dos .outros 
artigos. 

Ven1 á :iYiesa e é lido o seguinte 

Requeri'tnento 

Requei~o o adian1ento da diSCD;SSão dos. arts. 6~, . 7o e so, 
e qu.e solicite.-se do Governo, por Intern~~d;to do l\hnis_tro da 
Pazenda, informação sobre a renda desc!'n111nada dos diversos 
estados, de accôrdo com . os traba'lhos exrst-ente;s mo Thesouro .. 
- Augusto de F1'eitas. · 

O Sn.. .Tos1~ l\1ARIANNO (pela orde·m), partic.ipando das 
rr:esn1as duvidas do nobre Deputado que acaba de fallar, coin
prehendende as mes1pas difficuld.aâes q.~Ie ha en1 re;-;olyer 
, I e pron1pto uma questao que re·spmta( n1uito de perto a -y1da: 
dos outros ·estados; pare~c·e ao orador, por ·outro lado, com·pre
hendendo be1n que o estudo deEsa questão podia trazer. de
lnora ú discussão do p1·ojecto constitucional, como a outros 
;nustres collegas que ~:pres·entaram emenda aio pr~jecto cons-. 
titucional, que os _ar~tg.os_ qu~ tr.atan1 da mater1.a _re~e['ente 
a ünpo.stos, á discriminacao d.as rendas, d~~m. c-onstituir pro-
jecto separado, votando o Congresso Constituinte, en1 sepaJO.-
:rado. como acto addicional, ·es~a ma teria. . . 

;Parece ao orador que esta emenda fica preJUdicada pelo. 
rcquerilnento do nob~e Deputado pela Bahia; por isso entende 
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dever dar estas explicacõ~s, pareceudo-lhe ser preferivel o 
Congresso entregar-se exclusivamente ao estudo da Constitui
ção, pondo de parte aquella questão, que iria demorar o pro
ces&o d.e estudo do projecto, que, embora deva ser conscien
cioso, <leve ser rapido, como exigem as anormaes circumstan
cias do paiz. _ 

• 

UMA voz - Para votar quando, os artigos em questão ? 
10 SR. JosÉ MARIANNO responde que acto continuo. 
O Congresso, após a approvação da Constituição, sem se 

separar, resolverá a materia a que alludiu. 
Foi esta a emenda que teve a honra de apresentar. 
O Sn.. PRESIDENTE diz que a Mesa não póde resolver por 

si sobre requérim·entos de adiam·ento .e que vai consultar 9 
Congresso. 

o SR. JosÉ MARIANO pede que seja recebida a sua emenda 
como requerimento. 

O Sr. Uhaldino do Amaral (pela o-rdem) diz que pre
cisa dar uma explicação,- em nome da Commissão, aos illus
tres representantes ·que acabam de externar suas opiniões, 
para que não fique parecendo que a Commissão dos 21 f.oi 
negligente. 

Quer tambem que se saiha que a Qommissão discutiu 
l·ongamente esta materia de renda dos estados. 

Assim, a Commissão, tnanifestando desejos de ouvir o il
lUistre Ministro da Fazenda, convidou-o a comparecer ao edi
fiDio. em que a Commissão celebrava as suas sessões. Acon
teceu, e os jornaes deran1 noticia, achar-se S. Ex. grave
;mente enfermo. 

Não podendo comparecr.1·: mandou o seu official de ga
binete transmittir a resposta de que, .por alguns dias, se 
achava impossibilitado de sahir á rua. 

Mais tarde, a requerimenl'J do nosso collega, "digno re
presentante de Pernambuco; pedimos novan1ente ao Sr. l\1i
nistro da Fazenda as· mesmas informações que o digno re-
presentante da Bahia acaba de pedir. · 

.Afim de tornar breves os trabalhos, a Commissão, acre
ditando que o fornecimento de dados estatísticos da importancia 
dos· que se tratam; seria demorado, dependendo mesmo de 
t•xcavações, podemos assim dizer no 'rhesouro, não poderam 
!-=f.'r presentes á Commissão estes dados; mas acredita que o 
pedido da Commissão será em breve attendido e o Congresso 
t('rá occasião de examinar os dados estatislicos que fazem 
ohjecto do requerimento do nobre representante da Bahia. 
, (Apoiados. ) · 

O Sr. RamiTo Earcellos (pela ordem) diz que foram 
apresentados· á Mesa dois requerimentos. Um, pedindo adia
mento da discussão dos arts. 6•,, 7f) e 8°, do projecto de Con
stituicão, e np mesmo tempo requerendo que se pedisse infor
mação ao Governo sobre as rendas dos estados; outro, a que 
se refere o ultimo representante que fallou, tendente a des
membrar a parte que trata das rendas para tratar-se della 
depois, em a·cto addicional á mesma Constituição. 

Acha ~ue, nem um, nem outro dos requdrimentos apre
sentados dlZem mais do que o seg'uinle : é que se . quer des-
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·viar:, contornar a part3 justamente difficil, do principal. (Não 
apotados.) 

No Br~z.il, actualmente, depois da revolução de 15 de no
v~mbro.! n~,o ha nenhuma Constituicão politica na téla da 
d1scussao. Estamos aqui, e a uuica cousa grave a tratar-se é 
a descentraiização (Apoiados), e esta consiste em ma teria 
economica, financeira. (Apoiados.) 

?~rtanto, abandonar isto para fazer um acto addicional é 
sacrifiCar o princi;p,al pelo accessorio (Apoiados) ; seria jus
tamente transformar aquillo que é mai,s difficil, aquillo de que 
o Congresso não póde deixar de tomar ímmediatamente co
nhecimento., em un~ adminiculo, e1n um accessorio, aquillo 
que deve constituir .o C'orpo da nossa Constituição federativa . 

. Declara que vota contra este requerimento, porque elle 
apenas adia para uma época proxima aquillq que ~e deve 
tratar desde já. 

O SR. JosÉ MARIANNO - Sen1 dados? 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - A discriminação de rendas 

não ven1 absolutamente aproveitar (jOusa algun1a das intor
maçõ·es que nos possa dar o Gov·erno, porque qualquer de nó~ 
sabe quaes são as rendas d-o Estado que representa (Apoiados); 
quanto ás rendas geraes,. ahi estão os relatorios de todos os 
ultimas governos, onde cada ·um póde apreciaã' e verií"icar o 
que pro.duziu a Nação, economicainente fallando, dentl'o do 
regimen monarchico, com os impostos creados por aquelle 
mesmo regimen. (Apartes. ) 

0~ dados não fa1ta1n; O que nO·S falta é systema, que nin
.guen1 quer adoptar. Quando diz ninguem, refere-se a essas 
n1edidas isoladas que têm sido apresentadas, porque é certo 
que a deputação rio-grandense teve a honra de submetter á 
Coinmissão, no systen1a que foi rejeitado por um voto, que 
teve o assenso de grande parte dos membros dessa Commi~são, 
(JUe representava o Congresso. Ou se ado·pta um syslen1a, ou 
en.tão se deixarão na Constituitç,ão motivos para luctas futura~. 
Nossas lu.ctas não vão ser luctas politicas, n1as simplesrnente 
luclas de ordem economica, porque ninguem mais acredita na 
re~tauração, e dentro do regimen republicano federativo, a 
questão que ha de prevalecer será a questão economica. 
(Mttitos apoiados.) Devemos enfrental-=a francamente, e nfi·~ 
ladeai-a com medidas accessorias, que nada hão de produzir, 
pol'que os estados precisam de desenvolvim·ento, precisan1 d ~ 
autonomia. (Apoiados.) 

Isto não é un1a questão de Republica, é uma questão Ia
tente na opinião publica desde os tempos da l\Ionarchia. 
( .. 4.poiados). O Sr. Presidente é testemunha de que os antigos 
partidos monarchicos .iá pugnavam affoilamente .pela Federa
ção; portanto, si esta já era uma questão capital naquelles 
tempos, deve ter muito maior gravidade na actualidade, por
que a Republica s·e formou para conquistar a Federação. E~ 
si assim é, ou as n1edidas consignadas na Conslilu ição hão de· 
ter o caracter federativo, ou então a Constituição não du
rará um anno sem reformas nesse sentid·o. (Muito be1n; 
"apoiados.) 

Com estes requerimentos adia-se o estudo de um~ Qtles
tão que é a principal; para resolvei-a não são precisas infor
mações: repete que se precisa de doutrina e de systema •. 
•(Muito bem.) 

' 
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Não entra por ora senão na discüssão do rcquerin1cnto; 
qr:.ando fô·r .occasiã.o, o ora'dor e. seus .C0111Panheiros cun1prirão 
o seu dever. A.dduziu estas considerações sin1plesn1ente para 
detnonst.rar .que a appl"Ovação destes requerünentos não ten1 
senão a virtude de adiar por alg.uns dias uma questão que 
deve ser resolvida desde j ú. ('J1'lt.'ito bem; ntuito bem.) 

O SR. JO.~O PINHEIHO não acha nenlnun inc-onveniente 
en1 que se adie a discussão sobre 1nateria de i1npostos, porqu·.c~ 
eomo acaba de diz·er o Sr. H.an1iro Barcellos, esta :questão ó 
da 1naior in1portancia na actualidade . 

.Comquanto elle diga q,ue é un1~ questão de cl.outr:inn~ crr1 
todo o caso é un1a ·questao .que so póde ser resDlv1da con1 
·pleno conhecin1ento dos factos. e si já foran1 pedidas as in
for.Jnaçõe,s C· si ellas podmn es·c1are{!~r a di·scussão, não Yê 

razão para.· não as · esperar. 
Ha dois requerilnentos: un1 do nobl'~C Deputado por Per-_ 

nantb:nco, exigindo qüc se trate a n1ateria con1o addiciona1, 
o aue. não acha conveniente; c outro, prctextanclo a necessi
dade de se obtercn1 inforn1acõcs, afirn de julg·ar a questão cont 
pleno c.onheciment.o de causa. 

Nunca escl'arecünento:s :poden1 fazer :n1al \algun1, prin-
eipalmente e1n un1a questão -concreta, mn un1a questã.o de 
fa.cto, en1 :questão de impostos, ·en1 qee se precisa saber a 
renda de cada E·stado, a sua despesa, as rendas da União, 
.quaes O!S s·eus ·S1erviç,os: etC~., . 

~lém desta razão :pratica, ha uma razão politica - a 
questão dos in1postos. O orador ~ste:v.e na Gomnl'is·são c T>óde 
asseverar que esta é un1a questãD que ha de apaixonar o 
üongresso. · 

Si assim· ·é, por que ·não se hão de resolver em. primeiro 
lugtar as questões que se podem chamar sinlples, em re!ação 
ús que são mai3 ·con1pUca:cl'as? . 

O SR. JuLIO DE C:As'nr...nos - Todas: as questões da Con
stituição são in1p.ortantes. 
. O SR. JoÃQ PINHEIRO - ,~fas, que re~lação de depcndencia 
ha, :por -e.X!emplo, entre a organização do Poder ExecutivíO e a 
questão de: impo.stos, entr~ as outras questõ·es e a questão 
financeira? Não ha a.bsoluta dependencia. 
. . .l~iOr isso, não acceitando que ·se trate da questão como 
.acldicwnal, ~penas acha que se deve e.sperar pelos e.sela.reci
nwnto.s ped1dos, para, depois de votada a materia J.nais 
simples, tratar-se desta questão cotn perf.eito conheciln3nto 
de ·causa. A esse tmnpo já .os e·sclarechnentos terão vindo, 
ou então não e~i.sten1. Mas nã.o é absolutamente ju.sto que 
quem q;uer dehbcrar com inteiro conhecilnento de causa 
rejeite. as inforl!lacões pedidas. T()do o. juiz, para ser bem for~ 
1nado. o.eve accmtar todas as f.ontes de inforinaç.ões, para qrt ·.:"'· 
possa. .1ulgar . con1 todo . o ~sclarecimento possível. 

Vota, po1s, pelo pr1me1ro requerin1~nto. (Dive1·sos .S·rs. 
?·cp1'esentantes pedem a palav1·a pela m·dem. ) .. 
, O .SR. PRESIDENTE - Observa á Casa qu·e. em vez. da or-
o.en1, se es:tá fazendo a desordem. (Apoiados·.) .· 

. O R.eg1mento m~nda <!_Ue os requerimentos de adia1nento 
~eJam votados sen1 d1scussao; entretanto em nDme da ordem. 
erstá-se violan~o essa disposição, discdtirido-se os requeri.:. 
mentos de ad1ament.os. Já fallar:am tres ora{iores sobre os 
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J·eq_ucri.nlcntos: a Mesa acaba de Ol..IVir ainda o pedido, d.e sei:=; 
ou n1ai s 1nen1bros. que falla.rurn pela ordon1. Ora, a cont1nuae 
a~~ün. . teren1os a sessão de ho.i.e complelaln1e.nte f'óra da 
urdcn1. (Apo-iados.) 

A Me~a, ·pois. de accôrdo co1n o Itegilnent.o. deliberou 
não coneedcr mais a palavra sobre este assun1pto, porque ~en
tende que, em ·vez d:a ordmn, se está fazendo a desordem. 
(Apoü:zdos.) 

Vão., por consequencia, ser votados os requerin1entos. 
10 SH. AMERICo LoBo - Peço a palavra pela orden1. 
O :SH. PRESIDEN'l,E - Não posso conceder a palavra. 
O Sn. AMER.ICo LoBo -E, para apresentar u1na em-enda. 
O SR. PRFSIDBN'l'E - A :Me~sa já. decidiu não conceder 

ma i.;;; a palavra pela orden1 sobre este assumpto. 
Vai ;plroceder-se á votacão. · 

· Devo declarar que não· posso acccit.ar a emenda do Se. 
])(:J~utado pol' Pernainbuco, porquanto isso in1port.aria o Con-
gTe:-:;so alterar o projecto ·cn1 discussão ·antes de discutil-o 
e a clin1inação de art.i.gos antes da diseussão. 

Ul\I ,gR. REPRESENTAN'rE - Então a c1nenda fica PI:c
judicada? 

O Sn. PRESIDENTE - Fica prejudicada ag·ora, 111as sorá 
to1nada. cm consideração em .occasião opportuna. 

\ 1 a i :P)l'OC·ed e r-se á votação . 
Y r~m á 1\fc·sa o seguinte 

Reqtterinf~ttto 

~c.l C'a:O:O de Yt~11C·nl' O adia1nento proposto, que .seja se·m 
preJ ru zo da. prirneira discussão. 

Sala da~ SB:3sõcs~ '13 de dezembro. de 1890. - Moraes 
JJw·ros. 

Procedc-~e á vot.a(/ão do requerimento do Sr. Aug·usto 
c1 e :Freit.a s~ que é reJ-eitado, fi canelo prejudicado o do Sr. Mo
l'aes Barros. 

O ~R. PREsrrn .. "'"N'l'B declara que se vai entrar na diseus'3ã.o 
dn JH'.o,1ecf"c-, de Constitui(~ão. 

· Tem a palavra o Sr. Arnaro Cavalcanti. 

O Sr. Amaro Cavalcanti - Sr. Presidente. é Inuii"o lH}~sisel 
qu~:~ o pmwn saber c a pobreza de nlinhas palavras nfío tnc ha
bilitP.nl ha:-;lanh~ para CX:I;!pes.sar, con1 'eleva~ãn~ toc~o o men 
pens;.unenV'. ludas a~ ra'JZoes pt•eponcterant.c~ eh~ nlHlha con
chu~ta. enn111 legislado1· eonsUtuinte. Ass·egltn:o, porém, a.o Con
gressu .que tenho plena consciencia da gT<.lnde son1ma d~ 
responsabilidacln que l)esa sobr·c cada un1 de nós ne~.te mo
rnen to solen1ne. talvez. sem egual e unico, na vida do povo 
brasileiro, ·ues-se mom,ento, en1 que, como instancia suprema. 
te.n1os dB dic.iclir ela sorte d~ nossa e das gcracões futuras e 
acerca da bôa ou ·má eseolha dos •elmnentos estaveis com que 
devmnos const.rn ir a. obra indestructivel do engrandecimento 
naeional; neste n1ornento, senhores·, repito ainda, em q1..te 

3í 
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ten1os o dever de comprovar, pela evidep.cia dos resultados, 
'á Nação e ao extrangeiro, que a Re:PD:b~Ica, por n?s outros 
fundada veiu reparar ~os defeitos, corrigir os abusos, enchei." 
as lacu~as, .adoptar ou a~:erfei~oar. os melhorament?s, de que 
car.e·cemos ,e que o imper1o destruido :Se mostrara 1nc-apaz de 
realizar . . · d 6 Não basta restituir á Nação o reg1men d'a legah ade; s 
rpara isso, não precisa vamos da grandiosa revolução. de .15. de 
novembro. E' mistér que a nova ordem de _cousa.s 1n~titu1da, 
pela sua -orientação patriotica e pela c~nnexao dos me1os pra
tico3, justifique cabalmente a sua raza.o de ser, a s.ua excel-
lencia. 

Bem sei, Sr. ·Presidente, q~e c?-da um dos. membros . deste 
.Congresso ·sabe n1edir com crüer1o qual a 1mportanc!a da 
responsabilidade contrahida. ... ... . 

Por minha parte, sem outra. pretencao que na_o .. seJ~ a do 
melhor acerto, jámai.s recuarei deante das exigencias do 
dever. 

E é, justamente, no. cumprim·ento deste, que ousei tomar 
.a palavra e occupo, agora, a vossa ·sabia attenção. 

Venho dizer ao Congresso, á NaÇão, o que penso ácerca 
do projecto de Constituição, decretado pelo Governo Pr.ovi
sorio, não discutindo-o em todas as suas disposições parti
culares,. o .que seria por demais prolixo, ·e talvez sem maior 
proveito, mas reconsiderando-o nos pontos que me parecem 
de importancia capital. 

Preciso mesmo, como membro da Commissão Especial, ex
plicar a minha conducta no respectivo parecer, quer como 
voto da maioria, quer como simples opinião individual, ou 
voto vencido em mais de urn caso. 

Felizmente posso testificar ao Congresso, que no seio 
da Commissão não houve outro pensamento, outro obJectivo, 
que não fosse o de accordar e de resolver, com o melhor cri
teria, em vista das circumstancias reaes do paiz e da nova 
ordem de cousas estabelecida. 

E, ago['a, ainda acrescentarei: Por maior conside:ração que 
nos mereça o proJecto do Governo, é, todavia, nosso direi to, 
direi mesmo nosso dever patriotico, sómente approvar delle 
qua~to fôr de rgaior raz~o e de ~aior conveniencia para os 
oesL1nos da Naçao. (Apotados; mutto bem.) 

Es.se nosso proceder, senhores, deve, ali ás, tornar-se, no 
fundo, uma perfeita identidade com. o intuito do proprio Go
verno; porque este, ao promulgar a Constituição refarida 
necessariamente inspirou-se nos misteres do bem commum 
e ~os meios de bem servir á Patria. 

' . . 
Devemos con~iderar para sempre acabada a época em que 

Ç>S governos,, cheios de presumpções pessoaes, possuídos de 
1dP.aJF. eÃclu~1v~s, procuravam impôl-as á Nação, com o apoio 
de s1:1as mato rias par: lamentares, mui tas vezes em detrimento 
manifesto. do propr!o bem publico. (Apoiados.) 

... SenhQres, o .. p_ro.1ecto que se discute, todos sabemos, não 
é uma obra original. Elaboracão de politica experimental 
el~e nos apresent~ o texto da Constituição Federal da Repu_: 
bhca Norte-~I,!ler1~a~a, completadç> com .alg~mas disposições 
d!i~ consttl~uço~s suissa; e argentina, e 1ncidentemente mo
dlfJCado, a JUIZ·o dos seus auctorest afim de ser accommodado 
ás nossas circumstancias .. 

• 
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Penso que, tratando-se de Federacão, e de Federacão ni 
America, não podíamos, de facto, seguir texto mais auctorizado 
do que o dessa obr·a secular da sabedoria politica, que serviu 
de fundamento para a elaboração daquella grandeza univ~rsal, 
que se chama Estados Unidos da Norte America. 

Entretanto, importa muito attender, muito r~fleclir,, 
rr1uito ap'N.Jprim·, para que a~ disposições da Constituição 
da R,epublica Norte-Americana sejam, entre nós, capazes dos 
mesmos beneficias, dos mesmos resultados administrativos, 

que tanto têm p!"oduzido para os norte-americanos. 
Os pontos cardeaes de sua fórma federativa · são, sem 

duvida, acceitaveis corno lição e doutrina; mas, daqui não 
podemos desde log.o conclnir que todas as suas disposicões 
particulares o sejam egualmente . 

._ Umas podem ser inopportunas, outras inadequadas et 
taivez, algumas manifestamente inconvenientes. 

Bastará não esqueeer que as condições de ordem social, 
p·olitica e economica em que foi elaborada a Cnnst ituição 
norte-americana, ha um seculo, eram inteiramente diversas 
daquellas em que o Brazil ora se constitue. 

E', pois, prreferivel como lição, ou n1esrno como modr.lo: 
nem por isso acceitarei, em tudo e para tudo. as dispo~:ções 
da Constituição Americana. Nós temos condições tradicinnaes 
de nossa vida politica anterior, temos habitas feitos, ternos 
elementos historicos de nossa educação e do caracter nacional, 
que só podem ser ordenados com proveito, na actual re
construccão politica, si o forem p()r di~p!1s:ções peculiares. 
guardadas as le1"s de meio e da possibiiidade pratica. 

Preciso deixar bem claro meu pensamento neste ponto, 
porque, no correr da discussão, ora t.end.o de invocar a Con
stituição Americana, como auctoridade e exem.p,lo. ora tendo 
de combatei-a, em algumas de suas disp.osições especiaes, não 

·• se queira averbar de contradictorio o meu procedimento 
diverso. .., 

Isto posto, entro em materia D1ais positiva. 
A primeira e a mais irnpnrtante qnestãn. que se agitou 

no seio da Comn1is~ão, e tambem, poderia dizer, nest.e Cnn
gresso, porque ella já foi ante~ipada por alguns dos illustres 
representantes que acabam de usar da palavra pela ordem. 
foi a que~tão capital. contida nos arts. 6°, so e 12, do projecto 
e que se refere á divisã·O das rendas. 

Questão magna e antiga é, sem duvida, esta. 
Com effeito. senhores. antes n1Psmo dn ac.to acirticional 

ter incumbido ás provincias de legislarem snbre as proprias 
financas, já a questão da divisão das rendas havia pre- · 
occupado seriamente a attenç.ão dos governos: e, desd~ ~ntão. 
no decurso de mai~ de 50 annos, sobram documentns ofriciaes 
de ordem politica e administrativa, para convencer da ~if
ficuldade havida em achar uma solução satisfactoria, que 
sen1 desorganizar os servicos ou entorpecer a acção do Go
verno Geral, deixasse á.s provincias elem·entoE' ha&.antes para 
desenvolvimento progressivo da prnpria vit,aliciade. 

Decorreu, porém, todo esse periodo, findou por fim o 
Imperio, e a questão· subsiste na mes1na deante dos nossos 
olhos. . 
· Agora, constituidas as provincias em outros tantos es
tados, si nos fosse licito. nesta materia, seguir ou attcnrler 
sómonte aos principias: fazendo abstr!!~CãQ ;nteira do facto 
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procede1·-se a urna nova dlYlScW Lio pa1z, con.lo paL. ~n1on10 
,·unu11111n nacional. qur~ n G~ di ~ttiLnllnLi(l-S8 a ca~a un1 o. os e~-
Lados por<~ão egu:il ou L~qLlivalente. quantq possrvel de t.errr
torio, de pupula~iw e n1ais elcn:ent~s ?-e nqueza, que ex1sten1 
por todo este vasto continente brazüerro. _ _ 

Isto se ri a u n1ais .ln sto, c'onfonne a razao; n1as,. 12-ao n1e 
parece dentr-o da ptlSSibilidade actual ?-c nossas condrçoAs. . 

E, pois, na i1npossibilidac~c 1natcnal de chegar a un~a. d_r~ 
yisão, tãó l~gual qnantu pn:-;~1\Tl. d~s, ele~nentos eeononuCLh 
existentes. que garanU::::Senl a subsr.;Lencra e o pro-cesso. de 
cada Esba.clo o que ctu11pre h1.zct·: é, ao n1CD;OS, u1~1a partilha 
razoavel das fonh•s da renda lJubhca, até aqu1 consrderada~ de 
receita geral: parLil1m. que, nttu de:::;al~endl'U,do _ a_~s serv~.ç~s, 
nen1 desconhecen.do os eneargos, que frc!lnl a Un1ao, hab1hte 
egualn1ente os estados que o L' a se organ1zanL a n1anter-se de 
L·~11 mndo cnndign.o aos seu~ irnportanto:s fins. 

Ben1 o-u 1naL foi c'stu o intuito que teve o Governo con1 
a divisão de rendas que se contém nos arts. 6°: go e 12 do pro-
jecto. 

Votei. na Cmnmissão. com· a sua n1aioria, pela divisãu 
assim Jeita, 1Jen1 como Iielas en!endas que a este respeito 
Ycnceran1 e constan1 do parecer. 

E direi. ·mn breves pal:rvras, as razões por que o fiz. 
As 11:1ate.rias, eonsignadas no al'L. 6° con1o fontes de renda 

para os ~erviços da União, são, como sabemos, daquellas que 
por .. sua .. natureza devem .ser, de preferencia, reguladas por 
leis federaes; e, neste ponto, as disposições do projecto 
{~onsLitucional se aehan1 en1 accôrdo con1· as outras confe
derações, taes como, as das republicas norte-americana, suissa, 
~n·g!enLina e~ n1esn1o~ .a do In1perio A.llen1ão, .convindo talvez 
accrescentar que. alén1 das fontes consignadas no árt. 6° 
r_:jtado, as constituições das. alludidas republicas n1encionarn 
mais outras, não reservadas entr-e nós para o Governo Federa:!. 

En1 :rosso caso,· é certo e devé sel-o que as ·fontes de 
renda ao a~t. Go .s8.o. pqr assiln dizer~ aquellas de que pro
venl. a .quasL totalidade o.a receita g~eral do pa,iz. co1no é i'aeil 
de ver das poueas cifras, que ora ·.submetto á cónsideração do 
Congresso. 

A renda da importacão~ no ,anno d-e 1889. attingiu a 
:ornma de 8'9,.5!15 =-~:"10$369: e a do in1posto do sello. róis 
;; .191 :562$5319. . 
. JuJ?-te1nos a estas, rnais, o rendimento dos bens e servicos 
]~ tduslrlaes (âorn-i:nio fiscal.), nos quaes, con1o saben1os, ln
clumE-~e -~ Co?'1'e~o e :.o Teleg1•apho, na somma total de réis· 
J6.0d) .331$346, e .terernos uma reeeiLa ordina·"ia Jc:. réi:) 
J1L813 :310$254. . . . (.I. ., .• 

~ M.as. a ·este C?lnputo accrescente-se a importancia de 
~ · 6..,69 ; .. 0510$940 d_o .~mposto de _indu_§itrias e pro.fissões, 1e q-qe 
. _Go' erno da .Un1ao, por certo na·o estara disposto a ·abr1r· 
1nao. . ' -

U~1 SR· · REPRESEN'l;AN'PE- Mas isso não está n1:encionado. 
. . • O :~R.· AMARO CAVALCA~TI.- Mas o tem na legislação 
.f1sual v~gente, e poderá conserval-.o em vista da faculdad·e 
cumulatrva do. art .. ·12. ' · ~ I .. , • 

\ 
~ 
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:\{ais ouLI'C'i-i i.rnposLns de· Hl8llOt' itYllJOt!anc~ia. l.n.e~ emnt' 
voncin1entos e ·transportes, etc., que perfazem '1.266: 189$920~ 
todos os quaes, rettnidos aos '111.800·:00·0$ jú. n1cnei.cmadn~. 
assegurarn para a União uma receita de 116. Q:OO :000$. p,,_ 
dernos a1npliar e arredondar a eif'ra, dizendo: - eerca dr• 
t ·I R. 000 :!000~010.0. 

uM 2·H.. REPRl<.JSENrl'AN'l"E - Dará para dois terços da 

despeza. 
O SR. AMARO CAv.-u~cAN'l'I - Estes dados são, con1o se 

vú, tirados da arrecadação do anno proximo findo de 1889. 
E' elo suppôr. se.não do affir-rnar, que '' rnnYi rnenLu a..:-

r·ende.nte de nossas industrias e -de nosso connnereio propor
dona r :i n1aior arrecadar.úo ~ e a ci·fra conhEwi da dn::; n1P~llhl:" 
!'enclilnentos~ no semestre ·passado, já é un1 bon1 argnmento 
~ este respeito. 

Con1. effeito, o prin1eiro senJ.·estre de '1890 consigna con1o 
·1·encla de. in1l)Orlaçü,o e despacho n1ari.t.irno 33. 5'71: -ítH$,f),r)tl. 
Ca1r,ulando-sc as outras rendas, n1esn1o pelo annn anterior, 
r\ dac1n que o segundo srmestrD ])rnrlnza .. L·(·nclinv·ntn c;.::,nal ~lt_; 
prin1eiro, teren1os: ele irnportação, '1 07 .15 'l: 0(i:?~'100: a pro
ycmiente do dorninio fisc·al. H).{J,7() :3:i7$3!16. n produnt~.l d.-~ 
sel1o. (calculo) 5. 600:000.$; do ilnposto de industrias e pro-
Jissões, !L800:000'fi (augrnento .calculado); c de outrns im
postos, .aeinJ.a indicados e até aqui pertencente3 á receita 
p:eral. 1.26G: 000$: nu, tudo smnrnado.- lEYHl rr;ccita ordinari :t 
de 13/L 897: 488!$·56ô. · 

Aqui tend~s, :S.rs., do Gongre·sso, quanto-' posso infor-
n1ar-vos con1. relação á in11)ortancia ela rend~ que n GoYf'rno 
da União se re.3ervara no projecto da Constituição.· Serão 
rle 136.1000 :UOO$ a i38.tQ'()IQI :000$ na melhor hypothesc. 

·Agora, importa -confessar, é este, apenas, um term.o da 
qne::;tão, c para sua solução seria mister considerar e con1-
parar mnhos os tern1os della. 

Procurei saber de pessoa competente no Thesouro Fe-
clcral: mas, apesar ele toda a n1inhq, solieitndr. 11ão p1..Hk ehrs;:11' 
a r~.onhecer, corn exactidão, qual é a despesa ardina-ria 
ar-ltwl, que ficará a. cm:·go elo Governo r1a ·cnifi·o. 

U:l\I SR. REPR.BSE'NTAN'fE - De rnodo que não pnd0 

concluir. 
O Sn. AMARn 0"\.VALC:\NTI- Concluirei. cn1 todo o r~as,). 

con1-o V. Ex. ·vai ver. · 
. Si é ccrttO que não posso dizer qual a somma total exacta 
da despesa ordinaria da União: poderei, todavia. apresentar 
sobre a mcsrrta 1ll.Tl calcn lo razoavel, a li.t~" fundado. qunn Ln 
possivel, nos proprios dados officiaes conhecidos. 

O SR. SERZEDEIX.o - Es.::,es dados officiaes foran1 forne
cidos á Con1missão? 

Ô SR. .:\::\tARo c .. wALC.:\:"'l'I - Forarn lir:1dos · destes . do
ennlentos do Thezouro. (Most?·ando-ns.) 

A despesa geral· nrdinaria. que foi orçada para o anno 
de 1.8~)0, fõra de 151. OOtO• :000$000. E:;; te orçan1eritao não era 
e.:xag;~:enaclo. porqnr. a elo :..11nlo nnl ''l·Í<~'ll' 1 inl1a si.dn tln. r('• i-.; 
'-',53. o no :OOtü$000. Vc.iamos, agora, antes do 111ais, que encargl(ls 
:loranl. ann111lados rlaquella despesa rom a nnva orclem de 
cons-a s rreacla p,;ln rovoluc.ão. 

'I 

i 
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Temos a deduzir: desper;as com a 2.lta aclmin~stração, 
'ineluindo a íamilia imperial, Conselho de Estado, e. presi
dencias de províncias: mil a quatrocentos cont9s de ré1s. 

Servicos que devem passac para a IYl 1lnJC111al1dade, con-
·stantAes dâs verbas ns. i O, 11, 13 e 23 do Ministerio da Agri
cu lt.ura, taes são: PasseioO Publico, Praç.a da Acc1an1açáo, 
illuminção publica, exgottos .da cidade; e ~ verba n. 4 7 do 
:Mini.:;terio do Interior, para limpeza da Ca:nnta1: ao t·odo, tre~ 
mil e setecentos contos de réi.s; justiças da 1• instancia, que, 
em qualquer hypothese da organização judiciaria, .ha de ficar 
a cargo dos cc;tados tres 1nil e t~nlos ~nntn~ de ré1s. 

à total de todas estas verbas deduzi r as (em cifras re
dondas) dá, apenas, uma somma de oilo mil tresentos e tantos 
contos de ré is. . 

Ora, calculando que a despesa ordi~ar1a actua~ fos~e 
egualrnente de cento e cineoent.a e um n11l 0nntn~ oe réls~ 
como fõra orcada para o corrente anno, deduzidos della {)S oito 
mil e tantos contos de réis acima ditos, restaria para a União 
uma despe2a eerta de cento e quarenta e tres mil contos de 
réis, na qual, confrontada eorn a renda cal.r.nlarla de 136 ou 
!38 mil contos, ,lá importaria em um grande deficit. 

Ainda não é tudo; ~obre a despeza ordinaria, actual~ 
mesmo sem dados positivos, sobram factos que denunciam 
R sua elevação, assás superior, taes, por exemplo: 

O augmento do Ex·eTcito e da Marinha e a elevação de 
soldos; a creaoão do Regime:nto Policial; a creacão de nova~ 
I'epartições; o augnnento ele ordenado de quasi todos os fnnc
cionari·OS publicos; as aposentadorias e penslSes concedidas 
aos militares; o novo ministeri.o crw1do: e. além ne tnrln. a3 
concessões de g'arantias de jurog, subvencõ~s e outros favores 
que, embora ainda não pezem .iá na sua tot.alidade, ·irão gravar 
ponco a pouco o Thesouro Federal em muitos mil contos de 
réis, annualmente. 

Do expnsto, vê o Congresso que a falta de dadn9 eompletns 
e exactos não impossibilita de julgar que as fontes de renda 
resen:a.das no art. 6°.- ainda ~,upnonrln-se que tir~-~e dellas 
. o mator proveito, - não seriam bastantes para solver todos 
os ·encarg;os do Governo da União . · 

· O Sn. Jo~o PtNIIEmo E OlJTRos - Ap<>iado. 
A nece~sidade de sujritarmo-nns ás duras eonrtiéi5es de 

semelhapte facto! fez-me, até certo ponto, suppor dispensavei.s 
outras tnformacoes para o que tenhamos de decidir ... 
. UM SR· REPRESENTANTE -. Como? V. ·Ex dispensa as 
1nforrnacões? · 

O S~. AMARO CA,~ALCAN'Tt - Sim. Porque ha uma cousa 
nceste .Pa!z.:. que é a menos dispensavel actualmente - é a sua 

onshftucao. (Muito bem.) · . · 
Penso, senhnres do Congresso, qne nesta quest.ão como 

e~ outras, nã.!"l basta. qn_erer qnanto se indic~ de meihor é 
· mistH ter mmns e cnnd1Cõeg ~e rea1 izal--o. (A r>n1ados.) ' 

mento a talvez atg11em Cft1e . 1gnore qne as verbas do orca
ri · do corr~nte anno, relahv!ls ã de<==pe·sa com servicn~ que 

c;dP.e. 6(10ve.m. 1con~1(ierar como divida publica por si sós exc~dem 
m1 contos. , ' 

orca!: r~ ~erifical-o1 hasta rã fazer . o com'Pnt.o da~ verbas 
" n ar1as ns. 1 a 5, e, mais aa de ns. 7, 8, 23 a 29 e. 3~ 
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do Ministerio da Fazenda, e as de ns. ·14, 27 e 31 do Ministerio 
d3: Ag~icultura. todas as quaes representam despeza certa, com · 
misteres que constituem verdadeira divida para o Thesouro 
PubUco. . 

E.m todas as grandes ref·ormas, quaesquer que sejam, 
e mu1to mais nesta, que é uma· reorganização politha, si de 
um lado :mporta sujeitar os factos aos principias, do outro 
s·obrevem a imperiosa obrigação de curvarmo-nos ás leis da 
po~sibilidade pratica. E' assim que eu encaro a divi~S-ão das 
rendas feita no projecto de Constituição, a que dei o meu 
voto nesta parte. 

Não encaro-a, como o melhor systema que devessemos 
livremente adoptar, sobretudo sabendo que a razão finan
ce·ira será para os estados a força preponderante de auto
nomia real para os mesmos. Sei pela experiencia, como filho, 
que sou, de um Estado que sempre subsistiu, por assim dizer, 
suffocado em suas aspirações, pela falta de meios. 

Não ponho duvida em votar por qualquer plano ou ex-
pediente que appareoa melhor. . . · 

Direi eomo Jefferson: «A renda do Estado é o proprio 
Estado>>. Mas, tudo isso, não obstante, o facto snhRist.e •) 
mesmo, com as suas conseq11encias inevitaveis. PoderPmos 
obrar livramente, quanto á fórma da reor~niza.ção politica 
ou e vamos dar ao paiz; quanto, porém. aos seus elementos 
financeiros, aos sens encargos contrahidos, temos que obe
decer ao imnerio das circnmstancias. 

E' preciso que um dos estados ceda á União os re-
cllr~·OS e os meios indisnensaveis para satisfazer· as· grandes 
de·~pezas a aue ella e~t.á ohrigafla. mnito ·p.mhnl'a algnmas 
dessas provr~n ham de a·ctos dos governos praticados sem a 
devina aUencão para com a economia do!=; dinheiros pnblicns. 

E. si para tanto não h:lst.am a~ renda!;. a esperar, dos 
· art.s. 6° e 12. sejam as difficnldartes solvidas, no momento, 
ppln~ mein~ rtn cr~dit,(). resalvannn-nnR muito embora o di
reito de, quanto ao futuro. não admittir des-peza ou encar!!o 
alg-um nrdinario sobre o The~ourn Federal, de·sde q1,1e pac::se 
além das fo·rças orcam·entarias da s11a lreceita; por minh'.). 
parte, saberei rum-prir. em tPmnn. n men never: mas, agora, 
seria inconveniente crettr difficuldades nesse sentido. 

UM SR. 'REPRESENTANTE - Mas esse. expediente não re
solve a questão. 

O SR. A lVfARO CAVALCANrri - Te·mo's servi<:tOs indispen
~aveis, qne não pndP.mos desor~~nizar; temos o credito pu
blico. o pagamento rla divida nacional. ane não incumbem 
aos estados, mas continuam a c~rgo da União. 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. commet.te o erro de des.co
nhecer a soberania do.s estados da União. 

O SR. AMARO -GAVALCANTI ·- Não: não a .. cceito à theoria 
do 'nobre Depru:tado: em uma Fede!'lação não h a e·stados snhe
ranos, estes têm e exerc.em a a.11tonomia (le podere.s, qne lhes 
são re~ervan0s nos limites da Constituição; o soberano· uni c o 
é o povo. a Nacão. (Apoiados.) . . .... 

Cont.inúo. Senhm'es, como ten:wg visto das cons1deraço~s. 
fcH.as·, as rAndas reservadas para' a UnF1n. ~ão . ma11-ifesta-, 
mente noncas nn insuffi.cientes. Entretanto, era d~ante desta 
realidade que a Gon1mis'São dO's 21 tinha o dever ·de fixar 



tan1bern un1a parte certa para occorrcr · á subsistenciá dos 
estados. . 

O Projecto do Governo cons ig·nará, co1no rendas ex.clu SlYa;.:; 

destes. as cmuneradas no art. 8°, isto é, o il11J?OS!o sobre a 
proprif'.dade trrritorial, - o ir:nposto de tran~m1ssao de pro
priedade e o de exp'ortução até 1898~ l'econhe(nda: eguahncntl~. 
aos estados a faeubdade ele tributar ctunulahvament~ .as 
demai~ mti!tPPias, não desiig·nadas nos.' art~. 6o e ~o. • . 

A' .enum-eração das fontes dest·~ ultnno artig·o. -a maiOI'Hl 
da Gon1nlissão aJuntou o impo.sto ·sobr.e pre~ios, '(1, por en1enda 
rninha. qu·e. foi rejeitada . .des·ej.ri que s~ fize:~~se._ o n1csn1o re-
1ativaÚ1ent·e ao im:posto1 do industri-as e proflssoe·s. 

Or·a. Yê- o Gong·resso que as fontes ílc renda para os es · 
ta.dos sãD por demais insig·nificantes, ao 1nenos present..e-
mente. 

O imposto territorial não existe. 
Sou~ Ant.retant~. f!1aq:,.1elles que J)en~anl que elle; póde 

Px.istir · (A11rn·tes). en1bora de ·nm rnodo 1ncon1pleto. por 110:~ 
faltarf\n1 n.s bases· sr.ient.ifiras on I rehnica.:.; para e-stabeleee.l-o. 

E' questão cte ·que não n1f' oc·cuparoi agora r;or não ser 
a orcnsião mais opportuna. 

Quanto ao -de. t.ran~rni~~ã.o de propriedade, ell~. dera para 
re.nda g·eral G. 600 ·.Oil10$; eis a pdnar.ira eonecs·sfto rei ta an.:.; 
estados. 

u~·[ SR. REPitEST~NTA::\'I'J~ - Divida-s~ "isso nm· 21 r~ara 
ViJr n que dú. 

O ~-~·StL A:\L\R.O CAY~\LC.-\xrn - O im11nst.o ]H'Nlial na•Ja 
augmontn. a renda do~ ~~·~t.a1lo~. J10I.,que ,i.:í perlfmeia a P~te!-'. 
O out.ro in1pos.to; ·QlW lhes :f.oi rt~Sf'rvado. fni o da. exportação. 
com a. Unüt.at:iva ·de ·dllH'a.t süment--e até 18!l8. Confesso. · s:e
nhore~; não sei con1o n Hovernn. ao pron1ulgar o seu cleereto . 
. ;;;uppoz-sn no rlireito dr~ fixar· nm s~.mP.lhante tt=~rnlo! Todo~ 
s-ahmn Qúe n trihu to sobre. a export.aç.ão t\ en1 thesr.. anl. i
·~eonmnico, nma vez qne gra.vn a proch.lC~)ã.o propria do paiz. 
IS~to é. as suas forças proc1netoras. Mas que, l'~·s~r·vado. bent 
on mal. o mP..~rno hnpnstn para alirnenl".ar n, rninguada l'(~c·eit.a 
dos r.jsta.do~. f'i.qne ainda ao ({()vfwno da Uniã.o a. prépotrneia 
fie i'Inpor · o di a. . mn que deva extin~u ir-se essa font.e d~ 
rcmda. quan~lo a vida financeira dos estados deve continuar 
:f~ra ~do seu ·c.onhe~imen,to .e compet.encia; é. c.oin effeito. u:n1 
zHlo Incomprehens.Ivel! A Conuni.s,são obrou, . portanto,- hPm 
.snpprin1indo aqnella limitaç.ão de tempo. . · . 

~) 81~. 7;AMA- Isso ó~ apenas, a prova de ane 11en1 se.mpr.~ 
a sc1enma e grande. 

. o- Sn.. A~L\-110 CAVALCAN'l'I - Este. impost-o de. exporf.a(~flo 
rrmrle em todo o paiz 1. 7 mil conto::;. ~ 

. E. as~im, vP.ianaos: t 7 mil contos· de expo1·tação, com r,inco 
1n1l do 11npo~~-D -de transmi~sã.o. ttrrt~.n1os 2:.2 n1il conto.~·. 
n~mo~ que o I111f!O~to sobre 11redi os renda. n snn1ma de 1.r~R 
m.1l e~~1tos. r,!-"m~o e dr. esperar. r. al.tingirr.rnns a 2.5 mil contos. 
. . !~~-~ a~ut, ~T'S. - rlo Congre~so. o CJUC' toca aos est.ados da 

r.1v1sao fe11a pelo projecto. · 
r' t · · 

•. ·-.· I_J e·~-~ o \lllC os ·eRI;a~l2~ 1.tm1 .alg;:uns .oub·os p·r.qurmo;; 
IT 1 hn t.o~~ .la seuR. qnfl. podm·a o con ~r.rvar. 
... Mas 1orlos. r.lle:--.:~ hPn1 sahf'mo~. J'~ .. n·rl"l-.1 P" r 11" · · · 

f t 1 
- ,, • .ur e .~s 1n.:.qg111-

.. 1can _.es. ·r r at1van1ente. · 
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1Só no fnl.ltrn. si o dt·s~nvolvilncnto das industrias for 
desde .iá acc.Plee<Úlo nos clifferenles estados, 1'loderão c·stes 
tirar melhor parl.ido das suas fontes de renda. Com -certeza~ 
o in1posto territorial, o irnpostó sobre o capital e outros po
dm·ão dar-lhes bastante para as sua.:; nec~ssidades; e uma 
rn·on1pLa revisão elas suas leis fiseaes neste empenho deve scl' 
para os n1csn1os tarefa inadiavel. 

Esta esperança, porén1, não desfaz as difficuldades elo 
n1on10n to presente~ mn que a vida economica de todos os c·s
iados. salvo um ou outro. ~~ ::-.implesn1ente rudilnentar, graça.:; 
ú. n1<Í politica financeira até a1quí seguida de 11rct.ender-sP 
tm·jm· finanças prosperas. sem ser o resullado flo clesenvo l
,·iln0nLo econon1ico do paiz. Este foi o erro mais gTave~ que 

·1 crn predominado er11 toda a nos.sa vida cconon1iea c finan-
erira. 

Bcrn sei que para o n1o1nento, tratando-se ele despezas 
J'xl.raorrlinarias en1 un1 período anon1alo de organização po
li! ir· a. a~sirn c·.orno para a União~ t.an1bmn se dovoe:i facilH::u· 
ao~ rac;tacln~ os meios bastantes de credito. 

}[a, c;, Sonh.ores. ~~ rnisLcr attencler: o credito -rorne.ce nw.ios 
l't·oyisorins, recursos temporarios. En1 boa economia finan
,·.p,i r·a. todo o rccurs.o do credito deve ser satisfeito eom o 
:Htf!,'Inento de novas fontes· de rendas; do contrario, terimnos 
de pro.seguir neste erro financeir.o de toda nossa vida. ent 
qno a sornma de nossa divida publica foL sobretudo, aug·men
tnda pela necessidade de contrahir novos en1prestin1os, afin.1 
do I (•.r·n1os C·Om que pagar os anteriores ao seu vencimento. · 

Pro.seguindo, direi: En1bora certo, n1uito· certo da in
~mffiei0neia das fontes de renda que foram partilhadas, nen1 
pol' isso rlPixarci de subscrevei-a, con1-o ncc-e·ssidade in1posta 
pnlas no.::.sas condições. 

· Quan I. o á União. quando chegar a no.ssa vez de favw e 
n.nprovar o or'çament.o ·federaL deven1os estudal-o ver·ba por 
Yfl:rha. r então saberemos cu1nprir a nossa obrigação áeer·ea 
fia Monornia e applicação dos dinheiros pnblicos, nada con
;;;rmt.indo qnc possa levar ao descredito publico. 

A rnrsma norma do conducta, é .de esperar~ terão, ~en1 
rh1Yirla, n:;; repre·sentantes nos estados. 

UM Sn. llEPRESENTANTE - E até lá? 
O Sn. Al\L\Ro· CAVALCANTI -Até lá. não se arreceic V. Ex.: 

os estados terão bastante patriotismo.· con10 n6s OlÜl'OS. aqni 
~~us l'í:>prnsentantns,. para não de~·fallccr.rcn1 deanJn das clif
l'imtlrlaclns que .o n1omento e as· circnn1staneias lhe5 in1põen1. 

De hon1 ou n1au gTado, a União e os estados hão ele nn
rntal' a ~nrt nova existencia, con1 os elementos qno nog vi01~an1 
do Brasil-Tln.perio ... 

Eis ahi. porque já tive occasião de pondr.rar qne a 
-disenssão da materia dos arl.s. 6°, go c 12 não necegsitava. 
ser adia na. 1~odos os dados que nos forcn1 fornccirlos, não nos 
l1ahilitarão a multipl irar a receita, que é a nos~a actual Tle-

eessidade. 
O Sn. Aur.r~To DE Fl~lo::'AITAS dá um aparte·. 
O Sn . ..:\~rARO CAVALCAN'I'T -- Eu não considero, senhore·s 

(lo Congresso. a TTnião separada dos t•.sLacl1i~. n~m os est.adn~ 
~rpa1·ados ela União. ]~n considero a Naçã.o Brazileira. cu:i,ô-~ 
r.ompromissos t~nws o dever rigooro&o de rc!spcitar e cumprir. 

'', 
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Senhores do Congrasso, necessito ainda ... occupar-me de 
um ponto, para o qual chamo a vossa a~tençao. Quero. fallar 
da emenda relativa aos 10 o/o tirados do Imposto ;:)obre Impor
tação. Já sabemos, pelos dados que nos foram fornecidos, 
que, si a renda da importação fôr calculada sobre a base ar
recadada no anno pas3ado, e lia dá 89.'090 :OOü_$, o que . quer 
dizer que, para os estados, ficaria deduzida a 1m~~rtan~1a de 
cerca de 9. OtOü: 000$. Si. porém, a renda fô_r de 1'0 1 • 000.000$, 
baseado o calculo na arrecadação do ult~mo seme~tre, po
derá ser elevada a mais 10.000 :·OOO$ a 1mportanc1a que a 
emenda propõe em favor _9-os estado?. ... , 

A renda da importaçao, é preciso notar, de::>de qtle este 
paiz está constituído, foi sempre aquell!l que forneceu el~
n1entos financeiros estaveis; poden1os d!zer que sempre V}
vemos das rendas aduaneiras: nunca trve·mos outras senao 
insignificantes · 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Senad~r que e~tá 
exgottado o seu temp1o de fallar. p.eço que resLrinJa seu diS
curso o maia passivei. 

O SR. AMARo CAVALCANTI - Obedecerei a V. Ex. 
:Fui um dos que votaram pela emenda dos iO %, e vou 

explicar ao Congresso por que. 
A penuria dos estados é conhecida (ApoVados), as fontes 

de renda,· que lhes foram reservadas, não dão presanternente, 
. nem sequer para a: metade das suas despeza~. (Apoiados e 

apartes.) 
· A maioria dos est?dos, que contribue com parte ma

:xima para essa renda. chamada de importação, como a Bahia, 
íP.ernambuc.o e Pará ... 

UM SR. REPRESENTANTE - Não esqueca 05 pequeninos, a 
que V. Ex. pertence. 

0 SR. AMARO CAVALCANTl - Vou na ordem; lá chegarei. 
Alagôas e outros, ·nem sequer, no momento actual, podem 

tirar vantagem de algumas das fontes de re·ceita que tbes 
foram reservadas. 

Pernambuco e Bahia, por exemplo, não teem imposto de 
exportação (Apm~·ados e apartes), por.que a produccão destes 
estado~, consistente, -como é. de assucar e algodão, não suo
porta Imposto de natureza alguma. (Apoiados e' apartes.) Tal 
f. a baixa do preco de taes productos, que mal cobre a.s des-
pezas do custo. . 

. E.m vista de tae~ condições. me paraceu justo que a 
ffitl;lOria. dos estados, digamos, do Espirita Santo para o ·Norte 
e Inclumdo alguns do Sul, como Santa Catharina Paraná e 
outros, contribuindo com somma constànte e ás vez'es avultada 
para o imposto . de _import~cão (Apartes)~ reservasse para si, 
ao menos no primeiro per10do de aua reorganização, em que 
as suas de~pezas avultam e cre·scem necessariamente uma 
parcella dessa receita, que é certo e arrecadada dos seus ha-
bitantes. ' 
. Porque, attenda-se bem, o projecto lhes con.signa outros 
1m postos; J?a·s estes n~o e~istem effe·ctivament.e (Apoiados).; 
lhes dá o Imposto_ territorial, que não exi·ste. lhes dá o im
posto de exportaçao, .que não · ha ou não p6de hav-er geral
mente~ (Apoiados e apartes.) 
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. Que _se reserve, sem duvida, para a União o imposto de 
1mportaçao, é natural e consentaneo; mas nada impede que, 
ao n1enos, como meio transitorio, tire-se deste imposto, que é 
rea~mente arrecadado das forças vivas dos estados, porque 
der1va do seu commercio e industrias, do seu consumo em 
geral - uma parte minima que auxilie aos mesmos e·stados, 

. ~, verd~de que, em aparte, se me interroga: como dis
tribu n"' prat1eamente estes 1 O o/o, si alguns estados que pagam 
o in1posto de importação, não teem alfandegas e, c.onseguinte
mente, não ha meio de saber-se a cifra do seu rendimento 
respectivo? 

A' primeira vista, o aparte parece de grande valor e pêso, 
porque, en1 yerdade, ben1 desejara eu, que, tratando-se agora 
da divisão do patrimonio nacional brasileiro, todos os estado~ 
ficassen1 egualmente aquinhoados. 11as attendei. 

ü SR. PRESIDENTE - ObseT"vo ao nobre Senador que a 
hora regin1ental e8tá exgott ::-tda. 

10 SR . .AMARO CAVALCANTI - :Mas eu não pOS30 deixar de 
concluir; não hei de rlcixar meu pensamento incompleto; e, 
por 1sso, pr.ço .que V. Ex. consulte á Casa sobre se n1e consente 
continuar por alguns instantes, afim de não cortar o meu 
pensamento. 

·Vou, porém, terminar; e, como ia dizendo, bem desejara 
obter a maior egualdade na repartiçãD do patrimonio nacional, 
mas esta repartição é desegualmente feita, digamos toda a ver
dade. Eu só ve.io a desegualda.de, pnr toda a parte ... Ha estados· 
que teem centena~ de leguas de terras devolutas, e ha outros, 
con1o o Rio Grande do Norte, •que não te1n uma sequeT; h a es
tados, en1 que ha portos de avultado custo por seus melhora
mentos~ e outros que, sendo me·1'11or dotados de meios e 
melhoran1entos economicos de toda ordem, poderão mais 
facilmente prosperar, e cada nm de1lea continuará na posse de 
tamanho~ bens, que são, comparativamente, verdadeiras des
eFrnaldadrs. Ora. assim sendo, que muito é que na divisão de 
uma renda transit.oria, eonw é a dos 10 o/o em questão. não 
se possa aproveitar equalm.ente a todos. mas que se attenda ú 
sua maioria, que aliás são os ne'Cessitados? 

.Ahi têm a n1inha resposta. PrefeTia que me dessem 0'3 
meios de dividir as forcas economicas cóm a egualclane cnm 
q11e ~e deveT"ia fazer entre os RuecessoreR do patrimonio na
cional, que são as anti~as provincias ... Do contrarin, não veio 
~nave injn::;tiça en1 privaT' Minas e. Goyaz, que não teem al
fann~a-as~ de uma parrella de rendas, quando Minas tem 
melhoramentos que outros não teem. e .quando Govaz tem 
ter'~"~~ ·que valem uma riqueza, e muitos outros estados não 
as tPm. E' pT'Pf'.i ;:n o waior natriotism o, sen hnres, na so l11r.ão das 
actnaes clifficnldaflec::: imnnrta n::i.o esq1.1Pc.er qne tndns de
vemos enonPT"ar-, nl) razãn fl::tc; fnT'cas e mPins t'lP ane dispnrnos, 
pa'~"a o melhnr P-x:it.o nnc::.=:ivel da nascrnte fPderacão. Onero 
m~i!=; tPm, melhnr n('\c:if'::if"l nccnna; tem nnr isso rnP~mo. a 
obrigação e resnonsabiHdade maior nesta obra de patriotismo. 

A c-or>~. rr.~ta-me di ~r.11tir a an estão ele hflncos ilp, Pmi ~~ão 
-p~.'~"~. cnmhah~T' o mnnnnnlin, qnp, rem1to idéa prejudicial e 
infeliz Pm nnssas ~nnr1if'Ões. (.Anniadns.) 

Pre·cisaria egualmente restabelecer a emenda ao art. 11, 

I 
I: 
~ I 
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que n1e parece indispensavel ao .systen1a· que van1os instituir ... 
O SR. BAPTIS'rA DA l\1o'TTA - Dá licença para un1 aparlc? 

J·á está dada a hora, e ha mais oradores inscriptos. 
O SR. AMARO CAVALCAN'l'I - Eu peço a V. Ex .. Sr. Pre

sidente~ que consulte a Casa sobre si n1e consente· falln1· na 
segunda hora, por.que j-á estou inseriplo para fallar segunda 
'Vez •. 

O SR. PRESIDENTE - Não po·sso consultar a Casa. 
rQ :SR. AMARO CAVALCANTI - Rn!ão, cn me as~rnln. 

(AJJoiadó.Y, m.'/t.ito hern.) 



· Iwpo~:ta.ção .•....... 
Despacho maritimo. 
Expo1·tação •.•...... 
Interior •.••...••.... 
Extraordinada .•.•. 

Importação •....••.• 
Despacho maritimo. 
Expo1·taoão ..••••.•• 
In\erlor ............. 
Extt•aordinM•ia. ..... 

Orçan1.ento ge-ral <le 1890 

RIO DH JANEIRO 

BSPIRITO 
DAHl.\. SERGIPE ALAGOAS PBRNAMBUCO 

Municipio 1.\NTO 

neutro P.covincia 

48.958:380$ 1:240$ 60:6808 8.6!3:94~ 63:2; 1.000:21 8.07g:740$ 
i93:810J 160$ m.~a 57:270$ . 2:400 9:570 59:490~ 

4.789:170 - i.U6:600~ 72:2608 H2:84 603:010.~ 
26.023:850$ 1.045:690$ 10'7':32 970:260 71:8~ 200:4 1.4U:63~ 
3.714:490$ 77:910$ 23:710$ 528:940$ 4.2:52 70:820 548:650 

8.2. 719:700$ 1.125:000$ 316:350$ 11.317:100$ 227:270$ 1.423:830$ 10.797:520$ 

.. 
S. PBDRO DO 

SAN'l'A MARANHÃO PARA' AMAZONAS S. PAULO PABANA' RIO GRANDB 
OATHA.RINA 

DO SUL 

2.046:1 6.15S:I2i.'i Má:= 5.8?7:94~ 271:1!1. 524:89()$ 5.<U:3; 9:000 23:Q50 1:5 37:5go 6:13 6:500~ 25:5 
. i60:000 2.558:99~ 260: 3.899:790$ 231:720 52:000$ t57:8 

203:i00 : 786:61 112:1001 2.620:oogj 194:35 id6:700,6 1.984:210$ 
126:00031 378:7103 41:200 447:07 33:910.) !'$4:050$ 531:700$ 

2.545:oootl 9.906:380$ 959:900$1 12. 882:990$[ 737:2.20$ 80·1:0~ 8.5·i3:5i0$ 

Somma.s recapituladas 

Im po1'ta.Qão . ...•..............••..•••.•.. · · · · · · • · · · · • · · · ·: · • · · · • · · · · · · · · 
Deãpacho ma.l'itimo .................................. : ••.........•....•. 
Ex.portaoão . ......••.••.•....•.•......••.•....• · . • • •• •. •: · · • · • · . · • · · · · · · 
Inte1•ior . ..•••• , •..•.....•.••••••.• , .....•......•....................... 
Extr&ol'dlnaria ...•.•.............•...•••.••.....• • .••. ., • •.• • • • • • • • • • • • • 

PARAHYBA 

·i·í6:2QO$ 
3:4; 

'1·1:3 
94:230$ 
41:550~ 

659:910$ 

MINAS 
GBRAES 

-
--

1.633:700$ 
191:4~ 

!.751:100$ 

89. 1-iO:OOO$ 
450:0001 

i5.030:=· 
38.369:5 
7.780: 

i50.700:500.t 

RIO 
GHADB DO 

NORTE 

5:2:(}()0$ 
6:830$ 

73:810$ 
68:46~ 
9:44 

. 210:5·H)$ 

.GOYAZ 

-
--
50:8~ 
7:6 

58:520$ 

CHAU.\' 

1.319:000$ 
4.:000~ 

130:0001 
485:700 
90:160$ 

2.0.28:860$ 

MATTO 
GROSSO 

321:i60J 
i:030S 
9:7.20J 

68:600$ 
30:350$ 

433:300$ 

PIAUUY 

243~800$ 
760~ 

-l~:HO~ 
·i0:800:j 
38:2505 

386:8-lO.) 

LONDRHS 

13:4~ 
860:4 

813:9{10$ 

(.;I 
;;...~ 

'"""" 
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ARRECADADO 

RENDA CONHECIDA 

Ordinaria: 
i889 i 0 semP.stre de 

i890 

Importação. . . • . . ..... . 89.025:052$887 53.320:602$966 
Despacho marítimo. . . . • 520:357$482 256:878$084 
Exportação. • • • • . ...... . 
Interior. . . . . . ........ . 

17.268:312$775 8.703:879$914 
41.068:314$350 18.37~:338$754 

Extraordinaria. . . • • . .... 
147.900:037$~94 80.653:713$718 
12.{60:706$583 4.212:1l3$928 

160.060:744$077 84:865:857$649 

A atte.nder, com relação ao art. 6° da Constituição: 

a) Arrecadação de 1889: •. 
Impnrtacão e despa-cho marítimo ..••••••• 
Interior ·(bens, serviços do Estado) .••... 
Intet'ior (sAllo do papel) ............... . 
Mais: (indu~trias e profts~õe~) .....••••• 
Idem de transporte, vencimentos e do 

gado . ••.•.• · •• .- ••••.•••..••. • ••.•..•.••.•• 

. b) Arrecadação e calculo de i890: 

89.545:410$369 
!6. 076:337$3 'r 6 
5. HH : 5n:?$:::i93 
4.669:050$940 

1.266:480$929 

i16:748$:50t$114 

Importação. • . • • • • • • . • • . . . . • . . . • . • . • • •. i07. i 54:962$100 
Interior (bens, s-erviços de Estado) egual 

a 1889. . • • • • • . . • • • . . . • • • .. • • • • • • • i6. 076:937$346 
Interior (sello de pape.}, calculo razonvel) .' 5. 600:000$000 
Interi!ll'· Imposto de industria e profissões 

(1dem). . • • • • • • • • • • . . • .. • • ... • • • . • • • 4. 800 :000$000 
Inter1or. Idem de tran&port.e, vencimentos e 

dú gado (egual·. a t889)............. 1.266 :i·89$920 
Exclue penas dagua, 868. i.79.438, predial 3. 786:649$680 

A attender. eom relacilo ao art •. s-.:· 
.a) Arrecadação de 1889: 

Imposto _9e transmis!ão de propriedade .•••. 
Exportaçao. . • • . • .•••.••.•..••..•..•••• , 
Sobre predios. (da receita provincial) cal-. 
. culo.. • • •. . . •. •·•.• •.••••...•.... • ............. ; 

!34.806:.\88$566 

5.617:477$765 
!7.286:312$770 

3.000:000$000 

25. D~3 :790$53() 
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DESPESA E RECEITA PROVINCIAL EM, 18SS-18&9 (*) 
- - I. \ • ' 

i!rpvincias. 

1 1 Amazona:S. * .oo: , ••••• ···-·· •• ; 

2 Par.á. • • • . .•.•.• -. ·~·· .- •.• ·~ ·· 13' M h-· .. . .. ~ - .. 
r . ~ran ao. :.. l•: ~·.1 •·:•: •• ··'·: 

·4 P1auhy. . .. . . . . _ ..... . 
·5 Ceará. • • .., .•...•••.. ; 
6 H.ió Grande do ·Norte.'.' •. 
7 .Parahyba. . .. ·-.......... · .· 
8 Pernambuco. _._ .•.....• : •.• 
9 Alagôa~. . • L• ••• -~-:.-.• , •• , 

1 O Sergipe • . · . . . · .. · ....•... , 
11· Bah~a. · ...... ·-·~·-· -~·.·-•·-•J 
,12 Esp1rito Santo .• r.· •. c •••• , 

1,3 Rio de Janeiro ..• · .....• ·. 
1 !_~: 1\Hna:s Geraes . · .· '. · . · •· 
15 S. Paulo. • _._ ..... :.; ..• _.:.: 
l16 Paraná. . •.....••• -.... -.: 
1~ ~ . . . . r 

1 .... anta Catharina ..... •l 
1.8 Goyaz. :. .•. • • • • ... .. , ••. •l 
19 Rio Gntnde do Sul ...•. 
20 1\iattQ (:iro~:::(). ·~·-· •• _.,._ .• , 

Desp_eza 

,1..802:921$1600 
3 .• 07.3 :672$383 

·767 :142$892 
\244t:410$091 

i. 103 :551$483' 
r434 :575$.4-iS 
524:857$306 

3-.577 :870$950 
819:432$516 
673:964$932 

3.345:101$171 
646:849$500 

4. 300 :256$.284! 
3.474:000$000 
.4. 080:318$200 

922:671$360 
365:974$000 
225:330$982 

2.843:345$409 
230 : 126$46·4 

Receita . 

1.980:847$000 
3.995:131$000 

715$906$099 
236:579$093 

1..062:093$566. 
398:520$481 
524:857$396 

2.822:269$120 
674:101$334 
800:000$000 

3.213:726$396 
903:300$851 

4.399:256$284 
3.414:000$000 
4 .149 :000$000 

922:671$.369 
36-5:974$000 
19i :-373~~72 

2. 8~l4: : ~1)0$000 
~)46 :26~$502 

32.890:414$108 33.110:876$863 

Receita provincial por titulos .( •) . 
. --
Direitos de importação .•.•••..• 1 

Ditos de consumo de mercado-
rias nacionaes ..•.•.•.•.••• •: 

Di tos de e;xporlacão .•.•.••• ~ •••.. 
Dizi1nos . ...................... ·; 
Despacho marítimo .•.•.•.••.•••. 
Decima predial ...... ~ •.•.....•. , 
lm(Josto de industria e profissões 
Decima de heranças e legados ••• 
Imposto sobre compra e venda, 

excepto escravos (transnlis
são de pr·opriedade) ••••••••. 

Sellos das patentes da Guarda 
Nacional, arrecadado pela re-
ceita geral ..••.••••••••••• ···1 

Novos e velhos direitos. provi
n1ento de em pregos, mercês, 
papeis forenses e demandas 

92:315$333 

1.944:599$462 
13. 961 :868$952 

537:864$106 
92:642$042 

2.814:,080$151 
1.439:915$794 
1.262:111$665 

313:200$872 

257:526$941 

_(*) Segundo. orçamentos e balanços das províncias •. 
( •) Este quadro não confere exactamente con1 o an

terior, n1as se,rve para. base de calculo, por conter ~odas as 
fontes de receita provincial. 
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. ~\latricula do Lyceu ............ . 
Desconto de vencimentos c paga

Inentos feitos pelas repar-
tições fiscaes .............. . 

l.:rnolumentos das repartições 
provinciaes ..............•.. 

Pedagio·, ·taxas itinerarias, por-
tagen1, etc. . . . .......... . 

I1nposto so~re , loterias :(capital 
e preinlOS)~ ............... . 

Productos de loterias (beneficio) 
Imposto sobre escravos (t.rans-

Inie:são e taxa annual) ..... . 
Taxa addjcional sobre todos os 

impostos .................. . 
'·Rendas das ·estrada&. de ferro 

·custeadas· pelas províncias ... 
Dita de bens e proprios pro-

·villciaes ................... . 
l\lultas por infrac~ão de leis e 

regula1nento·s ............ ; .. 
Cobrança da divjda activa ..... . 
Reposições e restituiç.ões .. I ••••• 

Renda ext.raordinaria:, do evento 
não elassjrficaclo, ,premios e 
donativos .................. . 

A.t.1xilio · .elo cofre · géral para 
a foroa policial. ... I •• I •••••• · 

219 :335$85'1 

2S3:928$767 

1 '899: 232$58;) . 

230:975$400 
206:37ü$000 

638: 62"1$083 

396:1:04~75B 

1 .:363 :262$191 

180 :{)21$92D 

147:111$8()1 
819 :IQ:5·0$540 
234:362$705 

520:626$888 

31. 319·:281$971 

Despeza 1J1'0'Vi·nciaf. 1JU1' ·t-itulo:> ·c*) 

Assembléa.s proviuciae.s. . . . . I •• 

Secretarias das presidenciag •.... 
Adtninistracão e arrecadação das 

· rendas ..................... . 
Instruccão publica .........•.... 
Cult.o publico ........... ; ..•.... 
Instituto vaccinico .........•.... 
.Aposentados., jubilados ou re-

forinados ............ I •••••• 

Corpos de Policia .............. . 
Cadeias .- sustento, vestuario c 

tratamento de preMs pobres 
e outras despezas semelhantes 

Il1un1.inação publica ............ . 
Subvenção a casas de caridade e 

·hospitaes .................. . 

1.226:008$499 
795:085t$61U 

:~ • 5().4. : l 7 0$5 ·íll 
7 .18·6 :727·$·31()16 

98 :123$10·7 
22:067$767 

1. 4,30 :052$59·H 
5.5üi:538*827 

1 .1Gtl:ü:~0$71H 
1.417 :{)·14.$·'t3ft 

( *) Estes -algàrisn1os. referem-se ao exercJClO de i88G-
i8S6, n1as servem de e.studo c01nparativo. · 



~ub-;idin :'t:-; t'iH11ar·as rnur1kipac~:-i .. 
t:ateell"~" P t·i\·il isa<_:.fí.u eh~ iullios. 
Obr·as pulJlil'a~· ................ . 
J~>= lr·aclas de Ü'ITO eus te adas l'l' tas 

IH'oYineias ...........•...... 
C'aranlia de .iuru:; a e~f-1·adas de 

ferro ...................... . 
~ui:JyerH.:ãu a eornpanhias c crn-

pr·ezas de navegação ... · ..... . 
Di La a engenhus cenlraes ....... . 
Jnmli:gl·aeão e eoloni:-;at,:ão ..... . 
.J urn~ P anwrLiza~:ão .cla divida .. . 
l' I'~ [ I'lt . ' - '-. ' • ., . " . ., - ., .. . ~ " ... U_t.,OC~. C ll'IJO::;l(,.Ol:-:S •••••••• 
I!..xerL~wros hndos ............... . 
Despezas Lli Yel.'sas c c:ventuacs .. . 

GG : 1 ;:;u*ooo 
'I ::3 ~~*77 r; 

2.8U:! :Cíti-í·!f;08t 

1.35l :07-1~08·1 

.:2 •. ?~.li: ~r78$GGO 

750 :-1G7*52~l 
38:9G-i$58;J 

4.21:399$150 
3 . -H :3 : -'• :2 -í$;?i81 

2-17 : tH.iô$3(){1, 
1. ~,(j() :1 0:>$091 
1. 2.28: G3:3*3·í!.t 

37.158: U.'i$3G7 

Divida passiva pPovincütl em .1888-1889 

ES'l'.\DOS FUND.\DA (i) l•'L~C'l'ü.\N'l'E SO~DI.\ 

An1azonn.s .................... - - (2) 3.ooouooolooo 
l'n.rá .....•....•••..•.... ·. • • . • H. 3~·í: 200$000 1.317:468$016 -í.7ii:M8 016 
J\Ia.t•n.nh ão .•.•...•.•.••••.•.••• 1.023:000~000 - 1. 023:0001000 
~ia.ul~y ••••...•...••..•••.•.•. 202: 000.1000 158:481$088 360:431$0S:S 
Ccttra .••..•..••..•.••..•..... - - -
Rio Gt·n.nde do Nor~c ..•..•••• 43:818$800 348:032$\Jô3 39i:851$7ó:) 
Pat•ahvb<),. .................... 185:750~000 ô96; 7 42Si903 882:4~2$007 
l)ernn.iuhnco .•••••••••.••.•••• 7 .o24: 400$000 56:278$063 7.680:678$06:J 
~\Iagôa.s •••••••..•...•.••...•. 156:100$000 . 363:115$292 519:215:.;292 
~cL·gil)e .•.. •..••........•...... 731:400$000 327:977$298 1.559: 377$29s 
Bn.hia. ••.••...• · ••.•..•••••..••• U.6ô0:400$000 - 11.660:400$000 
Espirito Sn.nto •......•.••••••• 682:800$000 18:057$176 300:857$176 
Rio Je Ja.neiL·o ................ 8.03i:900$000 1.0.2S:S64f000 ~).063:764~000 
:'lrinn.s Gcra.cs •••.•.•••....•••. 8.011:717$210 - :).011:717 210 
l)a,L•:tná ••••••• •.•••••••.•..... 732:9!l6$000 1.294:168$063 2.027:164. 06~~ 
:0::. Paulo .•.•••• · •...•.•.•••.••. (3) i .j .652.: 76~99 3. 761:55~08 18.414 :319~707 
~:1ntn. Ca.that•ina ................ 132:000$000 23:312.800 155:31m0() 
Rio GC'<'l.ndc 1lo S11l •..•....•. •• 3.227::~21$818 675:3i0$000 3.902:661 18 
GO)"'tl.Z •• ••••••••••••••••••••••• 30:800$000 22:000$000 52:800$000 
1-.ittLLo Gt·osso ................. 199:000~000 ::J9:1W.817 238:799$8f7 

GO. 325: 067$827 10.3U:H3$187 (4) 73. -i56' 511$0-i.t 

(1) T::tlve;,; sob esLc titulo ltajü. vet·has, que não ropt•escntem uivid:t llltl da pL·o
pl'iamente dita.; mn.s a.s cifras que damos ostavmn classificados, como ta], uas pccn.s 
otficin.cs, donde cxtrn.himol-as. 

(2) Não podemos disct•iminaL' a. funclaàa (si hn.via), e a. fluclttante. . 

· (3) Inclue a importn.ncin. de 6.512:763$999 de n.dea.ntamento do ju1·os gttt•:tntidos à 
Estrada de Fet'l'O de S. Patftlo e Rio de Janeiro, pagos pelo Tllesouro Nn.cional. 

· (4) Este total devia set• supel'ior n.o fim do anno de 1889, segundo as p1•evisões co
lhidas dos mesmos documentos de que nos se1•vimos para indicai-o. 

35 
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O Sr. Thomaz Delphino - fio ,trabalho de d_ota.cão á. 
P.atria, da ·sua lei f~ndamental_, 1~t<? e, ~~o ~·eco~heclm~eJ?.t~. e 
codificação sumn1ana dos princlplOS . max_Imo::; do D1re1Lo 
Publico, en1penho toda a 1111nh_a .!>oa von~aüe, de. n1odo que, 
attendendo aos reclamos da op1n1ao. sere1 o ma1s breve, o 
mais conciso possivel. . . ,.. 

Trata o titulo 1 o .cto projecto de Constltu1çao do ~stabele-
cin1·ento da Capital da U.nião. Deputado ~or esta >e~dadc, a 
o.c.casião é opportuna para que me pronunc1e a respeito. 

O Sa. OLIVEIR..~ PINTO ~ Não se trata da mudança; falia
se apenas na hypothese de se dar a mudança. · 

0 SR. THOMaAZ DELPHINO - :Justamente: falla-se,. llü 
titulo 1 o, no estabelecime~to ~a caplta~, e ha e·me~~as a 1s·so 
relativas; por consequenc1a, e para n11m, como d1z1a, Depu
tado por esta cidade, o momento opportuno para pronunciar-
me. 

Na instituição que para sempre pereceu a 15 de novem-
bro do anno pas.sa.cto, .a Capital foi ·constanten1'eute mantida 
nesta cidade, quer o interesse da família reinante predomi
nasse, quer . as nece~ssidades geraes fossem mal cornprehen-
didas. 

Era natural .que na época colonial, o tempo do Brazil 
portuguez, fosse a séde do Gov.erno no littoral, na Bahia, pri
meiro, e depois no Rio de Janeiro; porquanto só uma pequena 
marg·em, uma pequena i'aixa, junto ao n1ar, tinha civlliza
cão e recursos, e . era necessario ir pouco a pouco levando ao 
interior o predomínio dos possuidores. 

Si á Monarchia, que é a centralização politica e adminis
trativa, convinha a fixação ne·sta cidade, si ella jámais a arre
daria daqui, é porque desconhecia o seu proprio interesse e o 
da Nação. Era patriotico, elevado e politico que tivesse o 
arrojo de levar a Gapital paa.·a o interior, que a collocasso na 
z~na . central, donde ella, que de tudo dispunha, que tudo 
tinha nas mãos, poderia e:spalhar beneficias de toda or·den1. 
r~solvendo, ~uas! inv~luntariamente, os grandes problemas na~ 
c~on~es da 1~m!grac;;ao, do povoamento, da utilização do ter
rltorip, ·da v1açao, todas as grande·s .exigencias publicas que 
debatemos e debateremos aqui . 

. Ah!, no interior, na lucta com os elen1entos in'hospitos e 
a_ggre~s1vos, com, os sertões, a civilização irradiaria com faci
hdade para todos os pontos; o littoral seria ·civilizado por 
sua vez pelo .oc.eano. Basta o oceano para dar civilização á 
costa do Brazll. 
. Na Republica, na. Republica federativa, governo essencial
Il!ente de . descentrahzaçao, em que as liberdades publicas 
sao garant1das pelo self government, pela autonomia conlmu
nal, ao me.smo tempo que a União recebe toda a força e· todos 
os eLemep.to~ para manter-se inteira e erecta perante as ou
tras naco.es, esta. 1nudança de Capital não é tão importante, 
n~m. póde PfOduzir o mes·mo re:sultado progressivo que a ini
CI~hva coraJosa. ~a Monarchia traria. Comtudo é ainda per-
feitamente JUSbfi.cavel !i mudança. · , 

~ó!1e parecer á primeira vie:.ta, sendo eu moço sem o 
prestigio d~ um nome feito, acabando de receebr desta cidade 
a sua conf1ança na. sua y~tação, e 0 seu mandato ue h a 
qualquer cpusa de 1ngralldao no que digo Mas sf qPresi 
dente. o R10 de Janeiro não é grande por ~er a 'capftal; nã~ 
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precisar ia dos ourtopeis da Côrte, nen1 cre ser a sé de· onde se 
congregarn 0:5 representantes dos estados autonomos para ser 
um. dos n~aiores emporios commerciaes do mundo,' uma das 
n1a1ores c1dades da America. 

O Sn. OLIVEIRA PINT.O - Seria a ·Capital c01nmercial c 
economieu, ·cn1bora não fosse a Capital politica, e não des·e
jamos que isto se realize. 

0 SR. THOMAZ DELPHLNO - E'-llle bastante para a sua 
pujança o pros·peridade sempre -crescente, e me referirei ape
nas á sua í'ace material, á sua extensa, segura e formosíssima 
bahia de Guanabara, sem rival no mundo, que recebe o seu 
cunho e o seu natural desaguadouro dos productos de regiões 
centraes. ·•·.J 

Na Monarchia, un1 inconveniente da Capital, situada aqui, 
era a desorganização completa dos serviços publicos, a per
turbação absoluta em todo o mecanismo governamental, si se 
produzisse um ataque subito, uma invasão, ou mesmo um as
sedio; cmno na Republica é sempre possível. le·var com ra
pidez para ponto diverso do territorio os pode.res politicos 
geraes, sem desordem sensivel, ao passo qu~ os municipios e 
os estados continuam a reger e administrar os seus interesses, 
o inconveniente diminue muito. 

Comtudo, subsiste ainda, e ~. ne~esasrio que nem por un1 
instante possa a estabilidade politica e governamental soffrer 
abalo ou interrupção. 

Outra razão, Sr. Presidente, que me leva a desejar que se 
rnude desta cidade a Capital .da União, .é que ·somos uma po-
pulação de 400 mil almas. . . · 

U~I SR. REPRESENTANTE - Parece màis uma colonia ex .. 
trangeira do que uma c1dade brazileira. 

0 SR.· THOMAZ DELPHINO -- l3SO não é exacto, não tem 
razão o nobr,e Deputado. Nós lanç,ámos sob rê to.do o Brazil, 
na Monarchia, o inJluxo poderoso de centro civilizador de pri
meira ordetn. 

Somos uma g1'ande população e, sendo a Capital da União. 
perde:ren1os dos nossos direitos politicos, como aconteceu á 
Capital da União An1·ericana: não po:demos perder esses di
.reftos, nós, população de, pelo menos, 400. 000 almas. 

Por outro lado. Sr. Presidente, a Capital unional não se 
sentiria talvez n1uito bem no meio da· multidão da vasta ci
dade, por sua natureza, agitada, por ~ua n.atureza, t~.mbe·m, 
.de vez em quando, algun1 tanto revoluciOnaria. E' sabido que 
nos Estados Unidos ela America do Norte os differentes esta
dos tên1 gerahnente, por capitae-s. p.equenas cidades pouco 
populosas; . a séd.e do govérno do Est~do d~ ~ov~ York não 
é a riquíssima cidade desse nome e sun a Insignificante Al-
bany. . . . 

A historia da grande Republica da outra Ame·rwa é a este 
respeito muito instructiva. Em 1783, funccionando . o Con
!gresso em Philaclelphia, perante a imminéncia de up1 ata9'l!a 
projectado contr~ ell~t mqstrou-se o poder local, cuJo ~ux1ho 
foi rec,larnado

1 
tao fno, tao pouco préssuro·so em acudir, que 

foi necessario ao Congresso mudar-se para Nova Jersey. 
. Nem a pressão da m~ltidão, tlem a dependef!Cia de um 
governo local convém ás hvres e calmas dehberaçoes dos ré ... 
presentantes da soberania popular. 

i 



Quando a cap1la1 da l:nifi.u ..:\11U'1'il·a11a foi Jixnda on1 \Va.s-
1tingLon~ era esta apenas uma lWlTncna cidade dr 70 a RO mil 
habitantes ... 

UM SR. REPH.ESENTAN'rE - H o ;i e é uma geando cidade. 
o SH.. Tr-roMAz DELPHÍNo - Seus .h?-bitant~s, po1· d~spo

sição ele leL perderam o~ clireHo,s pohheos~ nao possu1ran1, 
eon1o não possuem~ nl'lll a:3sen2L1lea ele representan~es, ~en1 
Senado, e, pagando irnpostos~ sao..: entretanto, os un1cos cida
dãos norte-an1ericauos que os 11a0 v o Lam. 

E:-;Lí.. Sl'. Pn•si dente. e::il a anmnalia rnoralrnonte accoita. 
S(~) perde· na União Americana os se~s direitos politicas quem 
os quer perder, ninguen1 sendo o!?r~gaclo a n1orar ~~rn \Vas
llingLon e sacTificanclo-se a JJcne·:hcw de todos o-s Interesses 
de alguns. 

A Capital c1a Vnião Brazi1cirn~ creio LlllC estará, ist.o na 
utJinHio geral. n8u .cleYe P~tar c~l1.ocada. non1 ao Norte, non1 ao 
Sul. mas· ele modo a recclJc•r a InHucnci:..l. {18 :.nnbas i."!.S grandes 
divisões telTitoriaes~ nun1 ponto central, traduzindo, assirr1, 
a nos·~a hat'JlWJ1Ü1. a nussa con:l'J"atcTni.za~:.ão u n llOssa forç:n. 

Tantos an;umentos se poden1 apresentar para que es
teja n1uito a.fast.ada da costa, con1o algun1 tanto della approxi
n1ada. 

l\las. não ueye ~er sem duvida. cnn caso algunl, urna inl
portanle· cidade .. Un1 limitado espaço de territorio, de vida 
quieta~ singela~ socegada, nas n1es111as condições politicas em 
tJlJC S(' acha a Capital da Ht•puhlica Am.ericana. eis o ideal. 
Lucramos nó3, ·Capi la,l Federal adual. corn a mudanç:.a~ politien, 
administrativa e, mesn1o, co1nmereialmente, porque na lucta 
por nós proprios empenharen1os n1ais actividade e mais es
for,ço. 

Luet·a a União. porque o seu G-oYerno estará firme, sc1n 
·vaeil1acão alguma, o seu CongT·esso livre e sen1 qual1quer p.eia. 

Lucraria a i nela o Esla{1o vant nn.cl e fosse a nova Ca:pi ta1, 
porque. po1· rnais que cn 1 c.;;;~encia as novas in.sti.tuiçõcs scj an 1 

descentraliza(loras, antigos habitDs inveterados farão com que. 
por muito tempo ainda, ao redor do centro unional. uma 
grande son1ma de interesses se agite. e disso lhe· adv:irian1: 
pelo menos no ponto de vista economico, evidentes vantagens. 

Facultando o Regirncnto apresentar na segunda dis-. 
~ussão . da Constituição ~mendas. ·ou e a bancada da CapitaL 
UJ?rove.Ita~'emos a d1spo~rção regin1ental para estabelecer não 
.-;o a Ca.p1tal ·da 'Republ1Ca. ecnno tambern as no·ssas condições 
th~ ·existencia, ·coino :mstac1o autonomo e federado, a que ten1os 
direito. 

. O Sr. Oliveira ~into - Sr. Presidente, lastimo profun-
d~anwnte que n1e .seJa dada a palavra quando apenas para 
f1ndar a hora reg1menla1 faltmn 15 1ninutos 

Era intenção minha discutir a materia sujeita a debate, 
sc-m1 :raze,r nestp, Congresso esforços de rhetorica. ·ou affectar 
e]oquenCia, que não possuo (Não a.noiados.'l · · 

~ra intenção n1inha discutir màteria irÍ1portante, porque 
acredito que~ en1 l!lO~ento tão sol01nne cénno ·este que atra
Yessa a .no.ssa .... Patr1a. e {'SSe o (lcv,er de todo a1quelle auc torn 
a eomprehe_nsao. clara dos seus deveres deante da ilnp-onencja 
elos e~:conLcCJnl'en Los que :nos cercam, c~ entretanto. :forçado pela 
fatalidade da hora: VOJ o-n1e · na c9ntingencia de não poder 
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:~erir ,a in1p9rÜ1l}LO questão 9a descrin1inaeão Lla::; rencbs, e ::t 
que e relatlv<.~ a_ competenc1a exclusiva da União para crear 
üancc~s ele en11ssao. Nestas conclições, ~ou fOl'Gaclu a cons un 1 ir 
os nllnt;ttos quo restam, respondendo ao illust1·e representante• 
ela C~lPlL,nl Fed9I.'al, que, neste 1nornento, acaba de· f'allar. 
. . .~. J<"x. L'sla dt• m~eôt'do eon~nos·c·n em que n tnuclan~a d:t 

~Lap !1.:.1:1 dc·\·c· se• I ()J'Jltl.L' urna real1daclc. )l'ão c.len· ·;;;c•t.· o Ftio dt• 
Jal\eil't) a Capital dos :F>:;Laclos Unidos do I.kazil: dt'\'·(~1\\tl:·< l'~'"
eut·ay um ponto eollocado entre o Norte e o .Sul, ao abrigo das 
r·.on L1n.genems a qun pócle es!ar su.ki!a PS!a Capi Lal. L', ai i. I'P
JII'O.~·l'l\lantl(l, illt\ llln grande• JHl.]1C'l C'Oll\U t•ICIIH'l1itl ,tk l~!IJli'l'a
! r·rnizaeão. 
. Discordo do nobre Deputado quanto ú maneü·a de pensar 
dt\ S. Ex. rrlati.vamrnlc~ ú L·onsli.tuição da Capihll Ft•clet·nl 
t'lYl un1 Estado independente. (Apoiados.) 

Parece-n1o que. un1a vez que o Congtesso delibere nnHlar 
n C a pi! nl cln:-; Estrtcln~ Unülos do Braz il 1 li.l!'a nu !ru pon! n. 
a t' i dad 1' do Riu d•• .r aneiro, ou. antes. o nnm i r· i pi n 1wu 11·• ), 
ll0.Ye faze1· parte integrante do Estado do Hi.o elo .Tancil'<). 
tln cu.io iPrritorio foi dosn1embrado unicarnen!.e IHlra l'PJ1l'C
~t~nl.ar a mi:-sãn de {Japilnl do rrnperii) do BL'azil. ·ltn.ic E:-;
taclns TJni·clns rln Br·azil. soll a f('ll'm:.l l'Ppu1)lieana. 

81·. PI·,•:;;itlPnt.<'. ~~ prt•t·i~o que o fJi.gan1ns. n t•idadr· tln Hio 
de Janeiro r1ão tern un1 verdadeiro earact.Pr nacional; IJ<ll'<'l'P 
antf•:-; uma cn!nnia <.\1\l que ]WPclomdna n rlrmen!o rx:trangriro; 
não ten1 f,Jiç:ão a lgun1a que lhe dê urn typo de naciona1flallr 
cli~lincta. 

U:--.r SR. H.EPRl~:sE:NT"\.NTE- Tcrn as lradir-ões do patriol is--
mn J'O\'OlUClODario as 111ais antigas. ·' 

O ~-'n. OUYETIL\ PI~rro -- L..:\.s tradições f.lt=> patrioLisn1o re
vo1ue1onario as n1ais importantes ten1 o Estado dr Minas Ge
rar··~. al!-!nth .díl Xnr!0 t' u H.io \G1:anr:lr~ elo S·ul .. \:-:.· r·t·,·rdut:nl'~ 
110 J1.io rle .J(U1t'il'l\ si l.t-.111 [l'il.ll11J11lH1.d(l, Pin t!-'t'l'ill. 11 1111\'il 1\i'ííl 

se !en1 agitac1n. r·,,nserYandc-se afastadn (Jns rtC't111Lc•c·irnt~ntns. 
c ~,-, das t·eyo1u~:í'íc·s I 0111 yi::-;ln a:=; er1nseqUt-'·1Wia:-; :l'n\·nrnYPi:-:; t1ll 

·d~sfavoraveis. 
X a r·irltHÜ' dn Hiü ck· .TmH~il:o predomina o indns!r1al isnw. 

a avidr·z dP fnr!una. ·p r1i'\.o o r.isisrno. 

l:T::\'f Srt. R.EPHESE.:.'n'ANTE - E' un1a p:ranrle r..irladc onrlt-., n 
r.on1merriio h a de preclontinar se.n1pre. ·· 

. O SR. OuvBTRA PTNTO - Sr. Presidente. romo 0.n diss0. 
as .razÔPs a.1lpg·acla::: rwlo nobre Deputado são ·pl'(l{';'dt-.n!.r;.: f'01t1 
J·r·laç:5.o :ú n1u~~ianc:a da ÇaDilal: a no~~a. cliy,··~-~~'1\('ia t·~l ú. SIÍ
n!entr. quanto Ui) twnc.echrnrnl.n qur df~Yamns lt''.'· cmtsr•eu.ll\·(~
nHmLe a t'Ssa nn1dan~a. quan!n ac1 qur' ~f' rh·vn lnZPI' cln llllll1l-
cipio neutro e da cidade elo .Rio de Janriro. (J_lu·ifns O)w.rtes) 

O:-; nn1n'.r'i Drpnhtíln::; ch . ..;rutam: n1. ,[!''pitls. l'nn!munr!'1. 

O ~r.. :.PH.ESTDENTE - A LI enc.ãn. 

o SH. OuYETHA Pr~To --. 81'. P1·e~irkn I 1 ..... i:í m·a f•;;;eassn 
0 l empt) qu" ntr• rahin. e n::;; nnbrc:-; Dr'pn!atln~. 11~1hn·almeni e, 

DOr n11.1i!a 1wnrY·nlrncia, !11·am-nw ainda alg11n~ 1\111\ll!ns: ma:-: 
01.1 StÍ d0\'0 agTild0(~t-.l'-ll1í'~. 1)01'(\LlP. ('tíl\l :-it'll . ..; itllill'l(•S. flllt'l\a:-! 

n1e alrn!arn nf•::.da. triln1na. fnri1itanrln n.;;;sim n r1rsPmrwnhn da 
rni::;sfin que. JIH' impuz r-. qtlP r unir·mnrnlt• rc'~(Hllltlf't' ao TW1H'C 
])f'pt11acln. 
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O que. pretendia discutir era a questão da .... discriminaQão 
das rendas da União e dos estados t1 a questao dos bancos, 
que é, talvez, ainda mais importante do que aquella. 

o SR. BEVILAQUA - Feita :a n1uda~ca da Capital, n1e pa
rece que a cidade do Rio não deve ser 1ncorp·orada a nenhum 
Estado, e .sim que devemos n1antel-a como ~stado - typo para 
organização dos outros estados. ('Apartes. J 

O SR. OLIVFIRA PINTO - Sr. Presidente, ouvi com a 
attencão que 1ne merece sempre qualquer collega, o aparte 
proferido pelo nobre representante pelo Ceará. Mas, Sr. Pre
sidente. que Estado ty11o é esse que pret.ende o nobre "!}cpu-: 
tado? Eu não comprehendo o pens~n1e~to de S. Ex., nao se1 
o qne seja Estado typo de organ1z3;çao federal, _porque o 
modelo da nos.s.a organizaçã-o ~ un1 un1~o, a F.ed.e~acao, o se.lf
yovernm,ent, a vida autonomlCa, a v1da munHilpal, a v1da 
parochial. (Apartes.) 

ü RR. PRERTDENTE - .Attençã.o! Q,uen1 te1n n. pa-lavra ·é o 
Sr. Oliveira Pinto. 

O RR. OLIVEIRA Pii\-rrro-- Quando orava o nobre Deputaõo, 
eu disse que estava de perfeito accôrdo com S. Ex. O Rio 

dR .TanAir(). sem ouvi da a cidade ma is importante do Brazi1, 
devia e deve continuar a ser a Capital commercial e, talvez, 
e;c.onomica no pai:r.~ mas, entre eapit~l Aconn~m~r.a ou commer
cial e Capita1 politica. vai muita differenca; Ca·pital politica 
não é uma g-rande cidade, C·Om immenso commercio, con1 

. 1nuitas industrias, con1 grande população; e S. Ex. mesmo 
foi o p,..imeiro a anontar o exen1plo da A1nericll rlo Norte. 
onde não se foi husrar Nova-York para sna Capital, mas a 
pe.qur-ma cidade de Washington. 

Que razão tiveram os americanos, n1uito mais praticos 
do aue nós da raça latina,· que smnos fatahnente in1a~ina
tivo~? Qujzera.rn pvit.ar ou·~ 11ma e1dqde de ·Q·;r::lnde nonnlar.ão, 
e::mosta, no caso de uma lucta, a S·er esma~ada pelo inin1igo, 
o Governo Federal sujeito ás eonsequenc.ias dessas luctas e re
tiraram a Capital para nma cidade de pouco nwvimento. mas 
ao abrigo desses peri~os. E que razões p0der·osas poderam 
actuar no nosso espirita pal'a não seguinnos essa orientação? 

O nnbre DP.nnt~rlo insist.in nr'i~~nnente na ~ua opinião da 
nmdanca da Ca:nita.l; ma~ 1nanif·e·stando o des.ejo de f{ne esta 
cidade se constitua em Estado. · 

1\,f!:lr;;, ~enh01·~~. nc, est.~rln~ nã.o s~ cre::1n1 na mP.nbe do~ 
legisladores, não póde ~ Goverrio, não póde o Congrc'3'50 
crear esta.dos. lOs estados cream-se 011a.ndo têm elementos 
propri!1~· como qne naturalmente. E não vejo razão al~uma 

que m1hte em favor da maneira de pensar do nobre Depu
tado. 

Es~,ou de· accôrdo quanto á primeira parte, a mudanca 
da 1Cap1tal. e ~suste!"lto com toda a convicção, com todo o vi
gor, a emenda ass1gnada por mim. nelo Sr. Alcino Guana
bara e p_or outros renresentant.és do Rio de Janr.iro. 

~rmo que "'=. Ex. e o Cong-resso me farão a .lustica de 
acr.ed1t.ar que nan defendo semelhante maneira de penRat' 
unlCa.me:n.-f e pelo fa-cto de ser repre~entante do Estado do Rio 
de Ja.ne1ro. 

Seria mesqui~ho esse nrocedin1ento, e creio que só quen1 
neste Congresso nao me conhecer de perto p6de acreditar que 
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seja esse o nwyel da n1inha aLI iLudj~ 1wsta que:-~!ãu .. :\:ão, se
nhores, L?-nt~ mais que se trata de uma simples re'ivindicar,ão. 
Era ter:ritO_ElO do Bio de Janeiro, foi separado para exei·cm· 
uma funcça~: cessando a funcção, o tceritorio deve voltar a 
fazer parte 1ntegrantn do tcrritorio de que fazia parLe. 
. Sobre. esta questão, que considero actualn1enLe de pouea 
lJ!lP.Sn'lanei_?. tenho provado que entrei nclla com loda a eorr
VlCÇ:;to, e .nao me alarg·uei porque tenho neeussidad(~ imperiosa 
de d1scut1r materia importante em relação á discriminação das 
ren.da~ e principalpente em relaoão á questão dos ban(!OS d~ 
em1ssao. 

Voltarei opportunan1ente á tribuna. ("Muito bem.) 

O SR. PRESIDEN'rE dá para ordem do dia 15 do corrente 
a ~o_ntinuação da primeira discussão do projecto de Consti
fuiçao. 

Levanta-se a sessão ás tl horas da tarde. 

3a SESSKO, EM 15 DE DEZEMBH.O DE '1890 

PRESIDENCTA DO SR. PRUDE.NTE DE MOR.'\ES 

Ao 1neio-dia, fez-se a chamada, á qual responderan1 os 
Srs. Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes de . Carvalho, 
João Neiva. Eduardo Gonçalves, Costa Rodrig·ues, Franeisco 
Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sarmento, Cunha Junior, 
José Secundino, Manoel Barata, Antonio .Baena,' Joaquim 
Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, Joaquim Catunda. 
Bezerra de Albuquerque Junior, José Bernardo. OlivPira 
Gaivão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira, .José Hygino, José Sin1eão, Frederico Serrano, Pedro 
Thomaz Cruz, Virgílio Damasio. Saraiva, Domingos Vicente. 
Gil Goulart, Monteiro de Barros, L·a-per, Braz Carneiro. CampoR 
Salles, Ubaldino do Amaral, Santos Andrade, Generoso Mar
ques, Raul i no Horn, Esteves Junior, Luiz Delphino, Ramiro 
Barcellos. Pinheiro ·Machado. .Julio Frota. Cesario Alvin1, 
An1erico Lobo, Eduardo Wandenkolk, J oaquin1 de Souza. Silva 
Canedo. Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Mur
Linho, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues. 
Indio do Brazil, Lauro Sodré, Innocenc.io Serze:dello, Nina Ri
beiro, Pedro ChP.rmont. Matta Bacellar, Casemiro Junior, Ro
drigues Fernandes, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, N el
son, Pires Ferreira. Martinho Rodrigues. Barbosa Lima. Be
zerril. João Lopes, Frederico Borges, José Avelino. José Bevi
laqua, Gonc,:alo de Lagos, Nascimento, Almino Affonso, Pedro 
Velho. Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epita,cio, Pedro Am~
rico, Conto Cartaxo. Rá Anrlradc, Hetumba. Tolentino de Car
valho. n.nsa r Silva, .Toão Barbalho, Gonçalves Ferreira, Josr~ 
Mariano Almeida Pernambuco, tluvencio de Aguiar. André Ca-
valcanti. Raymundo Bandeira. Annibal Falcão. Moira de Vas
concellos, Pereira de Lyra, João de SiqneiTa, Luiz de Andrade. 
Espírito Santo, Belarmino Carneiro, Theophllo dos Santos, 



Pontes (k Miranda. Oiiicic~. G<;1-llinn l~0souro. ,Iv~ rl~) P1·ado, 
Oliveira Yal1adão. Lt~andt·n i\Tnct~'l. Fcl1:::.bello J:rc~re, Aug:u8.1n 
ele Freitas. Paula .\rgnllo. T'nsl a. :-;pabra. Ar~toniO Eu~PbJn. 
Zama. AeLllur llios. nat·cia Pires. ~anlt.~~ Pc_ren·a. Ct~slocl Hl df; 
l\1ello, Pau la G ui marãPs. l\1. i Hnn .. \Jn p ll.llop h 10, ~rancrsco P.ndr1~. 
l)ionvsio Ct•I·queira. Lerlvigilrl(l Fllp;lH'tras. Barao dn S. \Ta1·
cos. i\fedrarlo. l\foniz Ft·t~irt'. :\lllêl~:dt> .Juninr, Fonseca (-~ ~il::a. 
Fonseca HPrn u•s. Nilo Prçanl1a. Urbano l\1arconcles, l\iê.lnh~es 
·Barreto, OliYei1·a Pinto. Gyt·illn de L(~mos, Alberto Branclan. 
Viriato de 1\Icclei.ros. Vil~g:il in PP8sôa. França Carvalho. Lu iz 
Murat, Baptista da Molla. Frt.lPS da Cruz. _Alcinclo Guana~Hu·a. 
Erico Coelho, San1paio Ferraz. Lopes Trnvao .Jacques Ou t'HI' tP. 
Furquim "\\rerneck, Doming·os !es~1i210, ~Tinh~tes. Th9~1az T)el
phino. Antonio OlinLhll. Badat'tl, .Joao Pnll1ca·o. PacifiCo ~Ias
carenhas Gabriel rln 1\Iagalllãt~'!:3. Leonel Filho~ Chagas Lnlntl n . 
.Jaeob da'Paixão. Alexandre Stoekler, Fl'ancisco rla Veiga, Ccista 
Senna, Lamounier Godofredo. Gonç:alves Chaves, An1erico Luz. 
Feliciano Penna. Viotti. Dutra Nieacio. Ferreira Rabello. l\Ia
noel Fulg·encio. Astolpho Pio. Aristides Maia, Gonça1Yes 
Ramos, Domingos Rocha. Costa Machado. Don1ingos Porto. 
Palleta, João rlP Avellar, Corrêa Rabello. Bueno ele Paiva, l?cr
reira Pires, Luiz de Campos, 'Martinho Prado Junior. Bernar
dino de Campos. Francisco Glycerio, .T oão Severiano, l\foraes 
Barros. Lopes Chaves, Doming·os de. Moraes. Adolpho Gordo. 
Carvalhal, Angelo Pinheiro. Mursa. Rodolpho Miranda, Paulino 
Carlos, Costa Junior. Rodrigues Alves. Alfredo Ellis. Carlos 
Garcia, Moreira da Silva, Fleury Curado. Leopoldo de Bulhões. 
Guimarães Natal, .Anto:pio Azeredo, Caetano de Albuquerqu0, 
Belarmino de :Mendonça, Marciano Magalhães, Fernando Si
mas, Lauro Mü ller, Carlos Can1pos. Schmidt. Lacerda Coul i.
·nho, Victorino Monteiro, PerPira ria Costa. Julio rle CastHhos, 
Borges de Medeiros, Alcides Li.n1a. Assis Brazil, Thomaz Flo
res. Abreu, H0111éro Baptista. Rocha Osorio. Cassiano do Nas
cimento, Fernando Abbott; Demetrio RibeirÓ e 1\'Ienna Barreto. 

Abre-se a sessão. 

Faltam, con1 causa participada, os Srs .. João Pedro. Flo
riano Peixoto, Ruy Barbosa. Quintinn BocayuYa. GanLão, 
.Justiniano Serpa, João Vieira. Cesario l\'IoU.a Junior, ;\ nl ão c 
Alvaro Botelho; r. sem causa, os Srs. Theorlurefo Souto. Ran
gel Pestana, Joaquim Felicio. Saldanha ·Marinho. EnnPs 00 
Souza, Henrique de Carvalho. Castello Branco, Laclisláo NP-tto . 

. Santos Vie~ra, . Joaquim, Breves. Tasso Fragoso. Mayrinl;:. 
Conde de F1guen·edo, Ferreira Brandão. Justiniano· das· Cha
gas! Barão d~ Santa ~-!elena, Luiz Barreto, Antonio Prado, AI
merda Nogue1ra. Rub1ao .Junior e Ernesto rle Oliveira. 

E'Jida,.posta em discussão e sem debale al)]Wovada a acfa 
da sessao antecedente. 

O Sr. 1 o Secretario procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

RepreEient~<:ãn dos habiLanles da villa do Remanso. do 
Estado da Bahra, contra o decreto da liberdade elos cultos. 
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Vt~m :'t Mc::-n r, ~.:flo lhl:rs as srguinLes 

Declar·ações ele voto 

. neclaJ·o que. na ses::-ão passada, votei. a favor do reque-
rtmenLo ('la parfeL relaliYo á prorogaçã.o da mesn1a ses.são; 
c~ ennJra a srp;t_nlda parte~ concernente á celehra(:.ão do sessão 
nn doming·o. - Amor·i1n. Garda. · 

Dr•cl::tro que yotei a Javor da n1oção do Sr. Zan1a. relativa 
a.o aLI rntndo eornmcttido contra a T1~ibu.no..- Franca CM'-
?.'o.lho. " 

O S~t. En.rco CoELHo (pdo. onlem) - Pedi a palavra para 
suhmrttcr ;\ con::;icleração do Congresso un1::1. rnnç;ão. que ó .rlr 
r':~dtl si ya, eorn pe.f.enri a. elo :congTes-so C:onsl iLuinte·. Entcnrln 

r•.om a;:; noya~ funceõPs e 1mporta nun1a n1Pdida inadia:vel. dn 
p:l'anrlP alcarw0 no qnarlrn · pdmordial do rc.c~.onsíJTH'!~ãn dt) 
paiz inl.c•ir·n. 

Ynn l'I1Yinr :í l\lcsa a lrlOC.ãO~ c ao l11CSIYlO tcrnpo J'N[llf'iro 
lll'!-!.'~"I1C'in pnr·a. disentil-a . 

. .:\ moção e·slú eoncebida nos seguintes Lcrnws (l/:) : 

« .() Congrnss.o Constituinte declara i rwonvcnienl,cs os 
nnsaios dcorganização dos estados~ ficando adiados .até ser 
yolacla a .Constituiçã-o Federal e adoptada, pelo Pode,r [.,rg·is-
1al.ivo. nova lei eleitoral, que .as.~egure a con1participação 
dn lodos ns ei"flaclãns na obra ,de. fundação dos rst-.ados l'f'S-

perlivo~.» 
. .\ltím dn mc•u uhscuro nmne~ acha-se. .::;nbsr.ripta a 

nln~~ft.n por- gr'a11cl0- numero dr~. repre-scntanLcs clenlrc o rpw 
ha dr mnis illu~ler .na rP.D.rr.senLacão elos varins estados. 

·vl'!ll ;\. ·\lnsa r 6 lida a seguinte 

Moçti.o 

0 C.nngr'CSSCI r.onstituinte declara inronvenirmtes OR rn
Sfl i ns de' n r·f!nni zação rlns rstarlos. finando adiados af:é ser vo
Lada a Ct m;-;1 i l ui n I r~ T·'Prlr>ral P adnpLada, pdo Poder Lr.gisl ai' i Yn, 

nnYa lri c•lPil oral. qur assrgurr a. r .. ornparticipação ele torlns 
ns r i daclfíns na. oh r a rla funrlaç.ão dos rstados rcs]wel.ivos. 

Sala , las .sessõ(~:=; do Congre.ssn Consi'.H,uinte: ·j 5 de clezcrn
hro dr, JH\10.-lú•ico CoelhQ.- A1·Istüles Loho.- Thornaz 
Delplt:inn. - Pn1·quhn '\17r~1·necl.:. - .J o_ sé ll"tJ(/.ino. - U1·1J~.~1.0 
.Mar·~rmrles.- PJ·áe-s da C1'UZ. - Ba.ph.sta da Jfotta. - 1\?Jo 
Pe~anha - A.. Ol.?rnl:lw. - .T. kvclm·. - Pollel'a. - T"'cnncl 
F'·i.lho. _ . ..\m.e•·lr~o T"'nbn. - Cha(fas. Lnbn. -- Uchôa Ro
driau~s .- Rarbnsrr. J;in1a. - FPcd~rico .R o toes. - A. St~
r:lder. _ Pm·rr,h·a. Pites. - A. Pc1'namlHl.cn. - C11.storhn 
rle · 11Jelln. - .fnsé .Hirneão. --i Re·!la.rm,'ino · Cm·neiro. -
Rau1nnnrlo Bn.nrfeir·a. - Sar(ôva .. - F1~er1cricn. - ,.Se1'1'a~1fJ. 
-·· Leoviailrlo Cnelhn. - .Too.q11:1m. Sa·J'?nrm.ln. -- Tolrmt?-no 
de Cm·1mlhn. - F·rrw~isco 'Yiachado. - Jlariano dP Marla-
lhries. - A·m philo11hio. 

o Sn.. PnE~JI)E~TE - Na f6rma rlo nrp. imrn I~~~ csl-.:1. tr.r
minndfl. a hora fln rxperlir11l·r. 

·' 
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o SR. E arco CoELHO (pela ordem) - Envolvendo pro
l·ogacão da hora a discussão .da moçã.o, eu não podia deixar 
.(le pedir a V. Ex., como ped1, urgencia para discutir a ma-
teria. 

o SR:. PRESIDENTE - Si o nobre Deputado requer ur
gencia, ·é preciso determinar o tempo, para que o Congresso 
{:Onceda prorogação de hora_. 

O SR. ERico CoELHO - Requeiro urgencia por meia 
hora para ser discutida hoje a minha ind.icacão. . 

Sendo submettido á votacão o requerimento do Sr. Er1co 
Coelho, não é approvada a ur.gencia. 

10 SR. ERICO CoELHO (pela o'rdem) - Ne~te caso, pec~ 
a V. Ex. que .seja dada para a orden1 do dm de amanha 
:J indic~cão que acabo de apresentar. 

o SR. OLIVEIRA PINTO - Peco a palavra contra a in
dicacão. 

O SR. PRESIDENTE - A indicação não está em discussão. 
O nobre Deputado requereu que a indicacão fosse dada para 
a ordem do dia de amanhã. Nos termos do art. 27 do Re
gimento, não poderá ser dado para a ordem do dia. nem 
con~tituir objecto de discussã-o, assumpto que não sej~ 1m
mediatamente ligado ao fin1 do Congresso como Con~ti
tuinte, salvo requerimento devidamente approvad-o em c;;essão 
anterior pela maioria dos membrns presente~. Vou, por
tanto, pôr a votos o requerimento para que a indicaçã-o 
entre na ordem do dia de amanhã. 

Posto a votos o requerimento do Sr. E ric-o Coelho, não 
é approvado. . 

O Sn. E!JU'CO CoELHO (pela ordem) - O Congresso de
cidiu nã.o conceder urgencia para a discussão da indicacão 
que apresentei, assim como negou o adiamento para a ses·são 
de amanhã; pondero, porém, que desde o momento aue o 
'Congresso ac.c-eitou a l110Çâo, visto .estar nos termos do art. 27 
do Regimento·, isto é, entender .c:emo a,ssumptos exclusiva
mente da eompetencia do Congresso Constituinte ou medidas 
de ordem, de interesse publico. politico, c o~ o é o caso; 
c~e·sde o mom·ento en1 ·que a Assembléa a0ceitou a mocão, que 
tive a honra de apres·cntar, está na obri•z1a~.ão senão de dis ~ 
tutil-:a, de .rejeitai-a ou approval-a. ~ ' · 

iO SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado não póde fallar 
contra o vencido. . 

iO Congresso deliberou não discutir a sua mocão nen1 
hoje, nem amanhã. " 

O $R. Enico GOELHO - Neste caso for.mlularei de novo 
aman.hã, a moção e repetirei, si. fôr p'ossivel, o mesmo re~ 
quer1mento. 

O SR. ZAMA - E' dar murros em faca de p-onta. 

O SR. PRESIDENTE -· Peço ao nobre !D•eputaodo que me 
auxilie em cumprir o !Regimento . · 

l 

I 
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ORDEM DO\ DIA 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

O SR. PRESIDENTE declara que vai c-ontinuar ,a prim,eira 
discussão do projecto de Constituição con1. o parecer da 
Commissão Especial. 

São lidas e entram conjunctan1ente en1 discussão as se- · 
guintes 

EMENDAS 

Ao art. so, § 3° do n. 3 

E' licito aos estados tributar a in1portação de merca
dorias extrangeiras, quando destinadas a consumo no seu 
territorio, até 10 o/o addicionaes, os quaes constituirã·O parte 
das rendas dos rnes-mos estacto·s. 

S. R. - Ma1·colino Moura. 

Ao art. s~ 

\Substitua-se assin1: 
E, da compet.encia exclus.iva dos ·estados decretar qual

quer imposto que não esteja comprehendido no art. 6° e que 
não seja contrario ás disposições da Constituição. - Julio 
de Castilhos. - Rantiro Barcellos. - Pinheiro Machado.
Julio F1·óta. - Borges de Medeiros. - Menna Barreto. -
Thomaz Flo1·es. - Abbott. - C. Nasci?nento. - H. Ba-
ptista.- Assis Brazil.- Pereira da Costa. - R. O~o1•io.
Ab1•eu. - Victorino. 1lJonteiro. - Al,cides Lima. 

Ao Art. 9° 

Depois da palavra - admlinistrativa - digta-se: acLos, 
ou serviços, ou instituições publicas estabelecidas pelo Go
verno da União. - H. Bapt·ista. - C. Nascimento. ·
Abreu. - R.. Oso1•io. - Rami1·o Barcellos. -- Pinhei·ro Ma
chado.·- Jul·io F1·óta. -· Bol·ges de }(fe'de·iros. - Menna 
Barreto. - Thornaz Flores. - Julio de Ca.stilhos. - Abbott. 
~ Assis BrazU. - Pcreir·a da Costa. - Victorino llf.on-
teiro . . - Alcicles Lima. 

Supprima-sc, por superfluo, o n. 2 do art. 10. 
'l"'ransfira-sc para o art. 72, c-omo un1 .paragrapho, o 

n. 3 do art. 10. - JttUo de Castilhos. - Ra·miro Barcellos. 
- Pinhe·iro Machado. - Julio Fróta. - Borges de Medeir6s. 
- '},fenna Bw·reto. - Thom.az Flores. - Abbott. - Assis 
Brazil. - R. Osorio. - VictoT'ino jJfonteiro. - Pe·reira ela 
Costa. -· Alcútes Li'rna. - H. Baptista. - C. Nascimento. 
- :\breu. 
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Substitua-se: 
Xos casos exlraorclinnrios de calamidade publica~ po

derá o Governo da União taxar a J'encla de eada 11m d(ls 
e~lado:-:;, d·evendn ser L'gunl p:.na I oclns a porcentagcn1. 

§ Lo Quando Jorcn1 insuffjeientcs n.s J.ont~s da 1·c~e.i La 
di:-;el'i'minaclas no ad. ()"~ para OL'COITCI' ao serv1ço ·lia dtv1da 
n:u~ional~ poderú 1.ambcn1 o Governo ela · Fnião la.nç~u· l_!ntn 
taxa 1wrrnanenlc ~:ubTc a rt~nda do~ ·Pstatlns. sem tll:-~LnH'\:tH'~. 

H. )-Japlistu. - C. do_ ~Ya.~yi menta. - no,'(Jf}s r/~} Jl e
deirus. -- AIJlJOif. - n. ()SOJ'/0. - .-i.IJi'f'lf.. - Pf'J•eu·o. da 
Cnsla. - Ra.mi'l'o JJa,.·cellos. ·- Julio Frôta.. - l)inheir11 
Jllf('/l((do. - Julio de Cast.ilh.o: .. :. - rif'IOJ·ino ]/(Jn/f'Í/'11, -· 
Al/·üiC's L·in1a. - Assis Buti:il. 

Ao art. G4 

Ar.creseente-se: 
3.0 As clausulas dr qur !rata o n. ;2.c. dt~slr. nrl.ig·n, serfío · 

~rJYt]WC am·p-li.<H.1as. des(lr. qnc forrm Ú1YoravPis ·aos·· t•sl adns. 
Sala das sr.ssões do Congeesso NacionaL Jti dr dr·zrrnhe.n 

rlA '18910. - A. de .Amorim Garcia. 
,Q 1Sin,, BmrNAHDINO DE C~\.1-dPOS (pela m·âern) requer a 

rntirada das emendas que aprescnlon~ em seu nmne c no de 
sen s · eollegas de representacão~ re1ati va1nente a inlpnsto.;.; 
nspedaes e in1postos de importação e exporta~.fto: eorrcspnn-
dnnte.s ao § i o do art.. 8° e ao art.. J O, n. ·1. 

Consultado, o Ccm~Tcsso eonsen1e na retirada pedida. 

O Sr. Vi;rgilio Damasio - Sr. Presidente, Srs. rnembros 
elo CongTesso, não sou certamente un1 grande esgrin1idor (}c 
:!'11etorica. de.seonheç-o mr.sn1o n1nitos tern1os e for1nulas de 
]1arlamen:to; o que. porém~ rne. traz a este lagar é o r.unl
pr:imento de 11m deYer. 

Honrado pela eon'.f'ianç.a dos meus: · collega8 da ·repr:e
Rcntaçã.o do Estado da Bahia. tive a honra de, na Connnissão 
'los Estados~ apresentar algumas emendas: das qua.es un1as. 
emno era natural. :foram recusada:::: n1as~ con1\Cl. de cntrn 
estas, considero de imvortanc.la capital a'lgumas, para . escla
recer 1nais a minha convicção~ ];)Or isso que. porventura ellas 
despertarão a contradicta ou o·· debate da parte dos n1eus 
r.ollegas. vou reproduzil-as aqui. susti.~nta.ndo-as con1.o puder. 
P apresentarei n1esmo Olltras que. depois se n1e sugg.eriran1. 

Logo no prin1eiro artigo do projecto de· Constlituiçã.o. 
houve na Cornn1issão um ·debate que parecia. á. primeira 
vista, relativo á reda.cç.ão do arUtg~o. 1nas que certa.rnente era 
de maior in1portaneia. Tratava-se~ segun.do a emenda pro
posta, de supprin1ir a.s palavras - .J1T·nclamoda. JJelo decreto 
n. 1, de 1.1 de novem..b?·o de ~1 889. · 

·venceu-se isto en1 co111missão e n1esmo con1 a minha 
acqüiescencia~ pnrque parecia que nellas consagrava-se o 
:faef.o de homo lo'gar a . N aç:.ão ~shnpl rsnv'ntr o flecr.ct.o rlr. 
procla1nacão da :Hepnbliea. Mas. depni s. rcflec.t i qu c por 
vnnh1ra o inl.cnln ele qnmn clahoron a Constituição foi lan
rlnhilissimn .. fJllal o rlc fazrr pas·sar :ís ge:raçõrs por vir a 



duLa. inmwnedtlltl'ii c 1-::lul'iu:-:u ~~m lplt~ .1'11i pr.udan1ulla a 
Hcp u1Jlin1 JW J >nlci l. 

]!l'oponhu tllll' nus liuliLClttus a accc·j Lar u ::;upp1·essfw ua:-i 
pa~avt·a::-~ do rlenytu n .. I~ Jicaudu u ::u:Ligu~ a.ssün concebiclu 
1Je J : - « .. :\. S cu.:fiu B-razitleil:a, atlup Laudo cun1o ~·órnm de 
g.over·Hu. ::;ulJ u J't•g:imen 1·ep I'l'SenLnl i \"I 1, a Hepublica Federa
Llva, [~l'ilclanuula ~t J~! cln noynmlH'O de Jt::Hj0, constitue-se, ele.» 

}, t•:-;ta. a Pl'Jll1t•n·a. enwnda, sobn~ a qual não me deterei 
HHti :--;: a SUL I p I't':-i:-ii"iu clt~stas ]Ji.lla;v L' as. _\::;sim tonsignarnos u 
~·1·andc fi.1du ::;t'llt qul~ pm·eça que este <ll'Lig:u da Constituição 
e a pena:-; a honlUI uga~.:ão do dee1·eLo. Este foi o n1odo, o n1eio; 
nms uó:-; 11 que qllt.'t't'Ittus consagrar ú u g1·ande facto . 

..:\~', l"<l, pc~,, a 1 1s :meus nob1:es co1lt ~gas não s6 attençãu, 
curno ütclulgcnuia lambnm. 

Eu YOn nmndat· un 1 1Ji1J':.tgTaphu aJdiL i' u :.~. eslu ar L. i". 
Con :-:;ull anel() a mui Los eorTeliglonario::; desta C:.}sa, pa

J·eueu-ntl~ que teYe u apoio u acllles.'},o dclles a idéa que lhes 
apr~sntt '1; par· e L' 1;rt -mt~ que Ara consrnl anuo c:o1n o papel que 
aqu1 l'epr·c~enUml(l~. cotn o nosso cle'.·:•J·~ curn o espírito de 
paz c ck lJrugJ·c':-i~u. que p1't':::iitle iltl;-; pa-;:;u~; ela nascente Re
]Jublica. Braz dei1·a~ cu1n a co:rclura c 111 1bre1,a que ella apre
:-ientou ao ll1LUJd1 > ntaravilhadt ~~ desde o:; pri n1eiro:3 1nornentos 
de sua Yida, lltlS d() is prünei1·o::; actos do Goven1{) Provisorio; 
pareceu-me, dizia~ qne hoje qtte não existellJ n1ais as razõe.::; 
que puzcrarn a l/, cc·r·to ponto nn1 ubit~·'-'· ú, t~ontinuaçã.o dessa 
cordura, nôs dc'Y81U():-i clat a esse arc:to do Guvernd Provisori.o 
n, consag-ração (~ apoio do pa iz ]J.Ol' ])ljS aqui J'(~pre.sentado. 

Un1. desse.~ aetos elo · Governo ~)rovisorio, que yiu-sc 
ulHigad·o, pouco majs de um n1ez depois de pron1ulgado, a 
n~vogar, en1 virtülle da coincidencia de div e1·sos factos e rno
Yilnento:-; que pareeiah1 hosti.s á consolidação e segurança da 
J:epubl:iea, (~ o det'l't.:Lo n .. 2~ de 15 de novembro, que, todos 
11 sabem. consignava - ·!'a-c L.;) scn1 prnc ecümtes e que não 
,miais serú. super-ado na h;,stoda elos povu::;- consignaYa~ digo, 
ao fun~c('.ionarit > qt1 u dt~ixava de dc~sempenha1· o log·ar n1ais 
(:levado elo paiz~ lJU t· durante rnu it o tempo occupár.a, a con
hnuaç.ã o dos Yt'U.L' i 11 :t)nt11s crm· pere,~hht. E ainda n1ai::::. con
eeclia-l1H; quuntin l'Uildig·ua ela libera.! idnde da Republica. por 
an1or da tleeenci a d(• pessôa (' como 'llomenagen1 ·prestada ao 
propr i o pai z e1n qUI' ellc· exercera a p1'ir11eira n1agdstratln'a. 

<) t:.J-t. :ELY:-:i 1m :\L\H.TINS - Não ~~~ matet·ia constHueional. 
O ~H. ·vtH< aL.Io L))~o.2\IASIO - Pe1·d~Je-1ne: si não ft'ir .iul

~·ada nlalt•J·ia :consti Lu cional, não faço questão de logar: vóde 
figurar nas disposições tral}sitorias; n1as penso qt~e tão 
constitucional é L1 izc r que fiCa ~roclanu~da a H.~publlcn ern 
J5 de noYembrn de~ J88n, como dizer ma1s~ na forn1a do ad
ditivo qu1~ apresenl0 (lendo) : . 

« ..:\H('JHlendn a qw~ o ex-Inlperadur· exerceu por quas1 
1neio sec·ulo a::; t'uJl('t;ões dü cllefe de EstaiCln. a Republica lhe 
garante un w pcn:-;ilu ~.und igna eles sr_ eleva~! o ~arg·o, a qual 
s,~rá fixada pcln Uong·resso cn1 sessa,o .orchnana. » 

~-\:.ssim. :ei:ni11 que cleixaren1os aquillo que é especial ao 
Congresso · ordina ri o. para ser reso lvirlo en1 occasião con1-
petente, isto ~~, n~.a1Ti1r as con~i~·Õl's paYt~icu.laros da pensão 
ou aposenta(\ão. t :canelo resolvido pol' 11os ~ l?Onto funda-
1nental. aqucllC' q \W l't~solve que a 1\" a(;ão BrazJ.lCira, ao V01ltar 
a pagina ·que c 1llJJ'e a historia ·do ImtH:t·i.o, sella generqsa e 
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equitativamen~e o . acto da_ ~roclamação da Republi~a, di
zendo: Nós nao de1xan1os dn'elto a algue,ffil de queixar-se 
com son1bra de razão; nós supprimünos o ~mprego, mas não 
abandonan1os o ernprcgado. - Por ~sta forma llon~'amos o 
Governo que começou a obra gTandiOsa da_ Republica e o 
seu segundo decreto, que .c-onsigna a mesn1a Idéa .... (Apartes.) 

Eu nã·o i'aço, já disse, questão de collo:caçao. O que 
quero, o que desejo é que, tratand_o-se de um velh_o fuD:c
cionario, a Republica forneça-lhe mews para sua subsi.stenciu, 
de accôrdo com o alt.o cargo que occupou. Pó de ser col~o
·ea-da .si as.sirn o entendcren1 os honrados ·collegas, nas dls
posi~ões transitarias. Acho, porém, e insisto neste pOI}-Lo, 
que a idéa é digna de nós, e espero que ella merecera a 
sancção do Congresso. 

O .SR. ZAMA - Muito mais irregular foi o decreto con-
cedendo 5. 000 :000·$000. · 

O Sn.. VIRGILIO DAMASIO - Deixando, pois, esta 1nateriu, 
que poderá ser collocada no logar que fôr julgado mais 
conveniente; não podendo alongar-me na tribuna, visto con1o 
disp-onho apenas de un1a hora, passo a outra ordem de con
s i-deracões . 

O art. 2° da Constituição .consigna uma idéa que não 
é nova ·e que ·se refere á mudança da Ca:pital. Esta questão 
já foi tratada muito bem por alguns collegas nossos em uma 
.ctas sess·ões passadas. Desde, pois, que ella aQha-se lem
brada no art. 2° da Gonstituição, eu, senhores, tive .o ensejo 
de apresentar á consideração da Commissão dos 2'1 a seguinte 
ernenda (lê) : 

«Cada un1a das antigas províncias .. formará u1n Estado, 
e o antigo n1unicipio neutro ·0onstituirá .o Districto Federal, 
eontjnuando, provisoria:q1ente, a. ser a Capital da União. 

§ ,Lo Fica, porén1, -desde já resolvida a mudança da 
Ca;p1ital, e, na proxima legislatur~a ordinaria, o Congresso de
cTetará onde deve estabelece.r-se a Capital, que chamar-se-á 
Cidade Tiradentes. 

§ 2.0 Escolhido para e.stc fin1 o territorio, mediante 
o consenso do Estado ou dos estados de que houver de des
membrar-se, passará o Districto :Federal, de -per si, a con-
stituir ur11 Estado. » · · 

Tratando-s·e da 1nudança da Capital, cogitei ern esüolhcr 
un1 nome, .co~o consta da . emenda que acabo de lêr ao 
Congrresso: assim como o no1ne. de Bolivar foi dado á Bolivia, 
por c~usa ... dos r~levantca scrv!ço.s prestados á Patria por. 
esse c1dadao : ass1m como a Cap1 tal da grande Republica anle-
rícana tomo\1 o nome de Washington, do n1esm-o modo nós 
que tivemos Tira·~entes, não é J?.atural que escolhamos o se~ 
nome para a Capital da R_epubhca Brazileira? E' o nome do 
proto-martyr da Itepubllca, do · ap.osto·lo da liberdade que 
entregou a vida pela Patria (Apartes. ) ' 

Mas eu n_este momento não discuto um nome, que terá 
de ser. resolvido . em. tempo pelo. Co!l.gresso; o que discuto 
agora ~ a oonve~Iencia, e conveniencla urgente, da 1nudanca 
da /Cap1tal. (Apotados.) " 

10' Sa. ZAMA - Isso é uma necessidade. 

O SR. DAMAsio - De accOrdo com o que ouvi pela;. 
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bocca de un1 illustre coUega que me precedeu, creio que o 
Br. Thon1az Delphino: direi que as condições da população 
agglomerada nesta cidade são as n1ais contrarias á exi.stencia 
de um.a g11ande. capital é de un1a .grande F-ederação, e orno ·é a 
nossa . 

. Além diss.o, en1 un1a cidade populosa, onde avulta a lia 
~o mal consti tu ida por massas nas quaes, infelizmente, a 
H!-strucção não penetrou ainda, nem a n1inima educação ci
ywa_; onde se encontram mu-itos, fallemos a verdade, que, 
n~tmrarnente fóra da communhão do povo laborioso e honesto, 
v1von1 entre a ociosidade e os manejos ou expedientes pouco 
confessaveis; e~ssa grande 1nassa de homens é tuna arn1a, 
u1na alavanca po.der.osissima en1 mãos de a,gitadores ... 

O Sn.. VINHAES - .:Pois esta é a veDdad€ira base em que 
assenta a dmnocracia. 

0 SR. VIH.GILIO DAMASIO - A base da democracia é a 
liberdade. (Apoiados. O Sr. Vinhaes dá um lpngo aparte, 
provo canelo 'reclattn·ações das bancadas.) 

O SR. PRESID-ENTE - Attenção! Quen1 tem a palavra é 
o Sr. Virgílio Damas i o. 

10 SR. VIRGILIO DAMASIO - l\ia.s O que é isto? Porventura 
eu disse que a plebe era ignobil ou baixa"! Mas o que s.ou eu? 
O que é a maior parte dos que aqui 'estão? 

UMA voz - Son1os todos plebeus. 
0 SR. OLIVEIRA PINTO -· Aqui não ha fidalguia. 
0 SR. VIRGILIO DAMASIO - Somos todos plebeus, e de

claro que não -consider-o que aqui haja alg:uem que não seja 
plebeu, mas tambem que não seja honesto. 

Pois bem, é da plebe deshonesta (eu a qualifiquei e 
defini bem), é daquelles que vivem de expedientes incon
fessaveis e 1nanejos 1nenos decentes, que eu fallei. (H a out1~o 
longo aparte do Sr. Vinhae.s, que 'interrompe o orador.) 

O SR. PaESIDEI\"'TE reclama ordem. 
iÜ SR. VIRGILIO DAMASIO ._ Senhores, Ull1a ·palavra 

apenas ao . nobre collega que fez-me o obsequio de inter
romper-me c cu,i a attenção peç·o para explicar -o meu pen-
samento. 

Não quero de n1odo nenhun1 dizer que aquelle que tem 
n1eio de vi.da. isto é, que o operaria pertence á lia socia:l; 
1U11a.s entendo 'que aquelle que não trabalha, que não é opE}
rario. está abaixo de toda a classificação (Muitos apoiados) e 
aquelle que está abaix.o de ~oda a c~assificaçãq é a lia social, 
sem duvida nenhurna. (Muttos apotados; rnutto bem,.) 

O operario, por isso que aquelle que t,!aba_lha_ ~ a con
sagração, e1!1 ponto -p~queno, a. consagracao 1:1d1v1dual çlo 
espírito socml, do esp1rito ~e hoJe e do futD;rO, .o operarto, 
por isso mesmo, está super10r a todos, segundo as _Palavras 
do grande, do divino philosopho, que dizia: <40s ultlm.os .se-
rão o.s primeiros». 

llncontestavelmente, já o disse na Commissão dos 21, e 
repito, é conviccão miJ.?-ha, apesar dos. n1eus_ cabeUos brancos, 
apesar de mais de me1o seculo .de ex1stenc1a,, qu~ deve ch~
mar-me para o passado, considero de max1ma 1mportano1a 

'' 
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llU fuluru. a qne~tãu upera1·ia. c· qu~ndu a lllint. a _lkpuJJiil:.(t 
é uma pha:::;e de tl·an:::;it_:ãu na evulu1;üo üus _pu_\·o:-::;: Yl'.JUIH '' _qtle 
csl{t sueecdendo na .. :\.llcnmnha. onde u soewlt:;nw se ul'gan1zu. 

O SH.. ZAl\L\ - Essa pat{c- doe11tia da sociedade é a q_uc 
preeisa ele ruais cuidado:::; e de nmis solicitude da democracia. 

O Slt. VntcaLro Dx~L\.SIO - Con1o dizia,. Sr. J~r~sidente~ 
UlUU cidade populosa llÜO C•LIIl\'l~lll para Cayllal. _\ CJUlllUS li 

que deu-s-e na H.epublica ela .. \.Jne1·ka do Norte. ~m :·ez. de 
Nova York ou ouLra cidade popu~losa, ]Jrocurara~n1 \\' as:h:1ngto n, 
un1a cidade pequena, que, hoje, dep~is de un1 seeulo, apena~ 
tem cf·.l'ea de 200.000 babitantcs. i,Ha uut aparte.) , 

Ha ainda outros argumentos, n1ens senhores~ qu~ a~sas 
demonstranl OS 0 'l'UVCS hlCOll\'L'llienlc.s de ll,ll1tt grande C.a-pLlal. 
muito nun1erosa

0 

mn população e n1uito rica en1 con1n1er,c.io, 
nos quaes deixarei de demorar-1ne. . . 

Vcjmnos, .porén1~ ·Outras vantagens da Inudant_:.a ela Ca-
pital da. Republica. Elias são .obvias. . 

O local escolhido para a. noya N:tpltal será cerLan1enLe 
mais central. . 

·Supponhamos por u1n n1omento que fo.sse assentada en1 
Le:ni to rio do Estado de Goyaz~ (con1o mais de tuna vez tem-se 
LlHo) ~ na vil la Formosa da In1peratriz~ por exe1nplo~ ponto 
que é proxima1nente equidistante, para Norte e Sul, elo Pani 
~C do Rio Grande do ,Sul, e un1 pouco n1ais arredado para léste, 
distando apenas do Atlantico 160 leguas, ao passo que pouco 
mais do que isto dista ainda de Cuyabá, ·e un1as 250 e tantas 
da fronteira da Bolivia. 

Tome1nos, pois~ esta hyp-othese. Pois bé1n; en1 p1·in1eiro 
]og~ar~ faeilitar·-se-ão :u; eon1n1unicações para o centro e a 
di'5senlinaç.ã.o do progresso, por isso que, acon1panhando este 
a ida da Gapita.l para essas paragens, a cot·rc.nte, cujo ce.alr~l, 
lw,ic, é aqui a Capital Fedct·al, ·canlinlwJ'á. 1)ara hi e, por lanLu~ 
dcrrarnat·-se-fi(J eorn mui Lo n1ais facilicla.de. emn nmito mais 
rapidez~ as ·conquistas da civillzação em torno da nova 
Ca:pital. · . 

Alén1 clis_to~ . grande yan Lagern hygienica. Eterno dtnvão. 
corn que ~e amedronta en1 toda a Europa a e1nigra~.ão, eha-:
mando-a para as paragcn.s do !Prata e fazendo eo.n1 qu0 ell.a 
se arredo do Brazil~ é a existencia. das febres perniciosas, 
sobretudo ela febre amarell a. n.o nosso 'littora,l. Pois ben1. 
a~nda pelo ~ado da que~tãc! bygicnica~· que .para m.im ~ prin.:.. 
Clpal, a n1ud:ança da Capital para Goyaz desvanec-er1a ess~~ 

. phantasn1a, que n1ais phantasma é do que realidade (A1J01:a
dos), 1112-s que na Europa culta in1pede quanto é possível a 
em1gr.açao para o iBrazil~ ou a desvia para os estados do 
Prata.· 

O Sn.. ELYSEU. M.\l~'l'INs - A causa principal não é es.sa~ 
nms shn a nossa 1nere1a e a incUfferença do nosso corpo di
plomatico. 

ü SH. VIRGILIO DAlVIAsro - ·Mas, ~Mn1 das vantagens 
hygi enieas~ h a incontestaveis vantagens estrat.egi,ca.s. (Apoia
dos.) 

·Se!n fallar, já~· no n1elhoramento que traz a c.ollocaeão 
cl~ Capital 1~0 centro, ou da vantagem ·est.rategica de. tirar a Ca
PI_tal da beira~-1na1\ teren1os que nague~le bello ponto, que cSln
stitue, na phr a~se de alguen1~ a mais hnda das 1\iesopotamias, 
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~lllde\ <LJ1Ul.'U o Kt~r·Lt•, o T·ueanlln~ e u .\t·neuaya cunwt;urn Yia-:: 
de !Juu JlH\'t•gru;<~o, n, par.a o ~ui, pelo Paranahy.ba e, depui:-::, 
l:lassan~lu pt'la toz do n i u <3t'.UlH.h~ ~~ do TiPlé, vai-se at(~ I) 

. .Para tHl, nesse pt llllu vodercn1os uotH i' a c ilidaüe acudir á~ 
~w.::;;;;~~-s fronte i l'as para defende l-as de cada um dos nos.sos 
Jntnngus ~e nós ~abemos quaes sãcr o-, nossos initnigo3), fica
remo:-; 1nats IH·oxmtus 'FYO le.gua.s do que estamos actualmente 
de C~tyalJ;_"t t\ pOL·Lanlo. quando os uos.s·OS inimigos fizermn 
nww;a11 df' 110s aggredi t·, nós não tcrem.os necessidade de ·su
v,cral;' us obslaculos que pelo lado do Prata, ilha de :Martin 
c~arel'-L Ple .. ~e nos antepon:han1, p·orque poderemos ir feril-os 
ent plenu ,L: oração, por terra c , con1 facilidade. 

0 8H .. ELYSEU ::\LurriNS - ]~' Uina in,iuSLit,:.a que Jaz Ú. 
A1ner·ie·a .Republlcana; e lia não lCin necessidade disso. 

O ~ll. Vm.oiLIU DA~lASio - Si "--'is pace·rn, 1Ja·ra bclhun; 
não quero que haja guerra absolutanwnte, ma-, quero qu(~ 
eslc,jamo:-:. preparados~ porque~ si ben1· que lta 20 ann.os ti
vesse- Lido a ~ua S:ep:t.ultura no Paeaguay~ Solanu Lopc·z~ uã.u ,-:. 
iinpo~siYL'l que appareça ainda outro. que possa arra<:;l.a.r 
vant un1 nw\'in lt-•nLo má o contra seus vhdnhos urna popula1;ão 
que nellc acredite. 

:\las deixe1nos isto de parte. E', p·ois, eonvenienlissi:n1u 
a mudança .da séclo ela Capital. . 

Passando desta f·m1011da para outras, nu ainda tocaria, 
si. 1nc fosse licito, ·nos arts. ü() ·a 1 'i, re·lal.iv.os ;i 1nateria fi-
lH.tlH~ (~i r·a-Peon u mica. 

Baldo de habil i tacões para tal. porén1, c por outro lado~ 
o~_·.•nlhecen:do . que ha collegas habilitadissin1os c que 1nelho1' 
illustrarão ... 

U~L\ voz - V. Ex. tambmn o. é. 
O SH. VLH.GILlO D.\MASIO - •.. o 'Goug·re.ssu, 1w:-;le punLo, 

U mj Lar-H te-ci u dizct· aqu illo que fiz na C o mm i ssãu, ol'l'eJ·c~
ennrlu uma eJnewla, a .qual não mereceu as honras de ser ap
'}n·ovad·a e que aqui reproduzo, additando-ll1e n1ais um pa-
ra.grapho. 

Senhores~ para 1nhn, .corno para todos~ é cousa liquida 
qual a natureza. elos ilnpostos cuja detn·elat_:.ã.o 11crtencc ú 
Uniãn. qual a daquelles que dtwe perLenecr aos estados pri
Ytüivamente decretar. A duvida é sobre a questão de cwnu
laliviclaidP do~ estados con1 a U·nião crn iC'Crtos impüstos. 

rrodo!5 .s'a.be.tn qun h a i mposLos que. poe isso qun~ (if' 
pcrlo ou de Iong·c, i~tcrfercrn co121 o DieciLn Int.ernn.ci·tma

1
• 

t.ral.adus c le eom1ncre10 c navegaçao c outros assun1pto:; du 
natul'l'Zil Jedural~ eleve por isso pertencer ú Cnião a sua. ue-
cretaoão. . . N 

]!:' as!5i m qu1.~~ nos 1 n1postos de Importaçi:tO, taxa~ _dos te-
legt.''allhos . ü e,Ul'l'CÍOS, etc .. eleve eUa r~crtenecr á Um ao. toda 
a v.-z que l.t\n ham. dn ver com. o .serv1ç.o fedcra·l. p_orrq~e ex
ceptuo 0~ trl ~~gra.phos c eorrcws dentro do prop_no . Estado, 
0111 

scrvjço partieular .vor e.lle crcado, no qual nao tcnt CllW 

Yer a Uniã.o. ,. . 
Si. po1~t'n.1. cstarnos , todo~- de aecordo~ ma1s. ou meno~, 

sobre a parle que toca a !J"'lllaO 5-' a pa~t~ que LO;Ca aos .. es
tado~ no tributar. este aecordo nao conhnua quando se tr a.ta 
de ctisl~·ib~ir. Começa o desaccôrdo~ tratando-se de a~"re~ad~r, 
e depois cont.inúa c augmenta quando se trata de distribuu, 
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1wovando isto que a ron lu .de son1n1ar~ con1 .i ~.1sta razão, é pri-
n1eiro estudada do que ·a conta ele. repa;'tlr · , . 

Pois bem: nesta. ulUmta ·parte: lSl? e, no n10do. prati~o 
de distribuir entendo que não se pod~ fazer cous~ multo. I?-O' a 
tY que não h~ remeclio, fa9al!l_ corno 11z~~:en1,, :Ser:ao n1odrf1ear, 
apenas 1nelhorando, as cond1çoes que· J a exrstlan1 antes da 
\Republica . · t d ~ 1 N .. t s 1 ·o ' · E' assin1 que, por ex:er11pl.o, o~ o_s a o:::; {o 1 0.1 e, ~ ' 
·o·An1azonas e o Pará, cuja verba pr1ncrpal provém de sua up
l)Ortação, aquelles que não podem n1a_1~ ~axar a. exportaçao, 
,porque a do algodão, do assucar, etc·: J a ~rnha der~ad? de s~r 
taxada pelo Govern~ geral czu pelas antigas. provinCias, nao 
se podendo substituir esse unposto ~pelo Imposto sobre a 
terra, porque o imposto ~obre a ~erra e suc.cedaneo do _de e!
portação e, desde qu~ nao se pode _g;-avar a exportaçao,r nao 
se póde g-rava1r a terra; nestas cond1çoes, os estados do Nortü 
procura111 com un1 ou outro nome, iC~mo os ~e gyro, cons_u~o 
ou outro qualquer, taxar a ünportaçao ·COI!l 1mpo~tos add1c1o
naes. Isto é questão de estoJ?~go, de alun~ntaç~o; faç~m o 
que :fizerein, os impostos addlcionaes c~nt1nuarao a VIngar, 
·emquanto não derem ~ousa .que o~ supstitua. _ 

Mas isso é questao de experienciaJ senhores, e questao 
.que póde mudar-se a pequenos períodos, conforme as condi
ções economicas e de occasião de ··cada Estado, e eu era de 
opinião que se dei:x:as:se essa questão para lei ordinaria do 
Congresso~ consignando-se apenas na tConstituição as bases 
fundamentaes para sua resolução . 

E assiin c:O.IUlO, na velha Constituição que vamos .substi
ttJir, se diz.ia que ni~guem se. podia. e~imir de contribuir para 
as .despeza.s do Estado na proporção do,s seus recursos, assim, 
hoje. que ten1os Governo federativo, deve-se dizei': cada Es
tado não se póde eximir de contribuir -para a despeza da 
União na proporção de suas rendas. 

U:M Sn. HEPRESENT.:\NTE - Dahi a necessidade da. dis
·crimiuação ... 

O SR. VIR.GILIO DA:rviASIO - :Mas o que digo é que isto é 
materia de legisla.tura ordinaria . · 

0UTRÓ SR. REPRESENTAXTE -· Mas OS estados têm do SC 
constituir desde jiá .. · 

. _·o SR .. VmmLto DA~rAsio- Nas podem fi~ar até maio ou 
Junho-~ regulando-se ·pelo~ orcamentos antigos. (Não apoiados). 
Mas, :e.ll!f~m, isto é apenas opinião minha. Queria que na 
CQn.sti·tutcao. -se e·stabeleces.sem :apena:s p:rincipios. N'ella vejo 
art.i:g10s. relativos ao direito de tributar, artigos re'lativos á 
arrec.a·<:I•ação, n1as n~o v~c-jo palavra relativa á distribui~tão·. 
Impbelia·meute ac.ee1ta-se ou deduz-se, •parece-, a. discrimi
nacão de rendas· ·da dis:c~ilnina~ão de .coo:ntpetencia de tributar. 
Em todo: ·'?·. c ... aso~ O· addiltyo .que apresento,. .como o .fiz no seio 
da_ :Comm1ssao~, .. é o s~umte. (lê}; ~1\ecre.scente-se, depois: do 
a:rt.. 1'2~ o segtnnte : P.ara sabsfaçao de todos os compromissos 
financeiros e despe~a.s da União~ conforn1e ·o respectivo oroa
~rnento geral, organl•Zado annuahnente p:elo ·Congresso contri
buirá· ea~a Estad<;~ nn }).rop.orção de suas rendas.-§ ,.Lo Pl'o
ceder-s-e:..a para 1sso .. ao~ cale~ulo exacto da renda arrecadada 
.eut :c~d~'"" Estado e· p,r<i);Veniente: dos impostos. lançados, que:r
l:>e~a Urna(!), quer rpelo mesmo Es.tado-,. ~ealculo que -s-erá revis_to, 
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l.~nth~m an!lnalmPnlc. - _§ :2. 0 O eongr·esso, cm li• i ordinurla 
(::-.:tah.e lL•epr•a o modo ]H'at1eo d_e Lm·Iun· effeer h· o o p r·i nt t.:r-i 1; 
Jundài_lwntal e.xal'êHlo ·11e~te aJ·ttg:o.» 

EB n qun. )oJPJtl m~i ~ ,;ugtit'ieação, lHH'CfUt' r1ÜO t.enh () 
lempo, e porque não tenho habilitações. ('Muitos não apoia-· 
dos;, tcn h o a honra de a-prel'Jcntar. 
, ··' Ao ~rt. 1 O~ no n. 2~ offereci uma cn1enda. Diz o n. 2 
:Je ·1 : «E YudatJo aos estados estàbclecer, subvencionar ou 
mntmra(~ar· o exercício de cultos rclig.iosos». 

Propuz urí.lá crnelidtt supprlrnindo a palavra <<subvencio
nal'». Con1 effeito, e.ntendo que ao Estado é vedado estabeleêer 
e e1nbarac,;ar o exei·cido de eultos re1lÍgÍ01sos. Póde-se vedat· 
aos . ddadâüs e1 portanto, ao Estado, que é a reunião .clclles, 
est.abBlecer ou embaraça.t~. 1nas · subvencionar, não. Essa 
Cinei~da e~príme um cscr-upu}o da. ·~níniha parte. Não quero 
~rue Hlf.e.r·ín·an1os com -o C.íúe ·e da rnrrrtha .competencia das as
sen1bléas consiiluintes dos estados. Nos -cantões da Suissa e 
nos Hstados da Amêi'ica não é prohibida a subvenção .dos 
estados. 

O SR. BEVII...AOOA - Essa faculdade ,par·cial :de C"a.da Es
tado- prej t1di.ca o pacto fundamental 1 que nã.o conbece reli-gião. 

O S.Ft. ·vmt:.m,ro DA~L\.s:w - IWallnenLc. dissê bem um 
illustve Dêputado do meu Estado, ~n1 ·sua· notai.-el cli'cular, 
n.e5tã })br'VTC elóquentc e laconica: <~() Estado nãó tem alma>>. 
(H a ttrrl.. a])Orte.) 

A' Constituição Federal, porén1, não Babe o direito de 
vedar que os estádos subvcnci-O'Ilem urn culto. 

tO SR. BEViLAQtJ'.'l --- Cadâ :cidadão tem o direito do ado
ptar o culto que quízer. 

O sn. VmmLro 'DxM.Mno -· -. :E' exacto que pó de. A ques
tãô de que a Canstiiuicão pooc vedar 11,ão é cluvidos·a.. Ella 
de'V·O fazel.,e5. :8nstento que os estados tên1 o direi to, si q.ui-
znrcm, de s·ubveticiona1' l{ulto.:~~ 1 não obstanLe entender que 
11ão devem. subvencionar algum. 

O Sn. BEVJL\QU~" dá um aparte. 

O Sn. VtttGtLia U.nvtASro ""-='E' questâo dlfferente. 

. S-i qualqu~.r indivíduo fàr inil'!li~t1 ~apitai da philoso~hia, 
da. f.:~thctica, de .q·ualqucr o-utra di&Clphna,. das· .n~athemati.cas, 
de .que muita .gente é inimiga, principalmente. aig.uns- e.studart
ttJ~,. fic:ãr't elle. e%inüdo de pagar o. imposto a.o Estado, pàra. 
.que este pagúe.. aos professor~s~ sómente .por,que juro~1 . a9s 
~eu~ deus:es nunca pega1'· em hvros do estudo de que e Int-
mige: '? Certamente que não. . 

·~ã~ subveneionariá. cm n1eu Es>tad() ·c11Ho alguri1; dMla-
ro--o e desde .i·á hypothecaria o meu voto contra esta dtspo
~vf}-ãO, em as·5e-mbléa a que. eu p-ertencesse, mas quero pa~a o 
.f5g-tajo a libérdâde de :fazel-.:1. 

O SR. l:bD.Mtó --- Ap(Jio o. ql:ie V. Ex. e·stá. dizendo, por
que é dedu.cção logica dos 3:ctos do .G!!VCTUo. q.ue _deu ·aos 
estados liberdade e flUe n1a 1s tarde ;na o tcvn teor agem de 
earregar com as conse.quencias de sua doutrína. 

. ~ 
i 
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O ~i.t. VIHGIJ ... IU D.\.:MASIO - Mas deixo· de parte isto. A 
hora t•:-:tú adcantacla. e não sei quantos minutos tenho ainda 
pura ~.l::rm inar o n1eu discurso. · 

Vou. Sr. Presi'Clente. justificar un1a emenda que rnandei 
au ar.·!. 1-'1: do pro.kclo de Constituição~ á Comn1issão elos ::n. 

Diz u al'L 1-i: « ~\.s for<,?as cli~ terra e mar são institui
t•ôes naciunaes. vernw.nentes. doslinaclas á defesa da Patria 
'i.1o exterior e ·á n1anutenção ·das leis no interior. Dentro dos 
1 ilnitt·~ da lL•i. a forr;n m·nlacla. (• esseneia_llnentc obediente aos 
seu::: ~uptJ.·.ic.I·es hierarchicos e obrigada a sustentar as insti
tuicõt•s eunsti tucionacs. » 

·· Scn hc·res. a n1inha en1enda propõe a supp:ces:-;ão de~te 
artigo. :Fui ii1terpellado p-or u1n distincto an1igo e eollega so
bre isso. Quereis acabar com o exercito?- 'Gomo? respondi
lhe. Suppondcs-n1e capaz .de sen1elhante ing:I;'atidão, quando 
eu P n1cus cornpanheiros que na rua, no n1eio da ·propaganda~ 
arriscando -a Yida e o .credito, contribuilnos a distribuir por 
elle:S a. sen1entc que produziu a rnésse fecundissin1a conse
;~uin1os inculcar-lhes nos corações patrioticos o espirito da 
propaganda que nos anilnaYa a C·OJnbater? Acreditaes que eu 
teria tal ingratidão par·a estes bravos que no dia 15 de no
vmnbro ~)1.1Zeran1 á disposição da idéa victoriosa a força de 
suas e;;;padas? De certo que não. 

Não quero que me acoin1en1 desta feia ingratili5.o. 
Queria apenas significar, sup.prin1indo o artigo, que elle, 

o arligo, não o Exercito, era desnecessario. No Brazil, como 
e.m toda a r.mrte, a força armada é -a garant-Ia da ,,rdc~x.' r10 
interict ~~ ~\ defesa da honra no exterior. 

Eu .quizera só-mente que, ou fi:casse. subentendido, ou 
então, que a ser expresso, .en1 vez de ser redigido deste 1nodo, 
fosse, por exmnplo~ corno na velha Constituição, em que se 
consignava: «Todos os bl'azileiros são obri.g1ado.s a pegar em 
arn1as para sustentar a integridade e independenci.a ela Nação 
C:\ -cil:fr~nc1el-a contra seus inimigos internos e externos». 

Ahi ·se consignou un1 dever de honra para todos os bra
zileiros. não se tratava só'mente de uma classe. não se dizia 
que tacs .dev·eres con1pet.em són1·ente ao Exercito. 

O ·Sn.. BEvii~\.QUA - O Exercito é o povo armado. · 

O SR. VIRGJLIO DA1-.1:ASIO - Mas nós. os velhos soldados 
·da pr_opaganda republi.cana, ~omos: por as'sim dizer, como ho
norarws, ·que pertencemos tan1hen1 ao Exercito, e no n1•01nento 
d~ perigo pa:ra. ~ Repu.blica ou para a Patria, na hora em que 
d1sso houver n11ster, todos nós, fiU1os do Braz.il. n1ilitares ou 
não, ten1os o dever ·de correr ás armas .. · 

. As-sin1, -o. que dispun~a a antiga Constituição era muito 
n1a1_s conven1enteinente dlto do que 0 que dispõ-e o actual 
JW?Jsct.o :. con1o tan1benn melhor dispunha a ·antiga Consti
tuJçao, drzenclo que a força nülitar é essencialmente obediente 
e. já.mais s~ poderá reunir s·em ·que seJa ordenado pela aucto~ 
r1dadc lcgrbma. (A.pm·tes.) 

.. E' n1clhor isso d~ que dize~ por esta fórma vaga: a forç:,a 
n1Illtar, dentro da lei, e essenc1a~mente obediente. (Apartes). 

~O SR.- BEVIL~Q-!JA - A lei deve ser interpretada pela Iettra 
c na o pelo esp.J1rlto. 

0 SR. VIRGILIO DAMASIO - Mas quanto mais clara é a 
lettra, melhor se comprehende o espirito. (Apartes.) Final-



mc~nte. ou pedia a suppressão deste artigo ainda por causa da 
palavra <<Permanente». Pois é hoje, quando o Cong·resso de 
'\V'ashington decide que o arbitran1ento obrigatorio deve ser 
acceitr. pelos povos como a melhor solução das questõe.s in
ternacionaes; pois é hoje, quando se colloea (t testa de 
un1 rnoviment.o pcrig-osis·simo, quando não so.ia bcrn ~nc·.:trn i
nhado, o proprio Guilhern1e· II, c que ·quasi propi1c-~'" o rk~
nrrr.amento da Europa; pois, é hoje. quando se proclarna a 
l)ossibilida:de por vir de·ssa id~éa em Clll:asi todos os círculos ... 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Desde· HPnrique IV. rnas 
não passa de un1a utopia. 

O Sn. V·IR.GILIO DAMASIO - . . . quando se pensa qu:;. 6 
])nssivel que chegue um ten1po en1 .que nãn haja 0Xrl·eit,,s 
Th~rmanentes; pois é hoje quando a Constituiç;ão r1a Snissa 
di Sflü'e, no seu art. 13 ... 

U'i\I SR. DEP1:;TADO - Mas isso é na Suissa. 
iÜ SR. VIRGILIO DAMASIO - :Nlas a Suissa ps\.ú na Europa, 

e ó ~111 pequeno paiz cercado de 1nimigos, qnr rle tor'la a flu.-::tr• 
pr<,curam ... 

u~r Sn. DEPUT.\DO - .. \o conl.rario~ cl1a ,·, o cqnili111'ÍI) 

~Ul'O~)eU. 
O SR. VIRGILIO DAMASIO - Eu não me fiz entender b8m; 

queria dizer que. a Suissa está rodeada de povos irlilTLigos 
entre si e aos quaes póde .convir a toda hora invadil-a. o quo 
ali<1s j1á. se ,de·u na guerra franco-prus·siana, en1 q1w 1.1111 en1·po 
dr_\ e:xrrcito francez foi inte.rnado nesse paiz. 

Pcds hern~ é nesse paiz. pequeno: mas que ten1 hastn-nJt:\ 
fé na garantia ele seus direitos, que a Constitu1<;~tt) diz: «P'nt:1 
o .puder federal não precisamos de exercito peTrnane11tr ... A 
Confedera(;ão não ten1 o direito de n1anter rx,•r-eito pPema-
J~ente. Cada Estado ou Cantão tmn a força de que prPeisar. nã.n 
exceclendo 300 hon1ens por Cantão. sem se eomrn'ehrndc"t'Pm. 
como diz o art. 13, as forças pohéiaes. 

Eu, 8r. Presidente, talvez porque não n1e tenha a:-::ha:-lo 
s~--~m-pre t:nvolvido nesta vida de agitações politicas~ ou pi)rquL~ 
ainda não apprendi bastante neste assumpto, apesar das li r:.õcs 
da êxperi~?ncia dos n1eus cincoenta e tantos annos~ prn' i~.so 
penso que. por ser. este un1 artigo ele· lei fundamrntal c• dHrn
doura, podia dispen~ar-se esta palaYra - «JWt·man~:•nte». Cha
nlam.-.me os nobres .collegas utopista. l\las. 11a ~o anl1!)!3: 
·cruando Paranhos ·eonseguiu a lei da libcerlaclP dn y,~·ntrc•. 
quem dissesse que dahi a 20 annos não estaria livre o vE'ntre 
da·. n1ulher escrava~ como todo hon1em eseravo~ que estaria 
feita a abolição, seri~ tratado emno utopista e visionario. 
Quen1 ha dez an11os d1ssesse que no anno em que estan1os, no 
11aço da Boa Vista. se ha-via de reunir o Congresso Cnnslituinlc 
Republicano. seria tratado de visi.Dnario. rlr nt·.opista~ do 
louco. de conspirador. 

E a Revolução fez-se e n·ós estamo~ na Republi-ca. E 
assiln con1o trrnos a Rcpubliea. baYern<\; r!P t ''I' ( qnantlo '? nfto 
sei; 1nas hade vir) o congraça.n1entn e con:fPdcraçã_o elas na
ções. a come·~ar pelas rla .Arnerica; haveTnn:-:. dt' I ül' u.m sn
]1remo tribunal internacionaL que dPcida da:-: qnr~tõPs r.nt1·e 
os flOV0S e cru e rlisl)cnsn a esparla c a pn 1 YOl'fL pc•lo mr··nns na 
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escala en1 que as temos, pern1ittil~do que tan~os __ di~nos. cida
dãos, que tantos bracos fortes, utets ,e pr:od~ct~vol:) r:ao flCJ'l.;lCn1 
irnproficuos e inertes pa1.•a a Iavour<t a~ artes, as 1ndustr1as. 

U:\r SR. n.EPHESE~TANTE --- Is~o é a e da de de ouro. 
o ~ 11 . VIIH.IilLlo D.\~JASIO -l;o;so dizemos w'1s lwj1): ma:-; 

nfto 0 dirão os no~sos filhos. E' nesta cs~erança e nesta {!011-
vie(~ão que eu propDnho ao art. '1 í a. m1nha en1rnda. 

· .lá (~.stou m.tTrsado e tenho eonclu1do. 
(Jluito lH?líl! Muito beniÍ) 

Süo lidas: approYnclns e C'nlram con.junclament.e cn1 dis
cussão as seguintes 

Ao art. ii) 

t.on~rrvn-sr' .. ('(IJ)lr, ll'' l1''n.i,~ef.,\ enm a ::;eguinL1~ n1orli f'i-
raeão: t d 

· Em vrz cte dizer-se - Jlroclamnda r1r.lo cleere o n. 1, e 
1.5 de novPmbro de J880 - clig:a-se: - proelan1ada a 1;) de 
T'ovemhro de J 889. 

S. R. - Sala do Congres~o Constituinte, '15 de dezembro 
de i890. - Vil'ailio Da:maido. 

Ao art. z• e seu paragrapho 

Sc.~jmn snhstituidos pelos ~eguintes: 

Art. 2.'' Cada nma das antigas 1wovincias forrnar.:J: un1 
Estado c o anligo Munieipio Ncutr·o constituirá o Districto 
FNleral, ,eont.inuando, pr'O\-i'Sor·ianH•n1 f\ a s:r.r a Capital dn 
rn~u.o. 
· ~ i 0

, Fica.. por(~m, .desde já Pcsolyjda a mudança ela Ca
pital e na leg·islatura ordinaria o Congresso decretará onde 
;fleye c:-;la.hr.lecrr-se a nova Capital. 

§ 2.0 Escol h ido pa1·a este· fim o territorio, mediante o 
con:~Plho do E~tadn ou estados de (lLH') houver de desJnem
l1rar-se, passarú o Districto Pede.ral, de per si, a constituir 
urn Estado . 

. S. R. - Sala elo Congresso Constituinte, '15 de dezembro 
de 1890. - Vü·ailio Darnasio. 

1Depois do art. J 2 do pi·oj ecto, insira-se o seguinte: 
ArL Para satisfacção ele todos os compromisso~ fj-

nanceiros e despes~s da União, conforme o respectivo orça
Jnento geral. organizado annualmente pelo Congresso, contri
buirá ·cada Estado na proporcão de suas rendas. 

§ Lo .Proceder-·se-:á para isso ao calculo exaeto da rrncla 
arrecadada em cada Estado e proveniente dos imposto~ 
lancados, quer: pela União~ .quer pelo 1ne.smo Estado, calculo 
que será revisto tarnbem annualmente. 

§ 12.~ 9 Congresso estabelecerá~ em lei ordinaria. o 
modo pratiCo de .tornar effecivo o principio fundaméntal 
exarado neste artigo. · · 

S, R. - !5 de dezernbro de. 1890. - V. Damasio. 
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Ao art .. 14: 

Substitua-se pelos. seguintes: 
.:\r L .. J -'i. Todos os hrazilcil~os são obrigados a pegar crn 

arlna~ para sustentar a independencia, a união e. a integridade 
rla Republica, defendendo-a de seus inimig·os externos e in-
ternos . 

.A.rt. 15. A for(:. a tnilitar é e.sscnc~aln1ente obediente, ;iá-
nuüs se poctcrú reuni e S('I\1 qnc lhe SPJa orclR-nadn ·por a.uct o-
ridacln legitima. 

J r) ele clezomlH'O ele ·1800. - l' iJ'(filio Drorw.do. 

AccrC'scente-sc ao art. J'\ ou nas d1sl10siç:.õAs transitarias, 
~i n1olhor convier: 

Paragrapho unico. E.
1 

attendcndo a que o ex-Imperador 
exerceu, .quasi meio se·culo. as funeções de Chcte do E~stado, 
a Repul1liea 1l1c garante uina pensão condigna desse ele.vado 
cargo, a qual ser-lhc-:'t 1narcada pelo Congresso cm sessão 
ord i nari n.. 

S. R. - Capital Federal, 15 de dezembro de 1890 -
1V·irailio Dam.asio. 

O Sr. Julio de Castilhos - Sr. Presidente. Srs. membros 
do Congresso: mais por an1or ao dever, mais en1 obedienc~a 
ao rnanclato que me foi confiado, do que pelo de.scjo de dis
cutir. tmno a palavra neste debate, para dizer o que pensamos, 
nôs do Rio Grande do Sul. sobre a 1nateria do titulo primeiro, 
e cun1pro e~se dever co1n tanto. maior . disposição, quanto é 
certo que fiz parle cmn.o soldado raso ... 

VoZES - Não apoiado; ~como ·chefe .. 
OUTRAS vozt<:s - E chefe de muito prestigio. 
0 SR .. JULIO IDE 0ASTILI-10S - • • • dessa cruzada que por 

tanto tempo se empenhou na propagaç.ão das idéas republica-
nas federaes. Nós estn.Inos aqui reunidos para instituir a Re.pubHca Fe.;. 
derativa; c, senhores~ posso assegurai-o~ não ha ma teria rnais 
importante. sob o ponto de :vista ·da Federação~ cto que a que 
se conté1n no titulo I da Constituição. (Apoiados.) 

A1quclles flUe, emno nús. por longos. anuo~. fi zera1n a pro
paganda fla ltcpubliea. nã.o a qnerPn1 urlitaria, 1nas,, sim. 
1'oderativa. essencialmente federativa. 

E\ portanto~ a Federação o segundo termo da grande 
qnP~Lãn. tão importante con1o o primeiro. 

Nós cn1 cnrte1nns. como sempre suste1lt·ámos .. qur a nepn-
blir.a Federativa é o nnico meio de ,garantir a unidade politica 
no mrio da vadrdacle. elos inte-rrssrs e dos eostnrncs da Nacã.o. 

U:M Sn.. REPR.ESEiNTANTE -.E foi nesse intuito que ,se fez 
a Republica. 
. . 0 SR. JliLTO DE CASTILHOS - E' prec1sarncntc O qúe' ~ston 

diz'éndo. · 
.Ji: .sj a Fr.dr.ração nã,o fi.car instit.uicla na Gonst~it~üç,r~p~ ha-

vPmos de ver rr:::nl'p:ir sob a Jlonub1 iea a n1csma ~gltaç.ao que 
<SC avolumou soh o In1pcrio. (~['lt.itos a,p01~a.clos.) ·. 
· · Diz1a cu qur pcdiàmos a H.cpublica :F'cderativa .coi;Tio· con-

r.J iç.ão .efficoz de garanl it·: a hornogeneidade: _po1 \l.ica no nv~i.o da 



variedade dos interesses economicos e das circumstancias e 
·costun1es elas populações; e 6 isso mesn1o o que . deve ficar 
assegurado na Con~l Hnição que este. Cong-res·so va1 decretar. 
(A1Joiados.) 

Mas a Federaç:.ão, para ter realização effectiva. con1pleta. 
satisfatol'ia, depende da devolução aos est~dos, não sómcnté 
dos serviços .que. lhes competem, porque sao •Correspondentes 
aos seus interesses peculiarcos. cmno tan1ben1 da clevolucão das 
rendas que :rio regin1en decahido~ o .qual tanto ~combatem-os, 
nean1 absorvirlas qua~i que lotuhnrnlc ·relo Governo Central. 
(Apooiados.) . 

Não basta. scmhores. rlevnlvcoe serYJÇOS aos estados. V.' 
nccessario !que· tal devoluç.ão seja acon1panhada de perto da 
dos n1eios neeessarios para a despeza. 

Eis o problema que ora discutin1os: é a questão da ·clas
sifieacão das rendas. afiln de saber-se quaes as ·que deven1 
1wr1m1cer êl Uni.ão. ql.Htf's as qur devern ]Wrteneer ao:~ eslarlos. 

E~ta quP.stão. Srs. elo Congresso. póde ser resolvida por 
trr.s n1odos differ.cnte~. Ou n União faz o calculo da sua dos-
11C7.a gcoral. rlanrlo aos r.stado~ a incnrnboncia do eoncorr'oren1 
para fazer face a o lia; ou a União buscar.áo os seus recursos na~ 
1nesmas fonte~ onde os üst.ados Jorcn1 hauril-os: ou a União 
reservará para si .certas fontes da re·ceita~ · deixando para os 
rstarlos todas as 1nais. São ~st.as as tres soluções .que p(ídc 
ron1portar a questão ela distribuição das rendas. 

A primeira solução~· senhorçsl que consiste en1 entregar 
ao~ r·st.aclos a inl:umbencia de oe-correrem a todas as {]f\;o:;i)t\zas 
da União. não n1c parece agora acceitav,el. Durante mu H os 
:1nno~ os est,aclos. jngulados pela ccntraliz.aeão ilnneri a L nrra;::-
1aran1 a mais desoladora· existencia, sem iniciatival sem au
tonmnia. sen1 poderem or.g·anizar a sua ·economia interna, sem
pro opprrssos. srn1prp Yrxadm;. P~nso. nor isso. que. de snhito. 
som o ne-cessario preparo. não 1CStão ern condiç.ões dr. assunlh~ 
a· tecrnonda resnonsabilülade de todos os encargos da União.; 
Quando~ depois do rlefinida bem oclara1nente a ~ua autonomia, 
püdm·on1 r.xereel-a benenca c :fecundamente. de modo. a po
drNm1 resmtonsahil izm·-so pela sustentac.ão do gTandr m•.goan isnw 
dr.· fJlH~ ~ão partes con1pononte~. · rntão. sim. aque1la solucnoo 
p.odt'r:ú ser arp-plicavel. · · · .. 

Vivemos rJurantr. um longo neriodo sob ü regi·Inen da ah
SOl'PCão. 0~ n~tado!Õl não estão ahsolutamente mn circum~fan
oCia~ do _podero.ml no .inicio da sua vida autonmna. garantir a 
~ahsfaçao plena elos 1mmensos encargos a que 1ne refiro: não 
J1od_mn, de corto .. colligir de prmnpto todos os recursos nece~
sarJos para :fazerem :faec 'tis desp(lza.s da cnmmunidado geral. 
(Apm•tr?.(J,) 

U~rA voz - A questão é de producoão . 

0TJ1'RA V07. - 'Toda a C]ue-,tão é A:COnOHliCa. 

o • Ü ~R· .JULIO DE CASTILHOS - Toda a iquestão é econornica, 
rlJz 1]1Uito ben1 o nobre coll~ga. c 6 ju~tamcnte a questã:o eco
nonnca que estou abordando agora. 

~ortant~o. prlo n1otivo exposto~ a prin1eira s:olnoão me pn-
T'f'N~ 1napplwavel. o • 

H a out.T·os n1ntivo~. I' ~'U ·não eareeo ele rlr.clinal-os df\anle 
oarrnr.1lr~ 91}r. n1c ouvem. po1'que todos' v6s. que tendes· o prr.
paro snffH'.JPnle para di:;:culir n flllP~Ifio,· snheis íJlW, si en-
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I l'flg'USS(~mo~ nos r si ado~ n i nc u rnlwnc i a d c Hl'J'eendar·rm I nctns 
os Ílnpostos o a obr·igação de~ .com a respectiva renda~ estipe~
cliarenl os serviços i'ecleraes. irlamos affectar até o proprw 
d irrito elas !g·cnl (':;;, porque tornnrian1os pertencente aos estados 
attS a con1petenci a para o lançamento e arrecadção dos imp~s
l.n~ de importaeão, n que p6de aHectat' as relações internacw
naes. porque a n1ateria pó de ser ob.i e c to de tratados ou con
Ye·neõcs com paizc~s extrang·eiros. 

Dispcnsando-n1e de declinar outros n1nlivos. direi, en1 re
sumo: a prin1eira solução, si bmn que constittüa o ideal em 
materia ele Fnrleração .• ~ inapplicavel~ porque nós acabamos elo 
soffrer o jugo do centraliSll10 imperial, durante dezenas de 
nnnos~ e não poden1os de un1 momento para outro eonstituir os 
('~tados de muclo tal que possan1 occorrer :á·s clespezas da União. 

Resta a segunda solução. , 
Esta consiste em que a União póde ir procurar os seus 

rrr-m·sos ús mesn1as fontes onde os estados vão hnscnl-o::;,o 
qur .~ J)Crigosissin1o, con1·0 demonstrarei depois. 

A toreeira soluÇão. con1o disse, é a que reserva para a 
linião iaes- e tnes fontr.s de rr.ec·ita cliscriminaclamentc ~ rJUe 
drixa aos eslados camj)O vasto para trih11tnrem o qno lhrs 
c·nnvier~ eom exclusão da,quellas. 

U::\JA voz - Theorican1ente é vordade·ira c eonsentanra 
rom a Federação. 

O Sn. .Jur...ro DE CAS'l'ILHos - V'en1os que a Constituição 
·- htz un1a :fusão inconveniente das duas ultiJYHlS solueües 

qun apontei; vemos que ella não adopta un1 plano. uma solu
çno uniforme~ mas que baralha os :dois ultimos alvitres. 

Ul\L-\. voz - E' po~que tudo estáj baralhado. 

O SH . .Tuuo DE ·C.\S'riLHos - A Corustituição reserva r.e.rtas 
fnnlrs de ·receita para a União, reserva taes outras par·a os e·s-
1 ado~, C', dr])IOis de o :fazer, c1 is põe que os estado~ e a TTnifí.o po
r"lrl'ilo ir buscar os seus recursos· nas n1esn1as :fontes. 

O Sn. ZAl\:L\. - E é obra· do primeiro l10n1em ·do ~eeulo. 
O SR . .Tuuo DE .CASTILHos - Não sei si é obra elo prin1eiro 

hnmen1 do seculo; o que sei. o que affirn1o é que ella é obra 
de nm g·ovorno patriotico. que se constituiu e1n J 5 de novcn1-
hro para sustentar energ'iea e sinceran1ente a RepubHca, tal 
emno foi 11roelan1ada. (AJW'iados)· ?nnUo bem,.: 'lllllito bem.) 

:Si o projecto que esse Governo offere.ce :í. resolução do 
Cnngrnsso não (-.. tal que baste nara a reaUzaeão do progrmnma 
J'Cpublieano~ deveremos attribuir o :facto. nãn a pretenções 
dcst~ ou daque.Ues que ~e presunvm1 tornar ns pri.rneieos ho
Jnrns do ~fleuln ·(Aprdarlns: m.uUo bem!). 1nns. :=.im. a nma rli
YC'I';;:'encia dr llPl'~"~iação, a un1a diversidn.dc dr. l)]linii1rs (Jtuito 
bern: rnuito bem!) 
. AI legava PU rrn e a Constituição baralha as duas ultimas so
h10ões. 

O Sn. RL'I'SEU l\l-\RTTNS - Nã.o baralha. 

O SR .. Jor.ro DE C.\STILHos - O nobre Senador. depois jus
ti ficará o seu conceito. 

Quanto a mim. Jnantenho a 1ninha opinião. 11ue e:xpli.carei .. 
. \_ f:onstitnicão rlispõr qun ficam faes e tacs rrcnrsos re~erva
do~ :í. Pnifír, c u-.r·~ OllLL'(!~; no~ f'SL;lrlos, fiC.Cl'f'Sr.r.nt.allflO a.inrln. rrur. 
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podem aquella e estes tributar cun1ulativan1·ente as mesmas 
materias . 

UMA voz - Bem pouca cousa é. 
· OuTRA voz _ Appello para o futuro. 

0 SH. Jur-'IO DE CASTILHOS - Senhores, llÓS, OS do Rio 
Grande do Sul entendemos que o que, a ConsLiLuição dispõe 
sobro este magno assumpto é anar-cllico, é _anti-fedcrativo e 
não póde ser acceito pelo· Congresso~ respeitando nós, con1o 
respeitn:n1o~, as nohl'es intcnc;:ões elos a.uetores do JWO,lecto . 
. (Apoi:ados.) . . . 

Por que cntcnclen1os nós que Isso 1n1porta a anarchm? 
Por,que Srs., o art. 12 consagra o principio dos in1postos 
duplos~' lançados pela União c ~stados~ pri:r:cipio que po~ tanto 

tempo trouxe anarcbizada. a vida econol:lliCa ~ f.In.ancmra ~~ 
paiz. sob o detcstavel regi~l8Jl rlo ImpcrlO, nrlllClp_lO que Ylr_a 
produzir a 1nesn1a anarch1a funesta sob a RepnblJca (Ha rl?.
'versos apwrtes.) 

E' o unico n1oclo, dize.m os collegas que n1e interropen1 na 
exposição dos n1e1JS raciocinios, que, embo.ra julgados impll
gnaveis~ nwrec01n a attenção de c·onte~dores t~ler~n.tes o lcae:s. 
Permittmn-n1e· VV. e:x:s. que eu continue a JUStlfi•Car o n1eu. 
enunciado. 

A Constituição, no art. Ô0
, di scrilnina os impostos de cuja 

renda é exc.lusi va arrecadadora a União; no art.. so faz a 
1nesma d iscrin1inação com relação aos estados; no art. 12 d:á 
á União e aos estados a faculdade de tributarem as 1nesn1.as 
ma terias c.nmulativamente. 

0 SR. CORREIA REBEIJT~O - As mesmas, não. (H a nu.b·ns 
apartes.) 

O Sn .. JuLTo DE CAS'l'TLI-Ios As 1nesmas matorias, que 
não aquellas n1cncionadas no art. 8°. (Apm .. tes.) 

Nfto perturbem po :' Oinqnanto a minha .arguJnontação. 
porque, respolidenclo a todos os apartes, não terei tempo de 
l"lxpôr as iaéas do que· sou defensor; penso que os apades 
ag'ora são prematuros. (Apoiados.) · 

A União se reserya as fontes de .:'cceita do art. 6°. Tars 
são: impo-st.os. de importação~ con1prehendiclos os dirci·t•os ma· 
ritimos, os do sell~, as contribuições postaes e telegraphicas. 

Nn n. 6° c ultimo desse mesmo artig·o~ f.ambmn se ·declara 
que con1pete ú União instituir bancos en1 issores. · 

Eu poço aos senhores do Cong.rcsso que 1ne per1n1ttarn 
abrir aqui um parenthe·sis. 

Em primeii'o Jogar, entendo que o assumpto bancaria está 
·rlcsloc.aclo no art. 6°~ porque a h i só se trata do definir a con1-
petencia exclusiva ·da União em ma teria de impostos. 

Foi por. isso que, na Con1n1issão dos 21. opinei pelo alvitre 
de ser considerado o assumpto no art .. 33. que 1nenciona as 
attribuições do Congresso. · 

Depois, devo manifestar a esta H1nstre .Assen1bléa urna 
opinião que me parece ser inteiramente acceitavel. 

No dia 1.9 de novembro votámos e eu votei com toda a 
minha habitual sinceridade politica, ~1ma n1oção~ en1 que ro
eonl~eGc:r::nos no Gove:-no Provisorio todos os poderes ordi
narws, 1sto é, devolvernos ao Governo os poderes executivo e 
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leg·islativo ordinariDs e outras attribuições que por omquanto 
lhe competem. 

Mas essa moção, na sua propria lettra, dispunha de n1odo 
expresso que o Congresso ,reservava para si exclusivamente 
·as l'nne~~ões constituintes. 

C~\1:\. voz - Xcm pódc deixar de ser assim. 

O S11. JULIO DE CASTILHOS - Entr·etanto, nós, do H i n 
Granclo elo Sul. experimentámos a s.urpreza .ele lêr ha dois ou 
tr:es dias, no Dim"io Off"icial~ 1m1 decreto sobre rnateria llan
earia, o tlual cn volye rnateria constitucional. (Apoiados.) 

Benbores, nós, rio:_g,::'andenses, como an1jgos do Governo, 
como ainigos liYres que sa.ben1os re.conhe:cer os seus meritos 
e sabemos L:.u11ben1 proclarnar os seus serviços e sacrifícios 
(Apoiados), offerecemos-lhe,, -con1o sc·mprc, todas as demons-
tea<::úPs do no·sso. apreço e apoio o t::·ibulamos-lllo todas as 
110ssa~ llomt~nag·nns, n1as nt'g·anws fr~ncamentc. a faculdade d0 
dr>crf'l at• so!Jl'i~ 1naLcria consti Lueional, Yisto qne cstú funcr.io
nnndo o Cong-rc·sso Constitwnte. (Apoiados.) 

tJ_\fA voz - O Governo não ten1 corrc·S11ondido a essas 
pro·vas. 

O SR. .Tuuo DE CAsTn.-Hos - Esse decreto assignado pelo 
illustre Minist:.--o da Fazenda, cuja capacidade sou o prin1eiro a 
recnnhcenr, cnjas nohres inLcnçõc.s rnerocen1-mo todo o ruca
f.mnento, rsse decr·eto, n1eus sr~nhores~ envolve evidentemente 
1nateria ronstif.neio11al, que está pen.dcnt~ .do voto do Con
gresso (Apo'iados) . Basta dizer ·que, en1 ultima analyse, esse 
deel'f~to conduz no seu bojo o n1onopoli o banca rio C4.11oiaclns) . 
ÜJ'a. ao OongTPs.so, e:x:clusiYam.enLe, C·Ol11!lJJete dizer ag·nr·.f.t l'ii nr
ICCi ta o 1nonopol i o bancaria, ou 1se o repeli e. 

Eis, portanto~ un.1_ assumpfo que~ .está dependendo elo YoLo 
da ConsU1.uinl.c; por·· isso n1esmo é que entenrlo qu0 o :\-linis!1·n 
da Fazenda ultrapassou as attribuições conferidas ao Gnvcrnn 
Provisorio na moção que aqui Yotamos no rlia 19. ao d('rrnl ~u· 
S. Ex. a fusão dos bancos dos Srs. Mayrink e conde de Figuei
redo e ao dar ao intitulado Banco da H.epublica, ~~m ult.irn:t 

. analyse, o I!:tJ.lül~O ~ ;f· tancario. (Apoiados.: muito ben~.) 
Ahri este parenthesis propositalmente, porque, nós do Rio 

Grande. do Sul, somos amigos do Governo c disto tcmo.s dado 
as mais abundantes provas, n1as somos amigos Iivre3 (Apoia.._ 
dos), que saben1os hastear hen1 alto ~a bandeira ·àa nepnlllica 
Federativa. ·sen1 prejadicar de modo algum a obra da recon
strnc~,ão do paiz~ parª' a qual temos todos o deYer de con
correr. 

E ,jcí. que alludo a este ponto, peço perrnissão pa:,a cUzr.r 
que UJCho simplesmente destitui·da. de patriotismo a acção da
quelJe,s que queren1 fazer opposição qua.nd 1nêrne, opposi(,.~ão 
,systema.tica. a un1 goveí~no que tantos sa.erificios ten1 feito 
pela Republica. (Nnm.eroso.ç;; apoiados)· 1nu.ito bem.: m.'ff.ito bem,.) 

F:allo assirn. porque entendo que aquj, prrantc. o Con
gresso, devo dizer aguillo mesmo que particularmente digo 
aos 1nens nmigo~. Sou amigo do Gnvernn, eon1o todos nó::;~ rr~-
presentanf ~'S do flio Grande do Sul, s01110S. . . "' . 

TJ:i\1A yoz - Con1o todos o somos. 

OUTRA voz - Como todo o Congresso. 
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O Sn. JULio DE C"\S'L'ILuos - 1\Ias, senhores, esta ami
zade, este avoin .que lh~ .cons~~granw~ não ilnportn a inen:l
(Jicionalidade. A inconcllcwnalldado e o ah·soluto, e ou nau 
reconheço o absoluto. 

Ui\1A voz - l\Jas o patriotisrqo não ~~ privikgio do nio 
Gr-ande do Sul. 

OUTRA voz _ N en1 ningu en1 disse isso. 
(Ila outros apartes.) 

O Sn. JuLIO DE CAS'l'ILHos- Prestamos o nosso consciente 
apoio ao Govet·no, mas não poden1os fi•cm· silon?io~os ou n:uctos 
ante esse clPsrcspoito .ao voto r~ o CongTess?, prof Ol"Iclo. nu. d 1a .1D, 
rlesclo que o Sr. Ministro da } ~zencla, CUJO La lento acin11ro e du 
enjo patriotismo não duvido: enlencl~u que. era ·dt~ sua compe
toncia decretar sobre matt;qa eOJ1shtucwnal, ·pendente da cle
eisão da Constituinte. 

O Sn. B~\R.BOSA L L\ L\ - Pronnnciamen tos rnmo PSS<' I t•m 
sido taxados elo opr)osição quand -1nêm e. 

O SR. Jur...IO DE CAS'l'ILHos - Eu não a faço, eu a nbo
n1irlo 1ncsmo, senho,res, porque inspiro-me na doutrina ele uma 
escola que entende quo tudo quanto é construcçfio~ por J1eOi' 
que seja, é preferível á destruição- systhen1atica. 

O SR. ZA:NL\ - Colloquen1o-nos nesta posição : não pro
curemos sabe·r o que o Governo pensa de n6s, 1nas o que o paiz 
rlf~Yo pensar do CongT·ess'o. (Apoiados.) · 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS - Eu, pela 111inha parte, não 
n1e p,reoccup-o con1 saber o que o Goyerno pensa da 1ninha acção 
politica o da aeçã() politica de n1eus companheiros; o que con
stitue a n1inha .preo~cupaç.ão constante~ o meu grande en1-
pon ho eomo politico, é provar~ pelqs netos, que estou ele ae
eôrdo com o fecundo .programrna que por tanto tcrnpo o J)al·
tido republieano sustentou ncran Ln o paiz .. 

O Sn. ZAl\,JA - E os ·que quizermn fundar a Republica 
hão de lembrar'-SC do prog·ramn1a republicano; senão, havemos 
ele fundar tudo .quanto quizern1os. n1enos um.a Hepubl iea no 
BrazH. (.Apoiados. H a outros apartes.) 

0 SR. .JUL10 DE CASTILHOS - Dada a 111inha. explirneã.o, 
senhores do Congresso, sobre esse particular. encerro o pa
renthesis e eontinuo na demonstração da m1nha these. 

Eu clizja, :fechado o parenthesis ... 
fiM SR.. HEPHF'3ENTANTE - A decl.aração foi rná. 
0 Sn. JULIO DE CASTILHOS - Não foi 111á. deven1os fallar 

perante o paiz co~1 a n1esma franquc.za com que fallan1os aos 
n1e::nhros do GnvuTw Si, perante os n1en1bros do Governo, 
onde conto velhos companheiros de propaganda c· bons ami
gos, n1anifestei-n1e desse n1odo. con1o não hei de n1ani:festar
me ago~'a no n1esn1o sentido O ·juizo que acabo de externar. Ji1. 
cxtorne1 ao venerando. •Chefe do Governo, pe.dinclo a S. Ex., 
r.·!11 nome da nossi.l: a!lhga an?izade e em nome do patriotismo, 
licença para expr1n1n· as 1111nbas iJnpressõ;es sobre n decreto 
a •IJUC alludi. (J.lluün ben1 .. ) · · 

· Eu dizia que o p!:'ojcctó resPrvon {t União exelusivanlcnto 
as fnntes de receita do art.. ôn: as :fontc·s mais ahtlnrlnntP•S, 

l 
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aqut•llas (jtlt:• IIJ:ti.-.: n·ncll''lll, ~~ tkixuu ans ~.~slndos, no ::ut. ~", 
tl illlJlU!:-ln dt• lr·c.ul~Jilissão dr pt·opricdntl,~. ,, imposto terei
to ~·ia!. n impu:.;! o fi,. f~x:pol'Laf)ãu, cuja ai'l'r~eadaç_~ão deverá Le,:·
rnll:at·, ~~~gundo a Consl itui~~ão, infallivc•lnwJlLP: t•m 18V8, r.:_. n1a1s nada. 

Du sortn Ql!(', fazendo e;-;sa elassil'ictu,:ãn, a Constituiçã() 
realiza a pa1f! ilha du leão, tOJnando lHH'a ti União a.s fonb)s 
1nais proclucUvas. deixando aos estados as que n1cnos ·rendem, 
e ainda aecn~:-;cerlta: - sobr·e toda·s as mais matcrias a Uniãr, 
e Ds estados podem tributar cun1ulativarn('·nle. 

Lí~r Srt. REPH.ESENTA"'"~rrE _ Ahi é qu ~~ está 11 el'rO. 

O SH. Juuo lJE CAS'riLHos - ClH·gtU'·t_'i Ct demonsLJ·a,~ão 
do C'l'l'O a que allude O rCOllega que 1118 ciÍm O apa.rte. • 

Eu PnLendia qtlt'. para esta1Jf'.leccr1nos Yt~rcla'Cleil'a Fe1lcra<:Üíl 
neste paiz, de\-ütnlos discrin1inar pel'Jeit.an1C'JrLe as rendas que 
devem caber .ú União e as remelas que os e;;;l a dos deYc~m arr·c·- • cadar . 

..:\ t'n ião, nu~ Lt~nn os do a~:·t. 6°, tc•r·ú uma !'E' nela orclinaria 
~alculada. no mü1imu. en1 cerca de 13n rJdf cun!os. 

Possuo a e~lc~ l'(~speito os Lladus llla i:-~ pusitirvos. e·x:Lral li
dos do ultin1o orçruncnto do Ministerio ela \'Ionarchia c lltlS 
1:elatorios que os n1crnbros desse l\linistedo tinharn org-anjzaclo. 

UJ.\I Sn. HEPJtESE:N'l'AN'l'E - E que llCHl sr•mprr exp:·ilniam a verdade. · 

0 SR. .JULIO D:I!J CASTILHOS - Colligi estes dados, aos 
quaes accresceniei os dados e infoi'111a1;ões que hão sido pu
blicados no Diario Of'{ici·al desde 15 de novembro. Fazendo os 
calculos n1ais modestos, e1ssas rendas produze1u crrc.a de 13D 
n1il contos . 

Ora, o or.çainento das despezas geraes, no tempo do Im
vcrio, montava ao algarisn1o de 151.000 :000$; n1as, con1o com
prehenden1 todos os 1neus collegas~ dessas despezas, n1uitas 
passan1 para os estados,, porque correspondmn a se·rviços que 

·lhes dev.cn1 s.er devolvidos; por isso, dei n.e ao trabalho 
üunbem de colligit· dados positivos a esse respeito, e cheguei 
ú. conclu:São de qu~.~, são deduzidas do o:;·ç~amont.o geral a que 
alludo, de~vezas na ilnport::tncia de cerca de 22.000:000$000. 
H a~ portanto, r?nfJ·p a renda n1inüna dos impostos elo art. Go ~~ 
as despezas geraes da União deduzi·das as verbas relativa~ á 
serviços qun são devolvidos aos .estados, u1n saldo li rrrido ele 
cerea ele 9. 000:000$000. 

Ora, st•nhOJ:'cs, ad1nittindo este Pe\sultado, parece-me quu 
a União SI' dcn~ dar· por satisfeita con1 a renda que lhe pro
duzem os j rnpostos elo art. 6°. 

O ~H. LoPES C:IIAYES- E i)S despezu~ tH~~t·c~eidas? 
O '81-t. .Jur.rn DE CAS'I'TLHos - Discnf'.il'ei. esse ponto .. Mas 

,.-cnr alr'•m. <'. dirc•i que• a Uniã·) não pôde~ fiear eir-euruscripta ü.:-; 
rendas elo art. 6°, porque as despezas poclen1 augJnlentar ele un1 
n1on1ento pura on! ro, por necessidade. 

O Sn. Z~I..M.\ - Corno U)n1 augmentado. 

0 SH.. JULIO DE CASTILHOS - PódP·, rrn virtude -de Ull1a 
guerra o.u 0111 virtude de uma calainidadc, como .a peste, a 
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secca, precisar o Governo Fede~·.al ~e rec~ita extraordinaria. 
para occorre~ a .ctespeza~ extrao~·drn3:n3:s. Po,Is ~e:r!.1: ne?sa even
tualidade, en1 vez de 1clenar a Gonst1tunlLc a liJllll;O a faeuldad:J 
ama;rla de tributar o q uc ell.a ente.nder . conYenientc ~ws_ ~s
ta.dos, pcrtu~·bando a . econon11a c mvad1ndo .as allriburçoes 
de.st-erS, deye a União ücar con1 a facul~a_de de trrbu~ar as rendas 
dos estados de accôrdo com as cond1çoes econon1was de cada 
un:l, .quero dizer: deve tríh~tar unifonne1~1ont.e, n1_?s._cada _Es
tado pagará segundo suas. 1orças ec?non11cas . .A ~ruao. tribu
tará os estados, por exemplu, cm 110' (Yo da sua receita; o E,stado 
que te1n · 1.000:000$ pagará 100:000$: o que tiver menos, pa
o·ará menos . 
~ E assin1, senhores, é que se realiza o systmna federativo·~ 

0 SR. DBALDINO DO AMARAL - Cond·0mnado pela expe-
rieneia. 

O SR. JuLIO DE CAsrrrLHOS - Nunca foi conden1nado pela 
experiencia; é o que nós ven1os applicado na Confederação 
Helv·etic.a e, até, na Allemanha. 

O SR. CAMPos HALLES ·(1J;Jinist1·o da Justiça) - Nos Es
tados Unido-s produziu ·máo resultado. 

O SR. JuLIO DE CASTILHos - Na Confederação Ger1nanica 
aos estad01s cun1pre cobrü, os de{icits quie appareça1n nos orça .. 
mtmtog gerae·s. Na Suissa é un1a fonte de receita da União a 
quota co·m que. contribuem os cantões, conforme a riqueza 
delles. Nos Estados Unid.os, n1ais ou menos, se praticava o r.;.rin
cipio que defendo, até que sobreveiu a guerra da Sesseçãor qu·~ 
originou despezas enorrn·es e _obrignn o reS:pectivo eoverno a 
lançar mão dos impostos sobre -a circulação dos productos; ím
postos ·internos. Mas a experiencia, quer na Allemanlla, que 
não queremos imitar, quec na Suissa, que é inlitavel -t!·m di
versos pontos, quer mesmo nos Estados Unidos antes do· grande 
cataclysma,. mostra que as emendas q_ue ap-resentei são as. mais 
prat1eas e as que mais respeitam o systema federativo. 

O SR. A.NNIBAL FALCÃo - Em nos.so paiz seria iniquo. 
O SR .. JUL·Io DE· CASTILH()S -- Já ouvi egual observação da 

parle do nobre colle.ga. de commissão,. 'Senador por Pernambuco. 
o ,qual disse q~e era iniquo, p.o:r.que ha estados •que, como o qu1i 
o n~bre collega rep.rese.nta, ficariam n1anietados, s·mn n}cio-5 
de VIda. . 

. O SR. JosÉ H1::91No -. Con1bat_i o ~ystema das quotas, 
porque pl:,lnha. a Untao na dependenma das partes .. 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS - Assim seria si deei·etas
semos .que a União fizesse o orçamento das suis despesas e 
re.partt~se eom ,os_ e~~ados:; n1as não é isso o ·que sustento. O 
plano e-. este~ a Untao devem ser reservadas as f·ontes 1n.ais 
~bundantes da reeeita1 ficando salva a ;exclusiva eompetene.ia 
·ctos esJados de laD:e'arem o~tros, tributos-. (Apoiados .. ) 

. Nao sendo asstm, cont1nuara o sy~tema da~ finanças- im
perlaes. 

. . _Respondendo ao apar.te do nobre !Senador por Pernambuco, 
a1r~1: .Sabemos. q~al a dzfferen9a entre o proJecto, nesta ma
.terut, e: a Con!trtuu;ão da lmpenO'. O Imperíçr só não- dava para 

( 
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as prov1ncias priyativan1ente a renda dos impostos territorial 
t~t~ ll'ansrnissão d1) propr-iedade e cxporta(;ãu. Eis a unira di r~ 
i.{~renoa. l\Ias que é o imposto territorial '! 

O Dr. José H)71gino, que, no seio da Con1missão, mais in1-
pugnou a 1ninha c·menda, foi o prirneiro a dizor que era un1a 
cousa que ficava no papel. 

O SR. JosÉ 1-IYGINO - Não cornbati a sua idéa de dotar 
os estados com rendas bastantes· para o ;seu serviço. 

O SR. JULIO DE CAS'l'ILHos -. Saben1os que o imposto ter
ritorial púde produzir muito em alguns estados, em outros 
p1·oduz Inuito pouco; sabemos que o mes1no objecto não deve 
sol'frcr sirnultaneamente dois in1postos. Como pod-e:1nos nos 
desntnecer disto de ante do art. w·, que diz: 

"Aos _estados fica reserva.da.._e:x:clusivamente a com(Yeteneía 
de lançar o imposto tetrritorial e o de transmissão de proprie
dade» ? 

Isto eqÚivale a dizer que o ntesmo objecto recebe dois im
postos. 

Eu, .assin1 con1o os meus companheiros de deputação, não 
posso acceitar esse erro eeonomico. 

UM SR. ·REPRESENTANTE- O imposto territorial é o n1esmo 
que o do transmissão de .propriedade ? 

O SR. JULIO DE. G.ASTILllos - Não é isto o que. estou di
zendo. O nobre .representante não ouviu o que eu disse. 

Fica aos estados, pelo art. so-, a compctencía exclusiva 
para tributar a transmissão de propriedade e a exportação., 
Mas, quanto a esta, a propria Constitutção marca o prazo fatal, 
além do qual não é dado lançar impostos sobre a exportação.; 

Restam os in1post.os de transmíssão de p.,roprrcdadc c 
territorial . 

Ora, sabemos o que .pl'oduz, em todo o paiz, o ünpostn de 
transmissão de propri-edade·: não produz mais de 4 mil contos. 
Por outro lado, que vale o in1posto territorial nos estados·? En1 
alguns vale. muito, em outros nada. No Rio Grande do Sul, em 
S. Paulo, Rio de JanB~iro, Mina.s e: alguns outros, o imposto 
teri·itorial póde dar regular resultado, e .a este respeito peço 
liconca a.os n1cus ·collegas para di·zer-Ihes: Não nos ílludan1.o.s 
sobre as difficuldades· tão decantadas para lançar-se o imposto 
territoriaL Não precisamos de cadastro. O Estado Oriental, 
para eobrar O im.posto te.I'!ritorial~ não tem cadastro; C €·Ste. Íffi
jpOStO alli, constitue a principal fonte de reeeita. 

· Ó Estado Ori0ntal tmn nesse imposto a sua principal renda, 
e aHi ;não h a .cadastro; tenho, entre os. 1neus papeis, documentos 
para provar esta asserção, mas não queTo cançar a attenção dos 
eolllegas. . . _ . ,. 

UM sn.. DEPUTADO - Nao apoiado, :e,sta esclarecendo o as-
sumplo. (Numerosos apoiados.) . 

·0 SR. JULIO DE CASTILHOS· - ••• e além disso tenho de 
abordar outros assumptos·. 

Mas que esse in1posto póde se:- lançado intlependentemente 
de eadastro é tu11a verdade ineoncuss-a. 

Póde-sc ensaiar o impostf) territorial; e} feito eom felici
dade. o·· e-nsaio·, se irá. :rnelliorando pour.o a pouco o aerviçot até 
chegar-se á. perf·€1ição relativa. 
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Dcpuis do arL. su,_ a ConsLiluvão. JisJJÜt\ _no art . . L:2~ llU~" 
fôra das n~aLerias eont!clas nos arts. 6° e so, pode a U1uao con1 
os esLados. cun1ulativamente ou não, tributar outras 1nateriai:i. 

~enhoÍ:es. é isto que nós do Hio Grand{•· do Sul c01nbatemos 
00111 toda a convicyãü, porque vemos ahi a éonsag1'a~~ão do re
ginu:n imperial. Este paiz, a~ost~maclu durante tantas dezenas 
do annos aos abusos do hnpeno. 11ag·ellado durante tanlo Lempu 
pelos cles1nandos dessa adtn)nisLratção que at~azou o .Bral'al, 
abastardando ü caracter nacional, e que depo1s de desastrc·s 
successivos che.gou a cahir na praç~ l?ubUca, un1 povo coino 
este não póde se1r submettido a tal reg:nnen, sob pena de con
tinuar a n1es1na afflicLiva situação. (Apo·iatlos.) Isto quol' 
dizer simplesn1enLe que nós darem-os aos os Lados .tu~da ~1 n:u l.o
nOinia, 1nas não lhes daren1os 1r·enda, o que equ1vale a liber
dade da nüseria. (Nume1~osos apoiaàos).. 

Nós sabmnos. senhores, todos os que meditam sobre estes 
assu1nptos sabeni, que o facto de poder . a União interYir na 
economia dos estados, tributando a n1ater1a que lhe aprouver, 
exeepção feita das do art.. so, é de tal ordcn1, que constituirá. 
por si só. motiYo de agitaç.ão federalista sob o don1inio da 
Hepublica· (Apartes) ; ineentivo a essa idéa fatal a que acaba 
de alludir mn aparte um collega 1n1eu, a idéa sep;:tratista, que 
todos nós deven1os :con1bater e1n nome da geandeza deste paiz. 
(J.Ya·Jne·J•osos apartes.) J'á o faeto de pode.r a União pm~turbar 
a economia dos estados, já o facto ele poder estabelecer nelles 
1nas um fisco, dando log·al' á dualidade da arrecadação, o que 
sempre produz conflictos, cmno produzia no tempo do In~perio, 
:accrescendo ainda que na 1nais 1rmnota localidade do inte['ior 
o g·overno da União póde estabelecer uma repartição arre,ca
dadora, o que. é absur·do, ieste duplo facto, si não houvesse 
tantos outros argumentos, bastaria para convenc-er os repu
blicanos, bastaria para convencer os illustres 1nen1bros deste 
Congresso de que não dev·eu11os 111anter o regímen in1perial ele 
arrecadação, e o <.nt. t2 u consagra·. 

PreYenclo a eventualidade .da 'in::;ufficiencia das l'enda:; du 
art. 6°~ .é que nós, do Rio Grande, propon1os, con1o u1n 1w~io 
satisfactol'io, substHuir o art. 112. En1 vez de podei' a União 
violentar o desenvolvimento economico dos estados, tributando 
industrias apenas incipientes c em via de' florrescencia, peando 
. c· comn1er9io e a. propriedade n1ovel dos estados, deve 'ficar 
ella auctor1zada a appellar .para os estados que a devmn su-;
tentar, que deven1 contribuir para. a sua gloria e grandeza, afin1 
de qüe concorram para fazer face ás despesas cotnmuns auxi-
liando a propria existenca nll!cional. · ' 

. _:\:presentou-se-rue, con-:o objeccão magna no seio da Conl
nussao c01nposta de tantos e tão illustre.s -collegas~ este argu
nlento : Mas os estados pódem não pagar esta contribuição 
e si os ·estados ·não pagarem·, eis uma d~fficuldade que se le
vanta contra o plano que apresentaes. 

il\f.as, senhores, este angun1ento prova dernais, porque, sr 
para se co~bater esta e.n1enda, allega-se a eventualidade de 
um ?U _m_a1s estados offerecerem .recusa . ao pagamento das 
contribulçoes que lhes .fo1ren1_ünpostas, si esse argumento pre
val~ce contra a emenda, entao deve prevalecer em todos os 
1na1s .casos. e, nessa hypotl~ese, eu perguntarei : Que fican1 
se_ndo todos os outros ~rece1tos constitucionaes ? (Apoiados.) 
S1 um Estado póde f.er1r a Constituição, qual o recurso qu·~ 

i 
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ealtc ú Li1ião1 E. in[ot·\·ir val'a ri~~tabelt>tt~r· c·. fnú·r r~sr)c.iLàt· 
as lt:is í"cderae~. \:.:lpuü.ulos.:l 
. O "F.:stado que Yiola o preceito constit.uüioual ustensivament.r~ 

•.~ urn Estado que se colloc:a Nn eebeldia. e quando um Rstado 
~e torna cliscolo e re:belde~ o remedio é' a intrr\'enção cfficaz 
do governo da União. C4.1JG'ia:âos.) · 

O Sn. ·GnALDINo no .A-:viAHAL - O r01nedio aggra v a. o n1al ~' 
U SR . .Tuuo DE CAS'J'ILHOS - Então aggrava en1 todos os nu\is casos. 

O Sn. UBALDI.NO Do .A:~vr'AitAL - .A objeccão contra o seú. 
pI a no é dos patria~r·ehas da lJnião- N oi;te .l\mericana. 

· O Sn. JuLro DE CAsri'ILHos - Mas lá~ ·Pssa objeceão foi 
ütspirada por circun1stancias peculiares

1 
que não se ·dão no 

Rrazil. . (Apo'iados). Lá, na Ameriea do Nort.e. o n1ovhnento 
partiu dos estados para o Centro. (Apoiados) ; eraiYt os estados 
que tinhan1 dCJnasiada força e, portanto, tornava-se necessario 
proteger a Uniã'o. (llpoiados.) l\fas, aqui~ dá-se o ~ontr.ario; 
aqui é preciso proteger· os estados contra a absor.pção .cehtra.l. 
(.4.poiados.) 

Esta diffe.re.n<;a é capital, c•, a 1neu Ye1·, tern sido
1 

po:~· a~
~üu dizer, a causa pela qual se hão equivoca.do alguns dos 
no~sos n1ais djstiuetos collegas, que querem identificar a. si
t.uação do Brazil con1 a dos Estados· Unidos da Am·erjea do 
No r te, quando as condições são inteira1nente diversas. 

Lá, ·o nwvünonto era dos estados para a Uniã:o~ aqui 6 
da l

7
nião para. os estado8. (Apoiados.) 
Dizia~ senho::·os, que, paea evitaJ. .. o gravissin1(i inconveniente 

fie. poder a União violentar. o de-senvolvimento econon1ico dos 
e:-:;tados, taxando n1ate.ria~ que não as inc1nida.s no art. 8°, pro
J.iOBlOS f.) alvitre da União taxar a renda dos estados ou de
c.retar mna quota con1 que elles conCOl'ranl. para a sustentação 
da.~ despezas f'ederaes.' 

. E' assin1 na Suissa, a organização federal por cxcellencü( 
LtUn muitos collo.c.anl en1 condições de infe.rioridade en1 ·relaçãó 
<i. dos J~stados Unidos; n1as que! não devo ser assirn considerada, 
porque ten1 dado, no centro da Europã~a prova da excellAncia 
de sua:-:; instituições, florescendo smnp::·e, tranquillan1e1ltP, no 
rneio daqueiJas agita1}ões que traze1n conturbado o nnmôo eu
rnpt~u. (Apoiados e a1Jartes.) 

Quando respondi ao aparte do n1eu a1nigo, quiz accentuar 
n~te facto: não dcven1os leg·islar· para o Brazil con1o aquella 
~;-l<O-riDS(t g(•rac.:.fio dos ~Estados UJJidos J~gislou para a Con
f•:.rlf'ração. 

U~r sR. REPREST"'.!N'l,ANTE - }~ica.rei contente si legislar 
eo1 uu alJ i :fizeram. · 

O Su. .Tc:r,Jn DE CAs-.rrr...I-ros - Sinto f'S f.a1· I'IU de.saccôl'do·; 
;,.u não. q fiearia, porque viria applieadas disposiç.ões. i~e?ticas 
a· .3i1..UéWÕ'L'::i .,Jin!l'~as, o que darja Ioga::· a desastres pohtieos e. 
r~eoncunlco~ . 

• \Iludi ainda l1a poue0 ú objecção n1a.xin1a que me foi op-· 
posta no seio· da C01nn:issão, a obje-cção relativa á possível: 
J'P·cusa da })arte de nn1 ou.Inais estados. . . . 
· Essa objecção, co1no d1s~e, 1p6de. ser facilmente contrartadà 
cleante desse argnn1ento racional= SI. os ·estado~ podem em. re:.. 
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1ação a ess~ precei~o conslitu~ional, vi~lal-o, ·. pod~m violar 
todos os mais p:ecellos; mas, SI em relaçao aos outros h a re
. me di o, este. tambern deve ser ap plicado na especie que discuto. 
, (ApoiadG·s.) . _ . 

. ~o seio da Comm1ssao, apesar da competenc1a de todos os 
meus collegas, co1npetencia .que eu acato,-no seio da Com
mi~são. não vi corn.l.Jatido este plano: o que vi i' o i o pensa
mento n1anifestado de se perturbar aquillo Inesmo que está na 
Cui;lStitu 1ção, · porque não vi apresentar-se um pla.no Em c~n
trapusição ao do projecto, vi perturba:.~-se o pla~o .Já anarcluco 
da Constituição, ao offere~er-se uma ~menda dispqndo que_ os 
estados arrecaden1 para SI 10 o/o dos Impostos de 1mportaçao. 
Mas, sabt: mos que esta é a fonte mais abundante de receita; 
como, pois, sem modificar o plano _da. Constituição, vamos ce
tirar da União uma parte da sua principal fonte de renda? Em 
que condições vamos collocar o gover_no da União, sem meios 
de 'lida ? ~ lembro ·i.sto para assignalar a con~:oadicção daqudles 
que combatem a emenda que apresentei em nome dos meus 
coz.apanheiros. 
. U,Jino se ·póde justificar esssa idéa de se desviar para os 
estados un:a eerta porção da renda geral? A que ficará redu-
.ziúu o governo da União para atLender ás necessidades, com a 
:renda d1n1inuida? Onde vai buscar rEnda para cobri~ esse des
falque? 

·Ficará preparado o continuo conflicto entre a União e os 
estados. Em uin destes,. por. exemplo, apparece uma industria, 
es&a industria começa concorrendo para o progresso gL ral 
desse Estado; mas a. União, que, segundo o regimen estabele
cido no art. 12~ tem campo vasto dt:ante de si para haurir 
recursos e que está sempre vigilante, lá vai gravar de im
postos a industria nascente, em busca Je renda destinada 
a cobrir o desfalque. Assim, serão precarias as condições dos estados. 

Eu sei que grande responsabilidade pesa sobre a União; 
sei que as despczas que figuram no areamento ordinario da 
União não 5ão sómente as que constam do orçamento do Im
perio. · Mas estou convencido de que, qualquer que seja 
o augmento a que ellas montem porventura, póde ser 
ab:·ang-ido pelo plano· apresentado, sejam 6-0.000:000$, sejam 
80.000:000$000. Essa difficuldade está resolvida pela en1end~ 
que defendo. . 

·Além desta consideração, devo allegar outras. 
... Os meus· collegas sabem que todos o.s actos do Gove:-no 

Provisorio, estando sujeitos ao exame e á approvação do Con
gresso, poderão soffrer modificações. Estou convencido disso, 
porque acredito na sinceridade do Governo, uma vez que este 
mesmo declarou que os seus actos ficariam sujeitos ao exame 
e approvação do Cong,~sso; digo ·exame, porque não posso 
oomprehe.nder. approvaçao sem exame, e este poderá trazer 
as consequenCias a que acabo de referir-me isto é modifi-
cações e, até, r.-evo·gação de actos. · ' ' 

Ainda mesmo, senhores, acceito o calculo da despeza feita 
·pelo Governo Proviso..:>io, · ·esta não excederá a espbera das forÇas da União. 

. . Par~ce-me que t~enho justificado ao alcance das minhas 

. forças o pensamento que nos dominou tratando desta materia. 
U.M sn. REPRESENTANTE~ Tem justificado brilhantemente. 

L 
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. 0. Sn. JULIO DE CASTILHOS - Si algtlm de meus collen-as 
tem a1nua algun1a objecção a fazer-n1e, senlirei o rnaior pra~er ern respunqei-a. 

UM SI~; REPRESENTANTE - A obj r CÇãO é esta: acho que O 
systema_ nao resolve a queslão. Si resolve pelo lado dos es
tauus, uao a resu! v e pelo luuo da U n1ão. 

O Sn. JuLio DE CASTILHos - Eu não quizer·a, senhores, 
des,cer ~ detalhes, mas, pa1·a saLlsfazer ao nob1·e Uepulauo, Uil'ei 
a ~· Ifx. que. o. nosso plano resolve perfcitament~ a sua 
(rhJcccao, adm Jlllndo-se n wstno que haja de.[icit entre a re-
<JeHa e a despeza do anno que acaba, sejd. este delicit de 60 ou ~0.000:UUU$UUO ... 

Ul\! SR. REPRESENTANTE - Sim, senhor .. 

Ü Sn. JULIO DE CASTILI:IOS - • • • vai este fazer parte dv 
orçam·rnto novo para ser pago por verbas da recEita OJ'diuaria ? 
Não é possivel. Não posso alll·ibuir ao Governo esLe peasa
nwuto. u dt[tcit deve 8d' co.uet·to po~· operac;ões de cr·edito. 

O Sn. SERZEDELLo - São novos con1prornissos do futuro·: 
0 Sn. JULIO DE CASTILHOS- E' O ponto a gue VOU chegar: 

Sãú novos compromissos do futuro, cuja SULJ.Siacçao Lca 'l 
cargo dos estados, corno acontece na Suissa e na Allmnanha. 

O Governo tem necessidade de cantrahir un1 compronlisso 
urgente pa:a atLender tarnben1 a uma d't.:·spesa urgente ? Neste 
caso, elle ap.p.ella para os estados; n1as caso estes não po~sam 
de prompto altender a essa urgencia, realiza aquella operação 
a cre·dito, contrai nm emprestimo, e o serv1ço de JUro:; c 
amortização fica a cargo dos estados. (Apoiados_: muito bem.) 
Esta é a solução radical, esta é a solucão federativa. (Apoiados.) 

UMA voz - Perfeitament-e .. 

O Sn. JULIO DE CAsrrrr..rros - Eu dizia: Este deficit, qu2 
não podemos conhecer, porque, infelizmente, não temos darfos 
officiaes deante dos olhos, ainda que se eleve a oilenta mil 
contos, não póde ser supplantado com verbas da receita .or
dinaria. (Apoiados.) 

o SR. SEnzEDELLo -1\fas p6de sel-o taxando-se novos pro
. duetos, e mesmo reduzindo-se despesas. 

o SR. JuLIO DE CASTILHos - Taxando-se novos pro
duetos ? Vamos cahir na hypothese do art. 12. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre Deputado que está 
exgotlado o tem.po que lhe dá o Regimento para usar da pa
lavra. 

0 Sn. JULIO DE CASTILHOS - Meus senhores, acabo de 
. ser prevenjdo pelo _Sr. Presidente de que está exgottado o_ meu 
tempo. Sentindo nao. poo~~r exgottar toda a argumentacao de 
que dispunha para JUStificar o meu. p~nsamento e de meu:; 
collcgas di3 deputação, apenas _cumpr1re1 o dever de eyocar a 
rcco:I'dacão, a grata record~çao dos meus companheiros de 
Iuctas rej;:mblicanas, que aqui. se ~cha!11, e de lembra~-lh~s quo 
nós somos chamados p:cla pr1me1ra vez a fazer appbcaçao dos 
nossos grandes principias. (Muito be.m.) 

I 
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Pois bcrn, quando s01nos cllatnados pa~~·a applicar pl'in-
. j t l t a 11os e at.ra,·e'z d. e t::>o anlarg·uro;:as c ipio.s que .r uran e · an os · 11 · .;~ .... 

ludtt~ su~Lentúnw."'. lnt \·en1os de ser c.anbsos nessa applicaçftO, 
lmvenlüs de, adulterar o nosso programn1a, have·n1os de sa-
crifical-o ? 

~ão: eu. Lenhu n sal i:..;fac:~ão Lle e.3pcn.u· que ludu::; aqudk·~ 
que J.abutar::nn con1migo e outl'OS na: g·rande propa_gand~ pela 
RepubUca Federativa hão de respelLar esse patr1monio .sa
grado, -consti.tuido pela nossa propaganda, par:a d~rmos, todos, 
0 grande .exemplo que us homens da ~Ionarch1a na? s?u_beram 
dar - o de sermos coher~ntes _eo111 _os no-ssos prnlclpi_os, de 
:3ern1os fieis ú nossa bande1ra, nao de1xando que .ena ca1a ep..
rolada. no ,chão. coberta de pó e coberta de des.prezo. (Mutto 
úern! ?nnito beÚI.! O o1'adot· tenn'ina o seu d'iscu1·so~ 'recebendo 
u.rna Oi'(J~l.de sal·va de palnw..::; e sendo ·civawente j'd·icitudo po,· 
in:-uitos Sr·s. -rep1·esentantes. · 

O Sr. Costa Machado - Sr. Presidente, lamento que me 
tocue a }Ja1~rvra r~·rn hora tüo adeantada, o que nãu c·spcrasa. 
po~· isso que~ antes de min1, estavan1 inscriptos tres membros 
do Gongresso . . _ 

Começarei, Sr. Presidente, fazendo al,gumas cons1deraçoes 
sobre o art. zo do proj eeto en1 discussão, onde terei occasião 
de discutir que ha necessidade . de uma indicação para qu~ este 

. artigo seja adiado até que se vote 9 art. 63 do mesmo proJecto. 

. 'Depois apresentarei ao paragTapho unieo desse mesn1o ar
tigo uina emenda, em seguida uma ernenda ao art. s~, e final

. mente apresentarei un1a outra en1enda ao § 3°, ·n. 3 do art. so, 
onde se suscita ·a grande questão da discriminação de im;pos

. tos ou de rendas, que tanto ten1 preoücupado, não só a Con1·
missão revisora do projecto constitucional, como tambem a 
attencão de todos os m.eu:s collegas. 

IM'eus senhores, diz o art. 2° (lê) : «cada uiL.a das antigas 
provincias forma!iá um Estado, e o anti,go. Municipio Neutro 

. eoDst.ituirá o Distri·eto Fecif~ra1, ·COntinuando a ser a Capital 
da União, emquanto outra cousa não deliberar o Congresso.» 

Pàrece, senhores.~ cla1,o e acce.itavel este artigo~ e não 
oft.'erecer difficuldades, n1as, reflectindo sobre elle. encontra-
mos serias difficuldades na sua adopção. · 
. ·As antigas provincias passan1 a ser estados con1 seus 
-respectivos terx·H.orios. por consequencia o governo lo-cal tm21 
de extender sua accão. sua jurisdicção sobre todo o terri
torio. Ora, o regimen particular dos estados extende-se sobre 

·todo o 'territorio, isso é ·inconcusso. Pois bem. senhores os 
territorios devolutos a·cham-se encravados ·nos :estados:' 
Achmn-se. Pergunto: - A jurisdicção. destes deve extender-se 
a elles? Sim: fazen1 parte elas antigas provincias. 

O art. 53 ·não diz,, n1as dá a entender que os terrenos 
de-volutos p.ertencen~ á União. Si passar o art. 63 e passar. 
e art. zo, qual a consequencia '? 

Ha cl~ haver tnna antinomia~ ha· de haver u1n choqno en
l.t·e ~s dois poderes. ~. nara pt·eveni.r, SPnhores. esta an f.i
nom1a, - que é precrso? n1odifjcar-se o art. 2°, e como ha 

.. 1.1n1a emenda ao art. 63, pela ~qual se dão aos terrenos devo
. lutos aos estados, ne~sta hypothese o art. 2° acha-,se bein 
. cqneebido~ P. ('> corl·rcto; mas. supr}ondn agora quP. depni:-; 
· de votado· o art. 2°, é votado o art. 63, que considera os 
terrenos devo1ut~s p0r·tencentes a- União,. ha . uma contradt'7 
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tão: _~L pun·c,nJur·a. passar· umn t•rtll'nda rnirlira a11 at·l. ti::. 
tjlll' I' t'êlZOU\'P] I' PquiJatiYi.L a ([\la] f:r•nllo fip HfH'I':-:PnlaJ' t•ttl 
ten1po, respeitando todos os interesses dos estados e m.uTn-

t:iJ1in:-:. ~Pl':'r }JJ'rr·i~n modifieal' 11 ad. :2" . 
.\"iio t<~ncl:)-St> a scieneia, ela pr·p,·i,::;ã.u pal'a :-;al;l'I' t'tllllf, 

na~-:;ar:ú o art. (iJ, r:.;}l.cce de ·Conveniencia adiar-se Q di;.:_ 
cnssão elo art. 2- 0

; e neln se diga que os tcl'renos devolutos .ia 
:-.;1.: a~·haYarn. _;;.;pm ineon\·enientt). eneravados nas an!.igas pl·i•
YinclaR: o rr.p:irnen eea r.lh·erso. nã·o ha\·ia auLonontin do:-: 
ostados, !tido se. a:chav.a adstricto· ao pode r· r~ent.ral; ns pro
víncias er·am governadas pelos .presidentes, delegados do Go
\'(•rno. r·, poi .s. -Pxis t.ia n1na acção qur eham·Ul'(' i eent r ai iS.:t·
dora t' não federaL porque dependia do cenLto toda a Yida 
das rn-·ovincia·s. :Não existia. portanto) a autonon1ia dos e,s-
liulc:B: pnr ron~t'qucncia. n ·argun1ento nãn pi.Íclr' JH't'\·alt'l'l'l'. 
. Berr; poueo n1e in1porta d1scutir, senhores. a quesfã(j rr•-
lali,·a ú 1nudança da Capital: tudo quanln ~r trrn dilu a t•slc· 
I'(•SpPil ., pa1·c·<·c\ quf• nada tmn adeanl.aclo. :Entr•ndn qnp t'· ('uJt
,.it·~:rto de Lnt.lus a llP<'·I'~sicladt• n a et'nlnm it'Jwia (ies.":ia lrtu
danc-n. :\ãn J'aim·ei ~ohr·n <~st e as;.;umpl.o: e. l.kixandu pa1·a 11 · 
ri na! a inrl iea.('ão que lwi df~ aprPsent a1· au Congr·t·s::;o, passo aJ1 
PXHJllt' ti() nat.·agrapiWl nnieo cln art .. .:!'', CJU(' diz c1 SP·guintf•. 

'"~i n CnngTc·ssn rt~solyee a 1nnclanea da Canilal. (•,snolhidu. 
para t'-Slst> .fim. o terri1c:n:j.o n1·edianJe o consfmsn elo J,~~laün on 
estados de que houver de cles1nen1brar-se, passará o aetual 
Dist..rieto Fedm'al rle per si a constituir un1 Estado.~~ 

St\nhor·r.s. ~~ ]Weciso cnL.cndal"rp,os a. di~pnsiç·.fio clnsi.P pa
l'HgJ·apho. !1Ut'CIU<'. quando un1a disposü_:ãf• de lPi t>ll\·nh·t~ t'Itl 

:-~·i a po~s ibüiclad,~ clt.'l ser inexrqu ivrl~ tí fJl'Pl·jst) ::;t·r.· l'(' l'tn·
mada. c· ~~ n qut· atc.1nt<'<:r (~orn o paragrapho unieu du aJ'L. :!" .. 
qnandn torria dependente ele um on Jnais estado-s n 1rrrit.or1n 
'fil'C'ei~o. t•sen_]Jüdn pt:.ln l.:nngrc=>::;so. varrt ahi St.' r·~ i aiH:\It·'.··c'I' a 
(:a, 1ií al Federal. 

~~)nhores~ o lrgislarlor r.nnstituinte dt'VP nsa1· cll' lllna lill
guagcnl Jeanea ~~ decisiva. devP n1andar r' não usm· dr• nma 
.l inguag·Pnl tlr' eondr>sr-endl'n~i a., f'On1o ae?nnt.pr•c' nr•sLt ~ pflrn
gPaphu. 

Que quer dizer o Congresso reconhecer a necessidade 
da n1udança, preeisar o logar. e um ou n1:ais estados diz·ere·m: 

_,_ Xuo consentimos -. fundados no· J~aeto fnndan1c•nl'.aJ? 
Podmn invocar um augnJento de auetoridadn l1istLn-ica 

P dizer: qnc PSLe para1.n·apho I=' ·copiado da Constifni(:ãn amr~r·i-
eana n ela arp:nnl.i~la. ::\a reali.clacle~ ~rnhorc:-~. nfl Con:=-litni<:fí,t 
ap.g·cnJina dr' I:SôO. ar!. :1°. Pneonl.r.·a-:-:;_p rs1a dbpo~i~.:fin: na 
Coúst.ituie[{) american~. na scecãn ga. n. i.7. Pnrmrt.rarnn~: 
ngual cli~1-~osir,.:fí.o: n1as dcYemos ÚnHar sónwnl0 o qtw 1' hnm, 
doven1os fraze1· de outras eonst.if:.uiç,ões a.quiUo qur nos .in
terossa, que l.:nn o cunho de verdadeiro. para applicar no nosso 
paiz. Ora~ si c•1 i provo Pxhuberantcnnentr. c.., ningw~m J1l(.) 

pôrfe confrstar. C{LW 1-:!a a pnssihilidade de tnrn::u·-se inexi-~qui-
vcJ osta dis·posic:fin da lei, qur ·t·ony,>m fazrr-sr'. srnllOl'fiS? 
::VIorlif.ieal-a. . 

~ão s•:~i :-~i 11a Conf,~tlt•r:a~:ãn .\t·g-,~ntina tlll nn . ...: Esl.adt~S 
T.:nirlo::: hnuv0 clil'fic.nldadr pralien parft a rPnliza(:iln :·~r·ssr• JWt'
~f'if o ... 

O RR . ...:\:\urw C.-\ Vc\Lf.:AKTI - Nãn ha E~! ado nnnhuTn qnc 
recu~;c :is e o. 

? 
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O SR. ~EDRO AMERICo ---: ,p_6dc ser que algum rccttsc.· 
Em todv o caso, está no se.u d 1 rctto recusando, desde que, por 
lei, não tem obrigação de fazel-o. 

0 SR. COSTA MACHADO ~ ••• mas O qu~ 6 f\X:"Cft; é f!Ufl, 
nos Estados Unidos, de facto o. E·~.tadn ~a ~olo;nb1a, on?e 
exist.e a Capital Federal de \Vashington, fo1 comp1 ado _ao. Es
tado d~ Marylnnd, o que ind~ca que _houye alguma dlfflcul
àade para realizar-se o preceito constJtucwnal. 

Pois, senhores: n0s, que I?e~t~ncemos ao Congresso Con
stituir~te, nós, que podemos dry1d1r ()S estados de. rn~do con-· 
:veniente, nós, que podemos d.~sp.9r .de .seus _territor1os, nós, 
que viemos aqni em nome da.l\açao mte1ra, nao podemos pre
cisar, marcar, ordenar term1nanl.en1ente que, dada esta hy
pothese. o Congresso, independente do consen~o dos estaaos, 
faça effectiva a sua dispo~ição? Por sen1 duvida. 

Julgo que nist.n. senhores, trat.andt1-se do bem geral, ~o 
bem de toda a União, ninguem poderá levar a mal que SeJa 
a medid~ obrigatoria, e é por esta razão que vou aprescnt.ar 
urna modificação; quero que se vote a disposição sem hav~r 
·necessidade de consulta aos estados. · 

A ltnguagern empregada é de condescendencia para os 
estados, e por isso elles poderão não querer, não consentir 
nem vender; e então que fará o Congresso? Ou ha de pedir 
a reforma desse artigo, ou ha de cruzar os bracos, e não mu
dará a Capital. 

Tenho, 'portanto, de apresentar uma emenda, no sen
tido em que · acabo de fallar. . 

Senhores, tenho muito a dizer, mas serei rapido; quero 
aproveitar o tempo que me é concedido pelo Regimento. 

Apresentarei tambem uma emenda ao art .. 3°, que diz 
:(lendo) : «Os estados podem jncorporar-se entre si, subdivi
{iir-se ou desmembrar-se para se annexarem a outros, ou 
formarem novos estados. n1ediant.e acquiesr.cneia das respe
ctivas legislaturaes locam;. em dois annos suceessivos, e ap
provação do Con.gresso Nacionnb>. 

Meus senhores. devemos distinguir aqui duas hypoth<r
ses: n primeira, que· os estados S;'Jbdividatn-so ou desmert1-
hrem-se para se annexarem; e a seg-unda hypothese, a rle se 
crear· um novo Esta,do. Quanto á primeira, o artigo é adtnis
·sivel; estamos de accôrdo; quanto á segunda, pnrém. devemos 
reformar o artigo, por·que, si o Congresso reconhece como 
conveniente que, dadas c.erf.as circumst.ancias, devem for
mar-se novos ~stados. a consequencia a tirar é a seguinte: a 
Constituinte deve facilitar a realizal(':ão desse facto. 

· Mas. como realizar-se a creacão de novos est.adns, ti-
rando para isso territorio e população de diversos, por con
senso proprio. senhore!õl? Os est.ados quererão consentir nisso? 
Pnr cer:t.o qu~ não; .ninguem qner p~rder forca nem poder. 
Logo, SI não é poss1vel, será difficilirna a creação de novos 
estarlos com a desmembração de um ou ma.is estado!;. 

One· convPm, Por conse!!uinte? Convrm facilitar: mas 
iF:so de-çende ele cert.0s req11isit.os, de certas condicõns. e de 
1.;m prnce~so esp~cial, o qnal deve Sf.lr n1arcado e est.abPlrc~do 
T•l'ln C0n,:rrfl~~o. Nesse sentido tenho de apresentar tambem 
uma Pmenda. . 

Demafs, esse artigo é omisso, ou neficiente. por isso nue 
nlio cogitou de uma hypothese que póde dar-se; qual é ella? 

~ 'I 
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Supponde, meus S~'lhores, que daqui a annos· um territorio 
que prese~ten1ente é deyoluto, tenha bastante população,· 
bastante riqueza, tenha todos os meios, todos os requisitos 
para formar um Estado; como o Congresso ~1a de fazei-o P.m 
fac~ da Constituição, quando a Constituinte neste artigo não 
cog1 La da hypotheso, porque, aqui, só se trata da subdivisão 
ou desmembração de estados para se incorporar, para se creat' 
UI~ l!ovo Estado? Não se trata dessa hypothese, e, por conse
guinte, ven1 a proposito a min1ha emenda, devolvendo para 
o Col!gresso o estabelecer as condições, requisitos e pro-cessos a seguir neste caso. · 

Agora, meus senhores, vou fazer considerações sobre al
g-umas emendas, para depois investir contra a grande, a ma
g!la. ques~ão, que, si não é o pomo da discordia, é o pomo a e 
dt.;siclt-ncJa no- H1E-io do Congresso, - a questão dos imoo~t·.>s 
a. discriminação das rendas, que devem constittu'ir o patrimo.: 
n1o da Confederação e o patrimonio peculiar dos estados.: 

Senl1ores. parece-me que, nesta grande questão, usando 
de inteira prudencia, devemos procurar orientar-nos ba
seados em um pT'incipio qualquer. (Apoiados,) Até aqui te
nho visto, na discussão e nas emendas, uma exaggerada ten
dencia, que leva os estados na sua independencia e auto...o non1ia até a soberania. 

Ul\rA voz _:__ Mas é isso -mesmo. 
O SR. CoSTA MACHADO - Perdão. Em um paiz de Fe

deração só ha um poder soberano, que é o da Nacão; eis o 
que faz a unidade e o caracter nacional. 

TJl\r SR. REPRESENTANTE - Pois a Federaç.ão é a união 
de estados independentes. 

·O Sn. Cos'rA l\IACHADO - A soberania dos estados é uni
camente relaf iva aos intE'resses particulares delles. 

ÜtJTRO Sn. REPRESENTANTE - Toda a soberania é rela
tiva; não ha soberania absoluta. 

O SR. Cos'T'A 1\L-\CHADo - N6s, que queremos a Federacão 
a todo o transe, não devemos admittir á autonomia do;; esta
<.!os en1 prr.jüizo da Federação. E' preciso que, com todo o 
criterio, estabeleçamos uma linha div.isoria entre. o que deve 
competir aos estados e á União. Eis o terreno en1 que se dis;.. 
cu te. AquelJes que s-e deixam levar pelo exag·geradq pri~·P.i.
pio den1ocratico procuram dar rendas aos estados. fortJ fi
cando-os es-quecendo as conveniencias de sustentar Uril 
poder. f~rte antes de tudo, que exprima a unidade nacionaL 
(A poindos.) 

Mas digo eu: - Desde ·O momento que apresen~arf!lOS 
uma indicneão que combine perfeitamente estes dois In
teresses, par~ece que está resolvida a questão:_ 

. UMA voz - E' o que estamos fazendo .. 

O SR. CóSTA MACHADO - E' un1 nó gordio, que preci~a. 
ser dosafarlo. . 

Humilho-me deante deste Congresso. mas parece-me. na 
minha humildadA. oue esta quesff.io tem- far.il d0senlace: e st, 
por ventura, a irf,'>a que vou offerecer não fôr de granrt.-~ 
vantagem, eu, inimigo dos aparfes. porque em r~gr~ nada 
trazem de luz á discussão e tudo baralhan1, peço aos meu~ 

. . . -··--------------~-------·-·--
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collegas que, a ben1 da elucidação do ~ssun1pto, 1ne. honrcn\ 
con1 ·os • apartes .que julgaren1 nece~sarws. . 

Senhores o imposto ode exportaçao, por.que é condBn1nado? 
Porque pesa' sobre o valor da producção e, assin1, dilninue o 
capital, e porque, apesar di,sso, :él accei ~o? ,porque ;h a neces~ ~
dade dcllo sujeitamo-nos a grande lei da necessidade. Pot~ 
hmn, esta lei .da necessidade yai-nos .sf"'TYir d.e pedra de tnqt 1 ~~ 
:para resolver a questão. .. . 
. A ,}ucta foi eolloca:da neste ten·cno. H a lllust.res rt~prt'-
sentar.tes do Gong·rcsso que dizcn1: Meu Est.ado, isto t\ o Es-
tado que n1e n1andou para agui, não t~n1 r~ndas sufficientes: 
desde o 1nor'nento que lhe for concedido tao són1ente o im
~11osto .de exportação, e os den1ais consignados no art. 8°, nãu 
~poderá subsistir. 
. .Senhor·es, nó.:s devmnos ter a prudencia seguinte: nã.n 
legislar no Congresso de rnodo .crnc os estados nrosperos fl-
quetn pre.iudicados, e nen1 os estados uue se achan1 en1 1w
~1uria iflescsper-Oin; porque~ si Hz.erm'C1S, uma lei que auctoriz1.' 
~~quellt)s .que. nã:O tem a Yi ver ú eust.a daqnellcs qtH' tt~m, 
então, está plantado o elernent.o de discordia · e. eo1no conse
qucncia, apparecerá o _partido separatista, o que nós deve
n1os.·::a .todo o transe. evitar. (Apoiados; 1nu.'ito bem). Entre
t.ant'o, si não melhorárn1os o e.stado de nenuria de alg·uns es
tados, o que aconteCCl'tt? .:\. Republica será cahunniada, eJla a 
innocente, que não tem culpa do estado atrazado da nossa. so
(~iedade; esta Republiea~ que foi procla1nada. n1as ainda n~·'' 
·f\xiste,: será calumuiada. Os espirHos esclare'l··idos fallaríhl 
;í.s .1nassas, dizendo que não ~~ o resultado da Rcpnhlira; n1n:-
isto nada re1nccliará. Por conseqnencia, t~ vrceiso salvag-uar
·,lar1nos os interesses do todos os estados. De ttnf' 1 nodn·? 
Parece-1ne, qne poden1os fazL"\1-o faciln1entc. 

··A fó.rn1a republicana tem esta beUe.za - a da elasticidade: 
resolve todos os problmnas sem grandes difficnldades. 

'· ·X a Monarchia~ governo de c.entrahzaç,fl:o~ a unifOl'Ini chtlh' 
ora mna regra. o que constituía ntn absurdo! porque não po
.demos legislar uniformemente, . en1 un1 paiz vasto con1o 1' 
no~so,· e1n quf~ as suas nece8sidades, sua cuTtura intellectual. 
,os seus inter·esses e· a diversidade ·do clin1a são differenteR. 
,do Not_tc ao- Sul. 1~~ra, pois. {lt~sarrazoado. ern et~rtaR nrca-siõr:-;. 
legislar. uniforn1en1ente; porém, o facto se dava. Mas. si istt, 
se dava na lV!-onarchia,. não deve dar-se na Republiéa, ondn 
d~ve·mos legislar. fcllzmc-nte! se.gnndo os jnteressP~ f'~PP
c 1aes dos estados. 

·. •. Sendo~ Hssiln .. ~ dig·o ao Gong:r·css·o: Qué qner-f•tn os f'~·
t~dos do N orf,e? Ut1erm11 rendas para satisfaze·r sna.~ neõe~s i
,fiados e tratar de senB n1elhoran1entos n1ateriaes e n1oraes. 
· Pois ben1. AV~ a-qui cohravan1 os estados. não R(, o im
:posto. de exporta~ção, como o de in1J)Ort.acão: l)Orque, senho
res, nnposto de_ nnportac.ão ou in1posto de consun1o, é a 
n1esn1a c.ou sa. Lôgo, o Congresso o qne dcvf' fazer é dar no:-: 
:·e~tados .do ~ort.e: _o ilnposto flC" imporLa(:ão. o dn Pxport.a~fin 1' 

nlgun~ outros~ afnn dn que os p,stados nossarn salvar-se .. 
, lJ~lA voz -.- Qnr, fica para a União? 

. Ul\r Sn.. RE:PRBS·ENTANTE - ~las isto não é s(• nal'fi os f'~
fndos elo Nortr.. 

. O .Sn. CoR'rA MAJcrrAno ---- Dog t:\~tados do Sul nt>-nlmm 
reclamotL re~pondrrei ao apart.~ do nobre Deputado. 

' L 



· ·. lleconheço que os estudo::; do Sul tem exportac.ão suffi
(~:ente c outros recursos para viver; n1.as, faz.endo justiça af, 
)ior~e, que· sofft·e por cierunlstanciérs que nãn YÔn1 a prn
po~ilto ponderar. quero apenas r1revenir diffieuldades pos~i
\'81S eontra nossos irmãos. 

TJM Sn.. R.EPH.ESENTAN'l'E. 
lnt a gTandeza de sua alma. 

Faz rnnito h~m. r~ nisto mos-

O Sn.. COS'l'A l\L\.ClL\Do - ~\.qui não reeonll!.'('ll De.putaJn 
do NorLe ou do Sul (Apo·iados); aqui vejo a ~aeão Brazile.irn 

1 

(.AJioiados e rnu.ito bern); aqui não fallo de Minas. do Pae~~. 
de Pernan1huco; porque é preciso que con1prehendamos a 
nossa nüssão, que é iinportantissima: traten1os dos inl.e
J·esses da Nação Brazileira. (Apo·iados e ?n'uito be1n.) 

A União não é :a desunião~ e si as·sim não pensarn1o~. nãn 
a l.1.ingiren1os a este :futuro, que se n1e antolha suh1irne o ara 
O fl1PU ]1<ÜZ. . 

Dilacerados. :fraccionacltl~., nada ~m.·ernos; n n idos, sere
r!' o~ irnn1en~anwn to grandes. (Apoiados.) 

Foi dilo mn aparte: E, que fic.a l)ara a União'? Ficam 
1 •F. rnrsmos r1 ireitos. cohra.1n-se os n1esn1os illlfH)Stos e com a 
eil·C'Ulll~laneia d1\ s0 (lar· ao ~orLe aquillo qun :ih~ ha pnuco. a 
·prntexLo de consun1o, t.amben1 se tributava. 

Estou convencido de que todos os estados. a liús. hão di'· 
tlPstmvnlver-se con1 os in1postos que erearen1. porque a nP
r: hum delles faltan1 e.len1entós de riqueza P. de lar.go futuro. 
O (flH· ~r dú agora ao Norte é urn recnrsn n1onwnt.an(•o: di I'. 

se-ú qnP ~~ nn1a rnrdida de excepção. Tnas. ::;i a ~:·az:ilo nur• n 
deter-rnin::. t'- 0xeepcional~ por isso me~mo o rPmn·so ,; fle r.x
f~r·pr,~r,. 

' n ~r. . .To~:É 1\L\HJANo dá un1 aparte. 

O Sn. CnRTA l\fAcH~\DO -·- Eston falando a hon1~ns que 
rne r•nf..cndrm~ r. por isso não fíl!N> qne~t.fí.o do nalavrai-'; o .que 
prce isamos t' fazc•J' .iu:st.iç.a a todos os c•stados. pol'que a F•~
d~?ra(;ão (t!. afinal, a reunião de 1odos os cidadãos. de todf'S .-,_, 
ha.hil'.antr·~ do:;; P~Lados. Diz·P·nl qw~ é uma rnedida anorna.!n. 
n1as a~ ril'r.nrnsf.ancia~ tamhr.:m sfín anomalas. F.." uma Cfllf\:-i-
Ui . .-• de ovo de Colmnbo. 

Dirão que estados eonw o da BalJia e o do Par:í. não 
:precisan1 dessP in1posto: n1as a 1nedida é facultativa. e não 
po(lemos ~uppúr qne un1 governo tribute o novo só nr.ln lnxn 
do tl'ibutal-o. 

O irnposto é tnna cousa odio.sa. r. quando não corresponde 
a uma nr.cesRidarle. o povo grita. e reelama: os estados rrnr 
nft.o rn~neisar0m rlesso imposto~ naturalmenft~ · nfio Inn~ar·ãn 
·r:~ão cl clJ e. 

O ·8!1 .. JnsJ~ \L\n;~\NO - Ha 11m inrml\·rninnffl: o im-· 
posto da ünportação rlevc ser nniforn1c. e dando-se r·ssa fn
enlrlade de 'frib!utar~ cllc deixa .de sre 11niforme. 

O SH. f:oST.:\. :MACI-L\DO - Deve ser uniforme· porqnP, si 
as . condições do Es{ado não são nniforn1es? 

O Sn . .To~1~ \L\lllA~O - O i1np.o~ln (i qufl deve~. srr nn :
fnrmf' pnr SllH 'J)l'oprin naturrzn. 
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0 SR. COSTA MACHADO - Na Monarc·hia podiam-se co
brar os dois impostos; porque não se Poden1 cobrar na 
Republica? 

l'M SR. REPRESENTANTE - A questão não é de Republica, é 
da natureza do in1posto, que é de in1portacão. 

O SR. JosÉ MARIANO - A nossa desgraca foi esta dualidade 
de imposto; estabeleceu-se uma luct.a .}?ter-provincial, como 
Bi cada província fogse um Estado d1.derente. 

O SR. CosTA MACHADo - Vou chegar a esse ponto. 
UM SR. REPRESENTANTE - Então vai longe. 

O SR. CosTA MACHADO - Si o nobre Depu1tado julga que 
estou r~ansando o auditoria, .sento-me. · 

O Sn. JosÉ MARIANO - Não, senhor, o nobre Deputado 
quiz dizer que o assumpto é vas~o. Estamos ouvindo a: V. Ex. 
com muito prazer. (Apoiados.) 

O Sn. CosTA MACHADO - Eu quero responder ao aparte do 
illustl'e Deputado por Pernambuco, que julga que o imposto 
deve c.:er uniforme, ma$ que eu acho não ser impossivel esta
helecel-o. 

O SR. JosÉ MARMNO - Perfeitamente, nós do Norte ap .. 
plaudnnos a iniciativa do nolire Deputado. 

O SR. CosTA MACHADO - Estou procurando um meio de 
dar S~t!u:ção a esse Inconveniente. 

Não quero dizer que eu seja o descobridor da polvora; 
:venhu apenas trazer o pequeno concurso da minha bôa von
tade para a grande obra de que tratamos. 

Os nobres Deputados poderão usar da minha idéa, modi-· 
ficai-a. que e'u· acceitarei o seu concurso. 

O que é preciso é resolver esta questão, (Apoiados). 
Contra a minha idéa só vejo uma objeccão, e essa mesma 

não € procedente. Dir-me-ão .que neste caso o contrabando 
ha de apparecer. Mas, si eu applico a minha idéa da Bahia. 
ao Amazonas. si o contrabando póde apparecer dos estados 
do Espirito Santo e Minas para a Bahia, ( dever da Bahia é 
cuidar dos seus interesses e evitar o contrabando. 

Por ventura, porque á minha idéa se offerece essa obje
ceão, deve elia ser abandonada? 

Não me parece, tanto n1ais que. para a conciliacão de 
todos os interesees. nenhuma das emendas ~presentadãs satis-
faz, ~nmo vou mostra r. · -

Ha uma emenda que estabelece a deduccão de iO % no 
impoRto de jmnorf.acão a bem dos estado~ . 

.. E~ta dispn~icão, em primeiro logar. é inexequível, por
que não ha meio pratico de distinguir as mercadoria~ consu
midas em Minas~ Goyaz, Rio de Jàneiro e parte de S. Paulo, 
para sobre e lias cobrar-se esse imposto . 

O SR. Jost MARIANO -. :Só fazendo-se um calculo na~ alfandegas. 

O Sn.· CosTA 1\IACirAno - E~~e calculo teria de ser feito 
no ar, sem base. e. além disso, offerere o SP.!ZU inte incnnve
niPntA: como Fle tr~f.3 rle cnhre. rle oinhP.iT'o. todos os estados 
que não precisam haviam de querer recebei-o. 

l 
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O SR. JosÉ 1\fARTANO - Essa objecção é fraca. 

O SR. Cos-rA MACHADo - E' fraca, mas é um auxiliar para ou .... tra arg:umcntação. · 
O ~n. JosE MARIANO - O Estado que não precisasse 

e recebesse, feria occasião de diminuir outras taxas . 
. q Sn. Cosri'A MACHADO - Mas nenhum Estado do Sul 1p:ede 

aux11Io ao Congresso nesse sentido, e é por isso que eu estou 
procurando, com a minha fraca e deb-il nalavra. auxilia r só 
Ds que precisam, resolvendo assin1 e de um modo conveniente 
esta n1agna questão (Aprrrtes) . Como disse o nobre Depu
tado, não ha idéa nenhuma que não tenha um lado falho. 
convenho, n1as eu, attendendo a uma auestão aue me tem 
incommodado o espirito e muito: eu. aue sou brazileiro e 
em qualquer parte do mundo direi : - Sou filho do Brazil, 
antes do que deste ou daquelle Estado (Avartes). cumnro 
um dever apresentando a bem da União as minhas idéas. 
embora tent1am algum lado fraco. Creio que a n1inha 
emenda satisfaz essa exigencia e resolve todas as difficuldades. 

Por que damos esse jmposto de caracter passageiro e 
excepcional? Porque a necessidade exige que se fa~a isto. · 

Apresente·m ·outro meio de me1hor effeito, que eu o abraçG 
já.: 

UM SR. REPRESENTANTE- Nesse senUdo ha uma emenda·. 
O Sn. COSTA l\lACHADO - Ha uma emenda do Sr. Sena

dor Saraiva. que quer, com a calma ,e prudencia dellc. qne 
fique a União obrigada a dar uns tantos por cento de contri
buição aos estados. 

Mas, é defeituosa essa emenda. porque se veria o se.;. 
guinte: o Congresso, poder federal. teria necessidade, uma 
vez que houvesse reclamações dos estados, de provei-os de 
recursos; uns exigiriam muito c outros nouco. segundo a 
.tactica que juJg·assem rnolhGr; uos que pedissem pouco~ 
.podia aconte.~er qtw nada tivcs~em ou menos conseguissem, ~ 
aos que n1uito exigissem se concederia de mais. ou nada 
obterjam, pela exaggera~.ão do pedido; eis os inconvenientes 
de n1edidas que n3.o são precisamente definidas. 

U:l\r Sn.. RE.PRESEN'TAKTE- Qucrem::ls a mesma quota para 
todos os estados. (H a outros apartes.) · 

O SR. CosTA MACHADO - 1\iieus senhores. eu Ast.ou anre
ciando a emenda do Sr. Saraiva. H a· outra emenda que quer 
que se dêen1 1 o· % das rendas res~ltantes dos productos de 
importação a t.odos os estados. 

U:r-.:r SR. REPRESENTANTE - Ainda ~a outra. 
O O Sn. CosTA l\fACHAoo - O Congresso não acceita esta. 

emenda. 
iV 07.ES - Por que não? 

O SR. CosTA MACHADO - Coherente, e fundado no prin
cipio de que para salvar-se a Federação não dPvP.mos offrn.;.. 
der aos esf.nrlos prospcros. acho Qlue essa emenda não nórle 
pas~ar. porque armaria essa lucta. aue póde servir de base 
á desmembrmção dos . estados, porque os estados que tê1n 
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Pil"~Ocurado prnspe.rar. dir~ã>O : N ôs não ~ten1:0s nada •rnn1 ns 
despesas dos estados que eslão encalacrados; por exernplo. 
ó elo Rio de .Janeiro. segundo dizem: os estados ron1o os dt' 
S. Paulo c ::\finas cl.irã.o: Xós nada ton1os üODl as JH'üdigali
dades do outros, QLW tiveran1 excessi\:as desoesas. Bern eco
nomia alg·urna. {~. · pm'tanto. não f~ poss1vel pag·lwmo~ n~ suas 
rlividas. 

UM SR. m~PH.ESEN:rA.~TE - O Estado está esbrugado~ 1nas 
não esmola. 

O SR. CosTA MACHADO - N;ão disse isso: não disse nuA 
ha Estado que tenha con1promissos e que não os P~Rsa 
solver: o que disse é que aquelle Estado. na hyoot:hese flgu
rada. ·nsiú n1uito c01npron1ettido. n1as, estou eerto. nor ~i 
h a-de solver os seus compron1issos. 

O que é verdade, porén1: é que, apreciando a natureza hu
nlana como é. ningue1n quer trabalhar para os outros. (A par·-

. . 
tN?.) 

Est.o:n externando simplesn1ente o nwu modo de pensar. 
que se funda na natureza humana. Todos esses esban.ian1en
tos. con1o dize.111 outros. todos esses con1pron1issos. h fio ele t P1· 
unia solução~ ·segundo espero, favoravel. (Apm,tes.) 

Os nobres Deputados que 1nc honrara1n com seus apartes. 
nceeitarão porventura pagar divida alheia! dividas de outros? 
Certan1ente não . 

.A belleza da união republicana está em cada um cuidar 
de si. (Apa'l'tes.) 

O SR. PRESIDE",WrE - A diS:cussão não pôde continuar 
-deste n1odo. Quem tem a palavra é o Sr. Costa Machaào. 
Vejo e o mo . que un1a g·rande parte rlo Congresso a in! rr
rmnp~r constanten1ente o orador. 

. 0 SR.. COSTA MACHADO - E' que todos os nobres Depu
tados entenderan1 dever lancar-se em cin1a de um pobrr. 
velho. 

Ü SR. PRESIDENTE - Mas V. Ex. mesmo é quem está 
concorreu(] o para isso. 

O Sn. CosTA MACHADo - Concorrendo, eu?! 
O RR. PRESIDENTE - Pois ~v. Ex. está entretendo o dia

logo. 

0 SR. COSTA MACHADO - Ten1 razão. 
. ... .Pare-ce-me, Sr. Presidente. que tenho justificado a indi
eaçao que vou ter a honra de apresentar, indicacão que satis
faz tanto aos fortes como aos fracos e que fariá, de algum 
rnodo aborta1' esse espírito de separacão. · ~ 

: U~f SR_. REP~ESEN:J'.-\;NTE _, Espírito de separacão que fe-
.hzmeníe nao existe. 
\: ,I ' 

O SR. qosTA MACHADo - Que feliztnente não existe, djz 
V. Ex. 1nu1to ben1. l\.fas parcce-n1e que já existe alguma 
eous~ nesta Çasa exprjmindo a idéa. por cn1:quanto jneubada. 
c(]e drv·ergencm entre o Sul o o Norte. Isso nã.o c·onv·én1 ahso
.~ut~am·ente. A minha idéa sabisfaz aos estado~ rlo Nm~t P. pnr· 
1sso 1nesn1o crue augmentará as suas rendas · 

.- O augtnrnto do imposto cte importa~.ão torna-se necessa-

l 
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r·ru. :ti lt•nta:-: <.t:-: t·undi~.:õe::: t'llt tJU<: ~~· :tclntrJt ~~~ u~Lad<1:-: :!,, 
s, ll'i , •. ~\.~ :-;ua.-; r' 1ndi~:õe.:; lJJ·eear·ias a~:-;üu o exigem. 

O imposto ele in1portacão, Sr. Presidente, é um imposto 
Lili e pesará sobt·e as classes ~onsumidoras. 

i~:· UJ11 mal: 111:1.-:; nós. au.~.nnenlarJd'> e:sL1• illlpuslu no .\ul'Lc. 
rJãu JH'C'ju.dieaJ!JI;::; o ~ul. <):--; c~:.;ta·du.;.; du ·Sul não se• J)UC!;_'!H· 
quc•ixur. do litt.':-;lllu mudo qtt,. us esta .. du:-: du .\ul'te. Os- estaflos 
d;) .\ul'le: JJagandu (·stc~ imvu.stu, terãu c'm l'e:sul.tado outL·as 
vantagens perJe itamcnte cDm,pensadora~. Acho que isso sa
li:-;t'az c• COlllf:t•rr:-::a tanto os Pstaclos do ~ul euntu (J:' do .\ol'tt~. 

_ Por conseguinte, a. minha emenda deve ser acceita, não 
aeho nella inconveniente algun1. 

Quanto á emenda apresentada pelo Sr. Dr. Castilhos, 
entendo ·que ella está de harmonia com os verdadeiros prin
l'ipic~ (.Jpoiudus : 111as, luetando nô:-:; com illlll1f:'ll:3as diffi
~· _.ldarie.s, run1o ,hserllnlnf1.r a l'euda ·.' .;;to ria J)cin que ~~lg1.:rn 
dos 1111bn~.s Deputados aprestmtasse, ·visto que na. oee.asiãn 
não o posso fazer, uma en1enda QlUe estabeleeesse a renda dà 
mate ri a t r· i IJnt a v~_• l ett1 COJJ 1nnnn CJUt•. clr•\·e fie ar para os es
tados '~ a que deYe ficar vara a l:.Tnião. servico que não está feito. 

0 SR., COSTA MACHADO ·_ 0 que está na e1nenda do Sr •1 

Castilhos colloea-nos cn1 uma posição clifficil. YOU n1ostral-o. Diz elle (Zê) : · 

Esta discrinlinacão lin1ita a renda da União, que não 
.púde ir alén1~ ao passo que dá aos estados uma esnlhe1·a do 
aDção in1n1ensa. 

Aqui é que está o grande n1al. (Apw·tcs.) 

Respondo aos apartes. Nós tenws ma teria constitucional 
que o poder federal póde sustentar até pela forca; 1nas, per:... 
~-t,ntn: Quandn us estados não quizerem, Iuanho:'a nwnte, 
pagar a ta~1:a, e ser pontuaes, haYernos de invadi t· eo-rn o 
J;:xerci I o esse~ es Lados ? ( C1·uzwn-se 1nuitos apw·tes.; 

O .Sn. PnEsrrDEN1"'E - Peco ao nobre Deputado que não 
esteja prestando at.tenção aos avartes, porque perde D seu 
tempo, que é ben1 es'Cas_so. 

O SR. COSTA lYIACHADo - Attendo á observação de V. Ex.~ 
Q:Jcro a Federação: con1o djsse. sou federalista. ultra

fl'rlc~ralisl.a; C[l.tHro certa smnn1a d-e eentralização ~em pre
.i uizo da autonon1 i a dos es-tados; fui sempre inin1ig-n ela e en
r ral i zação ela Monarchia_, onde só un1a vontade dirig·i a o na 1 z; 
não tenJ1o n1edo hoje da centralizaç-ão. Na democr·acia, a 
·H.epJubliea federativa crêa a opini·ão publica~ c dia, a:hi, 
1-...a-de dirigir a sociedade e os poderes publicos conYenien
.temente., sopeanclo o poder, a b0111 da centralizacão. 

TJ~r SR. REPRESENTANTE - A descentralização politica. 
:0 Sn .. CosT_,\. MACHADO -- Com essa centralização refreadà 

não fica.n1 os estados sem os meios e se.n1 os recursos ne
cessarios. 

Entretanto: entendo que ha necessidade de conciliarem
se o;-; referido:-:; i ntcl'csses de um Jnodo elaro e positivo; apre
.':'ielitei a emenda qu o estou .justifje.ando: é un1a lh:omenag·mn_ ás 
justas reelama<;flP.s dos illustres r~nresentantes dos estados 
elo Norte. · 

I 
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UM SR. REPRESENTANTE - N.ão QUeremos dcsegualdades. 
queren1os r e nua:; e·::: uaes. 

O Sn. CosTA MACHADO - E' isso de que tenho tratado. 
A en1enda do Sr. Castilhos dá for"ca de mais aos es

tados contra a União, emquanto que ha outras que dão mai~ 
fol'~a á uruào, contra os e.:;Lados. (Apartes.) 

Todas as nossas intenções são boas, faço justiça a todos, 
mas Lernos cabeças e inteUigencias di versa::;; os uu::;sos esl'or
·çu::; aeven1 tuaü:::; conver·g1r var·a urn accdl'do que yrodu~a a 
harmonia, de n1odo que formemos urna .Federação que sa
tisfaça a todos. 

Estão em discussão 15 artigos, todos suscentiveis de re
tparo, n1as no fundo, na realidade, o 6° e so são os oue oft'c
recem maior carnpo ao debate e já se acham bem discutidos. 

Aqui, o digno cidadão o sr~. Dr. Castilhus abriu u III pa
renthesis, dizendo que, tendo a ConstiLuinte, quando dc\'olven 
ao general Deodoro todos os poderes, reservado os consti
tuintes, S. Ex. o Sr. Ministro da .Fazenda tinha no seu ul
tinlO decreto, indebitamente, usado de uma faculdade que não 
lhe pertencia; julga que ha necessidade da approvacão da 
Constituinte para a sua validade. 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS - Necessida-de, ·não, pelo con-
trario; não foi isso, que eu disse. . 

O SR. CosTA MACHADO - Julgo que temos necessidade 
de approvar este ultüno decreto do Ministro da Fazenda, para 
que elle possa vigorar, visto .como elle, alli, tralou de un1a 
ma teria constitucional, e o Congresso pó de ou não approvar. 
(Apartes.) Censurou e disse que, para que esse acto pudesse 
produzir seus effeitos, como envolvia materia constilucional, 
havia necessidade de approvacão. (Apartes.) 

UM SR. REPRESENTANTE - E, o mesmo parenthesis ~ 
O SR. CosTA MACHADo - Eu entro no parenthesis. Se

nhor Presidente, os actos do Goyerno Provisorio precisam 
de sane cão, não só perante o poder constituinte como perante 
.o Congresso; entendo que todos os actos do poder provisorio 
estão sujei tos á approvação dos dois poderes~ . 

UM Sa. REPRESENTANTE - Os actos politicos ·~ 
O SR. CoSTA MACHADO -Esses pertencem á Constituinte; 

os actos que não são de caracter politico, podem ser appro
:vados ou reprovados pelo Congresso. 

Aqui, seja-me pernlittido expandir-me um ponco .. 
Quando se tratou daquella mensagem, em que o general Deo
doro devolvia ao Congresso os poderes· que tinha em suas 
mãos, houve larg~a discussão, n1as eu não tomei parte nella, 
porque entendia o seguinle: que nós não podíamos receber 
o~ poderes ordinarios, que esses poderes devjam continuar 
nas mãos do general Deodoro, visto que elle é de facto o 
.chefe da Republica; não podiamos, porque a nossa missão 
constituinte nos inhib~a. Devolver. poderes· que nós não te
mos? 1 devolver poderes que nos vinham pnr meio da revo
_Iucão?! Parece .que nisto não havia regularidade. 

O que fez o Congresso? Por outras palavras disse: "De
veis ~ontinuar a exe~cer esses poderes at~ que a Nacão se 
const1tua, até que seJa approvada a Const1Lu1ção » .•. 

~ 
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0 SR. JULIO DE: CASTILROS di Ulll aparte. 

tO Sn.. COS'l'A :.\L\CH·Ano- E' clarissimo, nem era pteci.sr;, 
.reservar, po1·que o poder constituinte do Congresso nãp ha 
Poder que o tire senão o povo. - ' 

U i\IA voz- Ape-sar disso, foi violado. 

.. O SR. gosTA MACHADo.- Bem. Dada esta hypothese: que 
ilguro, de nao termos a.cc~Jtado esses poderes, de termos dito 
ao g_~neral Deodoro que fiCas:5e com esses poderes que tinha 
em ~I, até que c.heg~sse o ~egrn1en da legalidade, segue-se q: rt:: 
o Governo J;'rovJsorJo contmuou no mesmo caminho encetado; 
e SI ate entao elle trnha derrubado a Mocarchia si tinha aca
b~do corn C! :Sm~ado e com o Conseltho de Estado, si tinha 
feito tudo 1sto Illegalmente, podia continuar illegalmente a 
fazer tudo que lhe apprJuvesse. · 

1\-las, dr.sse o noJJre Deputado: "Parece que houve falta 
de deferencra para com o Congresso reunido~. 

UMA voz - Não; houve violação de attribuições. 
0 SR. JULIO DE CASTILHOS - A mocão foi bem clara. 

O SR. CosTA l\iACHAoo - Eu o estou defendendo, com
prehendi pm.'feitamerJte o pensamento do nobre Deputado. O 

·nobre Deputado disse: ~Isto pertence á Constituinte, ella está 
reunida, Jogo o Ministro não devia 1'azel-o ~. 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS dá um aparte. 

O S.R. CosTA MACHADo - Mas, Senhores, nós ficamos com 
os nossos poderes constituintes, que ninguem nos tirou. Os 
ministrqs, que até e-ntão tinhan1 usado de facto

1 
dos poder·es 

constituintes, fundados na forca, na r~volução, continuam 
no n1es1no terreno. Havia na cabeça de um homem, de um 
"Ministro, um systen1a fjnanceiro, bom ou m•áo, não discuto, 
do. qual elle entendeu que ~ra chegado o momento de tirar 
as ultimas illações, e então julgou que

7 
unificando os dois 

bancos, de que fallou o nobre representante do Rio Grande, 
:I"ealisaria o seu ideal. 

UMA voz - Isso não é materia constituinte ? 

O SI\. ANToNIO EUZEBIO - Não tem nada de constituinte .. 
.. A.ssim, qual é então a materia que não é constituinte? Qual 
é a funcção que pó de exercer o Governo? Nenhuma. 

O SR. CosTA MACHADo - O Governo, de facto, não exerce 
poder nenhum constituinte, exerce o poder que lhe veiu da 
revolução, e o que elle fez,.~ Constitui I!. te póqe. approvar ou 
não o Congresso pó de legitimar ou nao leg1 t1mar. O que 
que'ro dizer é que o .Ministl·o da Fazenda não desconsiderou o 
Congresso. 

O SR. JULio DE CASTILHos - Não se fallou e:n desconsi
deração pess·oal. 

O SR. CosTA MACHADo - Isso é que creio que está na 
consciencia de todos, e, si !lão ~ assim, o nobre .Deputado .ha 
de perdoar-me., porque .. entao. nao o çomprehendi, sem duvida 
por falta de intelligenc1a. (Não apntados.) 

E' clarissimo: de que se tratava ? 
, Tratava-se de fazer uma censura ao Governo, qlle usava 
.~da faculdade constituinte~ que nãQ tem. Nós re.conheceinos que 
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nã.o ten1 e que tocios os SCllS acto.~ poderu ser revogados pela 
Consl jtninte, pelo Congresso.· 

0 SH. PHESIDENTJ;; -- Obse1·vo ao nobre Deputado qUt_'. está 
lJas:-:ada a sua hora. 

. 0 ~SH. COS1\:\ MACHADO - Bmn; VOU já concluir. 
Senhores, qu.ero que os illustrados collegas se conyençanl 

LJlle só tenho bons desejos ... 
O Srt. ~\.NFJ.'OKIO EüzEBlO - Disso e~tãu todu~ -eOJJYeueidos. 

(A1JOÜtdos.) 

O Sn.. Cos'l\\ :2\l: .. -\.CHADo. . . e que n1e e:xpriino con1 toda a 
oxpansã(l. Si ha restrieçãc: ac•s rneus bons desejos. e,-,sa res
tricção é ilnposta pela fraqueza da minha intelligéncia. (Não 
apoiados) . 

U:MA voz - Está fallando perfeitan1ente. (Apoiados.) 

O Sn. Cos'l'A MACHADO - Fui avisado pelo Sr. Prcsi·dont~~ 
Lle (fUC ac3.bou a n1inhu hora~ c cu, rcginmntista (Riso>~ hon1em 
du lei, que não me ,curYo, senão a ella, YOU acabar~ pP~dindo 
a todos os colleg·as que reflictan1 sobee as n1inhas enH~ndas; si 
houvPl' alg'uma cousa ele aproveitave1, a bem do int.eres:-:;e pu
hlico e da grande causa, que é a causa de todos, aeceitat·ão; 
~i cntendet·em que na·da valmn, regeitarão. 

Quanto ao arL :2'', faço un1a indic.a'.~ão~ afiln tlt• que seja 
adiada a sua. discussão, para clevois do art. (13~ pela razão que 
já dej: acho antagonismo entre o. art. 63 e o art. zo. 
. .Ao arf.. :!"~ pal'agrapho tnnco, fa.t;o- a seguin Le c tlwn-
ua. (Lê.) 

Ao art. 3° apresento cst.a outra. (Lê). 
Eis aqui a emenda~ que me parece ser irnpol'tantc~ au ar

Ligo 8°, § 3°, n. 3. (Lê.) 
Os Ine.us c-ollegas decidirão a respe·i to; sujeito-rne á sail 

:::;abedoria.. (Muito be-m; nt1.tito bcrn !) 

São li das, apoiadas c cntran1 conjunetam1~n I. e e rn d i;-;t· u:-;sftu 
a.~ s~.~guint,e-s 

Ao paragTapho unico do art. zo 

Suppl'in1an1-so as palavras - 1nedianLe o consen::::n do 
Estado ou estados de que houver do dcsnJembrar-~f~ - c 
substituan1-sc por estas: - den1embrado ele urn ou mais 
e,stados. 

S. R. - Sala do Congresso. - Costa Machado. 

, ~~.uppriman1-s~ a~ palavras - n1ediante acquiescenc,ia 
ate final, e substitu1ndo-se, pelas seguintes: - o Congrc:;so 
determinal"á por lei os requisitos indispensaveis c os pro
{;essos a segun·-sc ern taes casos, e mais, sobre terrenos devo
I utos~ uma vez poyoaclos. 

S. R~ ~ Sala do Congresso·. - Costa ~~a~hado. 

I 
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. , :-)ú L' lieitu_._ t'Ulll!l e.xc'~P<:·Üo no al'l.. ~ ... tl<J.-; c.:;L.adu~ Ji,, :\ur·Le~ 1 .~u~clt• a .Hahia ao Amazonas--· ineluido.-; -- trilJnlal' a 
.liHJJut <.t~;-au du lllPt'l'a~loi·i.as extrang-eiras. quando dc.-;1. innda:-:: a 
eonsumu no seu lureJtono. . 

.s o n .. - Sala Cll) Congresso o - Costa 1llachado .. 
Vem ü ';\J,c:-;n e é li ela á seguinte 

.Jndicaçüo 

~yn~lico que :-;cja adiada a discussão do art. 2? da GoJ.isti-
lui~ao, pm:a dPIJois de votado o arl. o·· G3· ~a mesma. Costa Jlacltado. 

Posta a v o tos esta indicação~ não é approvnda. 
· . O. Sr.· Retumba - Sr. Presidente, quando !-:in nrg-anison 

111!::;(,.. CcYngl'l'sso ::~ Commissão fl<?S ? 1_; qne tinha de. dar pare-' 
eor ~obrr•. o tl)l'OJeeto de Const.Ittuçao apresentado pelo G:)
VfWI~o~ t.~ntundi que todas as emendas apresentadas ao n1csn1o 
JJ~oo.Joeto~ prrantc essa Connnissão, cvit.arian1 grande diseussã(l 
P.osterwr· no Cong·rossoo l~nganci-Jne, porém, e por isso. 0111 
'}~1-a tJe _nma~ apre:.;;;entada p~r Jniln, · hav1~r sido rejeitada na 
LomJm:-::sao, poç~o hccnç.a a '\'. Ex.: para novanv~nte aprc
~eui.al-a . 

. - V. Ex. l.leclal'ou ~·na ultin1a sessão, que todos os eongr~s
Slsfa~ pO'dhun fazer uma critica geral da Constituição, oem
bnra. sümente se dis·cnsLiss·c o titulo 1°. :m ben1 razão teve 
V. Ex. t~1n resolvct· assim, pcn· isso que :muitos artigos pos-· 
I et:itll'f';-o;. ~e rclaejona.m con1 alguns· deste capitulo. O a.rt.igo 
·Í"' .foi U prjmoiro a QUe· apresentei Ul11a 8ll1e'n.da .. 

· Diz u nrt .. 4": « Gon1pete: a, ca-da Estado proYer a expensas 
.IH'tJprias á~ necessidades do seu governo_ c adn1inist.ração, po
dendo a Uniü.o subsidiai-o són1ento nos :casos de. calatnidade 
publiea >>. · 

0:; aucLoros elo tJWojocto de Constituic.ão forçosamente se 
esqueeel'anl dos estados do N-orte~ os quaes ha n1uito tcrnpo 
neec~sitavan1 da protecção c auxilio directo :do Governo. 

O Srt. BEr .. FOlt'l' VIEIHA ·_ Protoceão, não; queremos 
a Pt•na~, ~ejnm equitativos 1m dislrihui0ao ·de favores larga...:. 
mente vrodigalizndos ., 

O ~n.. B.\H.BOSA. LL\JA -- Infelh~n1en.t.'\ purém, V. JBx. salto, 
t'· n Cnug1·esso- tambcm~ que esse ~uxiJ in e protee{'flo nnnca 
llH·~ J'or-á.n1. di~pmls,ados, não S(~i. si devido i~ clesenido ou de
:-;!dia das t·epr·esent.a~:-~·,e~ anterr·ore:-S .. que~ so1.nenl.e no parla
llJenLu~ eui·daY«un no mteressc rn·9rn·1o .. 

o ~H. Ho~L\ E SILVA - Nfin aJwiadu; pJ·otesto ! 
(J.·.SH. H.L'TfT:-.MIL\ - Eu ia· fazer except_:.ãn de V .. E'x. 
O ~~u .. Hos.\ "'~ SILVA - E uma injnsti~·a que V. ·JiJx. faz . 
. c) Sr-t. HETU;IBA - Por isso, digo

1 
n.onl~-r~m 111olho~?TI1et~t0. 

J'ui introduzido. nenhum proojceto para eqtnltbrat: as :fH1a~1ça:, 
desses. estados já tão atrazados~ de nenhum pl'O.lCC.tO CUtdon 
o·.g;ovorno n1onarchico! 

. 38· · .. 
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O SR. BELFORT VIEIRA - Tudo quanto tem o Amazonas 
actualmente deve-o aos proprios 1;ecursos; nada tem me
recido até hoje do Governo geral no sentido de estimular as 
suas forcas amortecidas. 

O Sa. RETUMBA- Eu esperava que, no actual projecto 
de Constituição, o seu auctor ou auctores1 tendo em vista os 
parcos recursos desses estados, a necess1dade imperiosa de 
dar-lhes impulso e equilibrar suas finanças, incluíssem al-

gum artigo, alguma disposição que d.3llas cuidasse. Vejo que 
o artigo 4° declara, categoricamente, que todos os estados 
manter-se-ão por si; mais adeante, que sobre todos esses es
tados vão pesar grandes onus, e especialmente na parte ju
diciaria. 

0 SR. BELFORT VIEIRA- E, não obstante, ten1 o l\1inis
teriO da J'll;stiça creado comar.cas em larga escala, invadindo 
as atrribuições dos estados e gravandJ as suas finanças. 

UM SR. REPRESENTANTE - E' ponto capital do regimen 
federal: cada Estado fazer a sua despeza. 

O SR. RETUMBA - Eu terei muito prar.er em ouvir a 
V. Ex. quando tomar a palavra. Não estando habituado á tri
buna, peço a V. Ex. para não interromper-me, porque preciso 
concatenar minhas idéas. 

O Sa. ZAMA - ~ V. Ex. vai muito bem. 
O SR. ~ETUMBA -E V. Ex. é juiz nesta materia. 
V1ltando, Sr. Presidente, em (}Onsequencia . da interpella-

ção que soffri, a pros~guir no meu discurso, devo dizer a 
V. Ex. que a este art. 4"' apresentei uma emenda, em que 
dizia: Ccmpete a cada Estado provêr, a expensas proprias, 
as. nece~sidades de seu Governo e administração, podendo 
a União· subvencio~al-o até equilibrar sua~ finanças, dentro 
do praso de ·to annos, e nos casos especiaes de calamida-de pu-
bhca. . . . . 

. : .Não .fa~ei grande quest~o de tempo. Será de 10 ou 20 
annos, quantum satis, para que esse equilíbrio se estabeleça .. 

. Ha estados; .mesmo. no. Norte, que têm prosperidade; 
~sses, naturalmente, não esperarão pelo auxilio desta minha 
emenda. E' p~eciso dizer com franqueza que me caracte
riza:··- Não sou o:r:gulhoso e o meu. patriotismo: ri.ão vai ao 
ponto de esquecer a verdade e· a realidade dos. factos. 

,A Parahyba do Norte, Estado a .que me orgulho de per
tencer, não póde subsistir ·cedendo á União todas as rendas 
que puder arrecadar. 

.. . . Bem s·ei que a União tem grandes onus s9bre os seus 
hombros, grandes despesas; mas despesas augmentadas agora, 
seja-me permittido dizei-o, algumas por falta d3 patriotismo .. 

Todas as despesas duplicaram-se, desde o augmento de 
ordenados até a creacão de tribunaes, de ·cargos, e de em-
preços 1 (Jiuito bem. 1) ' · . . 

Forarr1 .aposentadas, reformadas, pessoas que estão. mui..: 
tissimo. habilitadas para poder prestar serviços eminentes~ 
relevantes ao paiz. Não sei a razão por qu·e o foram.. Quero 
crer ·que- outros não os poderiam prestar melhor. . . , . 

Não devia mesmo att.ender a outras razões. O que é 
facto, a eoméçar por miln, que sou militar, e que fl.li augmen
tado de ·vencimentos, commigo toda a Ar1nada, commig.o todo 
o Exercito; e ainda Q. Exercito duplicou-se, por que temos un1 
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ef~ectivo. e outro reformado_ ou compulsado. As despesas tri
plrcararn~ os ~mprcgos pubhcos augmentam dia a dia; eu, que 
~ggr~ fur eleito para. representar o meu Estado, recebo por 
o o~ os vapores cartas en1 que se me pedem empregos. 

Ul'vr SR. DEPUTADO - A en1pregomania ·é vicio conhecido {}Utre nós. 

\0 Sn.. HETUMBA - Quem não tem e1npre:o-o pede-o, s 
quem o ten1 pede augmento de vencimentos I " ' 

U?-.r L3n.. DEPUTADO - E quantas comarcas tên1 sido creadas ? 

. 9 SR. RETUMBA - Quando se tratar da questão judi
ciaria, V. Ex. sabel-o-á. 

o. Sn .. ZAM;A - Mui to bem I V. Ex. não parece marinheiro 
<le pnn1e1ra VIagem. · 

O SR. RETUMBA - Commigo, V.. Ex. pó je embarcar 
quando quizer. 

O SR. ZAMA - Com V. Ex:. embarcarei seguro. · 
O Sn. RETUMBA - Sr. Presidente, a mesma duvida re ... 

sume-se em que o art. 4° se acha deslocado de·ste titulo; desde 
que van1os dar aos estados muitas despesas, precisamos, de 
antemão, conhecer a discriminação das rendas, o que lhes 
compete e o que compete á União. Antes da discussão dos 
arts. 6°, 7° e so me parece, pois, que não se deve tratar do 
art. 4°, que declara, repito., que o Estado deve sustentar-se 
por si. 

Tenho um requ.erimento prompto e apresenfal-o-ei a 
V. Ex., para que o submetta á .consideração do Cong-resso. 
' V. Ex. submettel-o.:..á ao Congresso, e me parece que 
~lle o approvará, por isso que dahi depende a sorte de poàer 
viver o Norte. . 

Suscitaram-se differentes meios de ~quilibrâr as finan
ças no paiz; alguns jã são do Congresso conhecidos, outros 
sel-o-ão mais tarde.. 

Consta-rne, até, e sómente hoje~ chegou isso a meus ou
vidos que o honrado e ilustre Sr. Ministro da Fazenda já 
conco'rctava em que do rendimento dos estados se retirasse 
uma certa porcentagem, 15 ·ou 20 o/o, para a manutenção re
spectiva do3. mesmos. 

O SR. SERZEDEI .. Lo -De todas as rendas não, das de inl-
portação. · 

o SR. RETrUMBA- De importacão, sim, senhor, porque as 
da exportação já lhes perte~cem. 

o SR. SERZEDELI.o - Ficando isso á deliberação de cada 
Estado. 

O SR. OrTrcrcA dá um aparte. 
o SR. R,ETUMBA - V. Ex. é propheta, mas creio que· se 

enganará. .
1
.
1 

t M · · t · . 1 
Consta-n1e, mesn1o, que .o i · u.s :e • 1n1s ro se res0 veu. 

finalmente, a encampar to~las as d1v1das _dos estados, embora 
para isso tenha de contra_h1r um empr~sbmo, fazer uma ope
ração de credito .. ~ecess1tamos, ,uffectivamente, :_rrancar aos 
estados ·esse fortlSSlmO élq qu:e os prende ao re~resso .. 
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TJ::\I Sn-; DEPU'I'.:\DO' -· Dividas contrahidas até" quando? 
O Srt. llE'rul'.-IR\ - ..:\.té 15 de novembro. ou at.é ::t época 

('lll que ~~' ·votar a Constituição. · -
Tive o trabalho de obter~ por esforços particulares~ un1 

!Calculo dessas diYiclas. porque já. foi dito neste parlan1ento 
por alg·uns· de seus n1e1nbros e pelo iilustre presidente da. 
Conmlissão dos 21~ que o l\Iinisterio -da Fazenda não havia até 
então fornecido un1 trabalho cxp1icatiyo do estado financeiro 
do paiz. 

Senr esse üabalho~ que nos fo1·ça a. conhecer a situação fi
nanceira ele cada Estado c ela União, qual o de{'icit~ quaes as 
t·enclas ? O :Cõng1~esso. yot.ar:t't qüalqu-er cousa. 1nas votará :-:;ern 
base .. Eu sei que a divida dos estados não é grande. 

· 10 .Amazonas não tern divida~ e tanto~ que Yai ag.ora, con-
ü·ahir um en1prestimo~ que pagarú con1 seus proprios u'C\
cursos. 

O SR. BELFOR1.~ VIEIRA -· Para cuidar de si~ 1porque nãr· 
i'oi aquinhoado. O Sr.. l\linistro da Agricultura que o diga.: 

O ·sR. RETülVIBA - O Parú tem 1.una divida -de n1il 
contos; o Maranhão~ mil contos; o Cea.rá nada deve, graças a 
un1a desgraça., . _ 

(Apoiados e não apoiados.). 

' o :SR. B:ARBOS.A. rr~rMA: - Graças 'á probidade adminis .... 
trativa. · i" 

O SR.- .,,RE'l'ül\1BA .- E111 todo o caso. tiveram uma:: enorine 
habilidade·· e uma honradez a toda a prova . 

O iSn. BARBOSA Lr:M.\ -· :Si ap.p.ella: para a secea, eu ap
pollo para as verbas de in1n1igração .· 

? ;SR. RETUMBA - E' u1na verdade conhecida~ univerBal.· 

ü SR.- BARBOSA LIMA - O ,que é' un1a verdade conhecida 'é 
que aqui e -em toda a parte houve es·peculadores da secca.: .. 

( T-roca-rn-se 'Jnu'itos aparrtes. r '' 
O SR.: RETUMBA -. Passado o .t8lnpora1, eU: continúo. 
O SR. SERZEDELLo - Ora, até .que- vi um. n1arinheiro pro ... 

:vocar ten1p.ora1 .. 

O :SR. RE'l'U:YIBA --- Só provoco quando tenho certeza d3 
aba:fal-o ., (Riso.) · · 

O Sn. BELFOR1.1 VIEI!RA - Safou-se ben1 da salseirada .. 
O SR .. REtrU:MBA: - O Rio Grande do N-orte deve 300 :0001$; 

a Pa~~alTY!Xt, 2.800 :000$; Pernaml)uco~ 9 .·ooo :000$; só o- Rio de 
Aanmro · e que· .deve · 15. oO'O :1000$; Minas. deve 14. 000 :000$ .. 
]:enlos, l)Ois~ que a son1n1a. da divida dos~ estados é de.-.~.····~ 
7'2 • 700 : 000$000 ol ' . l 

. O Sn. ZA~IA- U1n púo por .un1 olho .. , ... 

O Sn •' HETU:MBA - O nobre Ministro da Fazenda. eh a~ 
n1ando ·a si todas estas dividas. embora tenha de coritrahir, 
para isso un1 emprestin1o~ terá feito aos estados do :Norte un1 
grande beneficio. . (Apoiados) • 
. E ·si levar o seu patriotismo a addicionar a esse acto u1.na 
:porecntagmn parrt. os- cstad(!J3': eu. estou eonvenc-id9 de que olles 
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poderão s.·ubsisLir, p. elo ·rnenos e111q,·1a.I"'Lo n~o • ..,., .. ,.·1J • 
L . .s. c .... ~L1 Ll1J.l'J rL~ren1 as: ~ua.s rendas com as despesas. · · 

. Eu quizcra disl)ór de bastante. ten1po para fazer un1a, rTj-
.I:Jea sobre o projecto de Constituição, a.:fün ele evit.ar tee dl~ 
Hlf'Ol11IllOdar .ouLra. vez O distincto aud itorio. (S!.ln apoiados) . 

0 ·8H. PHESIDENTE - Está dada a hora. 

O SR. IlETU:.\'IBA - :l\1as, chegou a fatalidaclt~ da hoen. 

lJ?.'[ :SR. R.EPH.ESENT'ANTE - Podercn1os 1n·oropnr a h o en. 
. -

OrYrRo iSn .. ~h~PRESE~TANrrE - ::N~to se 1ntcrrnrnpa o .or:H]o,· . 
. O SH. nwru:.vrBA - Eu djzia que a reforma judieiaria 

hn.vut ele __ concorrer cnorn1mnente para n1ais sobr(•carre:giar o . ..: 
~.~~tactos. ·vou provai-o ·ern relação ao n1en Estado, que reduziu. 
·l:Uln grande })ah:iotismo, a dez, .o nun1ero elo trinta juizes .ele 
direito, que, actualn1ente, distribuen1 a jnstiça no :Esl'aclo· .f.la 
Purahyba, nun1oro bastante lin1itado. ~\ Paràhyba não (~ tãn 
pequena eon1o parece, en1 relação ao scn territo1·io; não tem 
ainda bastantes n1eios de loeo1noeão: a unü:a. estrada dr fer·ro 
qne possue, apenas transita por tJn1a pequena. zona: os t.rans
podes são feitos rnorosamento .· A justiça~ pojs, l'eduzida. n 
'tnz .inlzes do direito, difficihnente será, lcnuJa aos IJOntos 
uncln fl)t• necessitada. (Apw·tes.) 

E o Estado ela Parahyba sujoit.ar-sc-á a reduzlr o .nu
Jncrn de seus n1agistraclos? 

·l\Ias .. vou provar que, n1esnw assim, elle nã.o pôde sup
portar as despesas de lO juizes da direito. 

Calculando a sejs contos eada juiz, ser5o GO coni os; tn 
pron1otores a tres contos~ ~serão 30 eontos ... 

·c~L\ \;oz - Pague menos. 

O SR. RETU:MBA - E haverá quen1 trabalhe por n1r:nos, 
tendo de percorrer, tantas ~eguas . .a cavallo? 

U:tvr SR. DEPUTADO - Cqm a nova reforn1a juclkiaria. o 
tra1halho diminue. 

O SR.· RETUMBA -. Isso é un1a questão que n1ais ta.rd1• 
será cuidadosamente tratada neste Congresso.. de juizes :í'e
deraes, promotores, pretores, etc., de que eu pouco entendo·: 
: (1ipartes.) 
· A Constituicão, no seu .actual projecto, cede 10 % ·do .ren
din1ento de ca·da Esta:do :Para auxiliai-o; a Parahyba rende 
500 contos de fmportação; teren1os por conscquencia 10 ·%. 
:iO contos, {[tHnlrlo a magistratura, sômenle, eonsonw no conto~~ 
C.A1Jartes. ) 

:l\Ias. con1o vai pagar ao_ funccionalisn1o. que. augn1en I n 
dia a dia. e s~üisfazer todas as majs despezas ? (Apm~tes) .. 

Vê, portanto, v .. Ex .. que tenho razão em ped~r ao Con
!!Tesso a.ttencão muito dn'ecta ·e· ·un1 clesYclo n1urLo grande 
])elos estados do Norte. . 
· Discute-se a Constituição ·e n1ais tardo se terá de tratar 
de assun1ptos importantes, con1o sejm11 a orP:anização d3: Ina
·!dstratur'a. a divisão das rendas e tndo o ma1s; peço, po1s, no 
·bongresso · :cxue l.on1bre-se :do ·Norte. 

Sr. ·Pr'losidente, ·existem. rf:.an1ben1 sobre o art.. 4°. duas on
tras emendas, umu dellas fir1nada pelo illusf.raclo Sénador l)Or 
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Alagôas, o Sr. Tavares Bastos, em que pede que seja perten
cente á União o subsidiar a ma-gistratura. 

Essa emenda está incluida na que eu apresentei ao ar
tigo 4°, que a União subsidiará os estados necessitados por 
dez annos; no fim desse tempo os estados poderão, sem grande 
esforço, equilibrar as suas despezas. Embora, mesmo, exista 
a reforma sobre a magistrarura. embora, mesmo, os· seus m:a
gistrados sej,am em maior numero, em dez annos poderão 
·chegar ao equilíbrio desejado. Si no fim desse tempo, porém, 
de todo, isso não for possível, então, a Parahyba. como as 
suas irmãs, será annexada. Eu estabele~to o prazo de dez 
annos, mas. o Congresso, si assim o entender ern sua bene
volencia, poderá espaçar este prazo para quinze ou vinte 
annos. 

Sobre -o titulo 1°, Sr. Presidente, é o que tenho a dizer. 
Existe outro artigo que tem sido longamente debatido neste 
Oongresso .. Muito se tem dito sobre o art. so, que entende 
com a questão financeira. 

Consta-me que, amanhã, vai com-parecer o Presidente do 
Thesouro, e a sua palavra auctorizada viJ.'Iá derran1ar grande 
luz neste de1bate. . 

Sou o primeiro a confessar a rrlinha incompetencia ·em 
ma teria financeira (Não apoiados), e, por isso, não me atrevo 
a abordar a questão, tanto mais quanto aguardo-me para 
ouvir a palavra auctorizada do ll\finistro das Finanças e estou 
convencido de que ella virá, cor:10 disse, derramar grande luz 
sobre o debate. · 

Nada direi, conseguintemente, sobre o art. 8°, e peço li
cenca a V. Ex., Sr. Presidente, para interromper por hoje 
o meu discurso, agradecendo aos meus colleg1as a benevo
lencia com que me ouviram. 

O SR. ZAMA - Felicito-o pelo estréa 
VozEs - Muito bem I muito. bem ! (O orador é cumpri

mentado e abraçado por muitos S1~s. representantes.) 
E' lido e fica sobre a Mesa, para ser votado na sessão de 

amanhã, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que seja discutido o art. 4o da eonst.itnição e 
emendas que lhe foram apresentadas depois de discriminadas 
e fixadas as leis de rendas da União e dos estados . - Re
tumba. 

~ica a discussão adiada, pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para amanhã a seguinte ordem do 

dia : 

Continuação da i a discussão do proJecto de Constituição .. 

Levanta-se a sess§.o ás 4 horas e 10 minutos da tarde. 



ga SESSAO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MOR.AES 

. . Ao n1eio~dia faz-se a ch-amada, á qual respondem os Srs. 
Prudente de ,M,oraes, Paes <le Carvalho. João Neiva Eduardo 
Goncalves, . Costa Rndrigue~, Joaquim Sarmento, Jo'ão Pedro, 
Cunha Junwr, José Segund1no, Manoel Barata Antonio Baena 
Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, Joaquim Catunda Bezerr~ 
de Albuquerque Junior, Theodureto ~souto, Oliveira' Galvão 
Amaro C_avalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira' 
José Hyg1!lo, José Simeão, Frederico Serrano, Tavares Bastos: 
Rosa. Jun10r:. Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Ruy Barbosa, 
Dommgos ~'Icente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Lapér, 
Braz Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do Amaral, Santos 
A:r~drade, Generoso Marques, Raulino Horn, Luiz Delfino Ra
miro Barcellos, Pinheiro Machado, Quintino Bocayuva 'Julio 
Frota, Cesario Alvim. Americo Lobo, Eduardo \Vand~nkolk. 
Saldanha Marinho, Silva Paranhos, Aquilinio do Amaral Joa~ 
qui~ Murtinho, Belfort Vieira,. Uchôa Rodrigues, IncÚo. do 
Braz1l, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro Oan
tão, Pedro Chermont, Matt.a Bacelar, Casemiro Junior, Rodri
gues Fernandes, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nel
son, Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Barbosa Lima, João 
Lopes, José Bevilaqua, Nascimento, Almino Affonso, Pedro 
Velho, (M.iguel de Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Pedro 
Americo, Sá Andrade. Uouto Cartaxo, Retumba, Tolentino de 
Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
.Tosé Mariano. Bezerril, Almeida Pernambuco, Juvencio de 
Aguiar, André Cava1canti, Raymundo Bandeira, Annihal Fal-
cão, ~eira de Vasconcellos, -Pereira de Lyra, João de Biqueira, 
João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, Belarmino Car-
neiro, Theophilo dos Santos, Pontes de Miranda, Leite Oiti

( cica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira VaHadão, Lean-
dro Ma~iel, Fr.lisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula Ar
gollo, Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, Zama. Arthur .Rios, 
Garcia Pires, M·arcolino Moura, Santos Pereira. Custodio de 
Mello, .Milton, Amphilophio, Francisco Sodré. · Diony~io Cer-
queira, Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Medrado, 
Muniz Freire. Atlhayde Junior. Fonseca e 1Silva. Fonse"a H0r
n1es Urbano Marcnndes. Nilo Pecanha, Manhães Barreto. Cy
rill~· de Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgilio 
Pessôa. França Carvalho, Baptista da lVTot.t.a, Alcino Guapa-
bara Erico Coelho, Jacqnes Ourique, Aristides Loho. Mayr~nk, 
Furquim \Verneck~ Dmningos Jesuino, Thom~z D~lfin?, Conde 
de Figueiredo, Antonio Olynt.ho. Badaró, Jnao. r:1nhe1ro. Ga
briel de Magalhães, Chagas Lobato, Ja~ob da Pa1xao, ~1e.xandre 
Stockler. Francisco da Veiga, Costa Senna, Lam~un1_er, Gon
çalves Ohaves, Ameri~o Luz. _Feliciano Penna, Vwtt1. Mannel 
Fnlgenci o. Astolpho Pio~ Domingos Jorge, Costa M~cha:do, Do
Iningos Porto, Palleta, Ferreira Rabello, .Dutra NH~acw, ~oão 
de Avellar Cnrrêa Rabello,. Bueno de Pa1va. Ferrmra Pires, 
.Toão Luiz.' Martinho Prado .T11nior, Bernardino de Ca'f!lPOS, 
Francisco Glieerio, Moraes Barros, Lopes· Ch~ves,. Dom1ngos 
de Moraes. Adolpho Gordo, Carvalhal. Angelo P~nhmro. M;rrsa, 
Rodolpho Miranrla. Paulino Carlos; Costa. Jnn1or .. · Rodr1gues 
Alves, Alfredq Ellis, Carlos Garcia, More1ra da Silva, Fleury 



Cnrado. Leopoldo ele Bulhõcs~ Guilnarãcs ~a tal. Antonio .Aze
r;edo, ·Cad.ano .de Albuqner.que, Belar1nino de Mendon~a, .l\lar
eiano de l\Iag~alhães, Fernando ·Simas~ Carlos de Caml)Os. 
Schn1idt, Lacerda Coutinho, Victorino ·~'Vltontciro, Pereira dà 
Costa, .Julio de Cast.Hhos, Borg·es de MPdeiros, Alc.ides Lin1a. 
Assis ·nrazil, . Thon1az Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha 
Osorio, Oassiano do Naseimenl:o~ Frrnando Ahbott., Dernetrió 
~libeiro c Menna. Barreto. 

Ahrc-se ·~ sessão. 
Cmnpareecm. depois· de :1hrrla. a srssão, os Srs. : Fran

dsco Machado, Lcovigitdo Coelho .. Joaquiln Cruz, .To.-;ó A.Ye
lino, Silva 1Canr..do, ~.c\lbcrLo Brandã.o. Aristides Maia, Parifieo 
:\IascarPnhas, Fróes ela Grnz, Leonel Filho. c Justiniano das 
tihugas. 

Deixa1n de conl}mrccrr, r.om causa parLieipadu .. os Srs. : 
Floriano Peixoto. ~ratta 1\Iarha.clo. .Tnst.iniuno Serpa. _-\h·aro 
Botelho~ Frederico Borge~. Ce~ario l\lolta .Junior. Antão de 
Faria; e sen1 ·cau::;n! o:;; Srs. : José B:crnar.do, Pedro Paulino, 
Virgílio Dmnasio,.. ~saraiva. Rangel Pestana, E-steves ~Tnnior, 
Joaquirn F.elieiano, ;João S{W0riano~ .Joaquiln de Souza~ Pi
Jtheiro Guedes~ Henrique .do CarYalho, Ta~sü Fragoso, Enne~ 
~de Souza, Bernardo de Mendonça, Ladisláo ~ c~t.to, Santos V_ieira 
.Joaquin1 Breves, Sampaio Ferraz, Loprs Trovão. Fe.rreira 
·Brandão, Ba:rãt) dr. ~aula Hr .. lrna, Luiz Barrct o, Allneida No
.,;:::ueira, Antonio Prado. R.nhitin .. Tnn io.r! Ern0st n de t()\ i\·ei r a. f' 

Vinhaes .• 
1!~' lida, posla em discus&io c sem t"lrbate a{lprov:u:la. :1 

aetn. da se.ssão antee0clente. 
0 Srt. ·ERICO COELHO (pela 01'rlnn.) - Pede a. pala\'1'3. para 

-renova1· o requerimento que fc~ .. hontmn afirn dt~ qtw' ~eja 
·dada pm~a a 1 a parte da ordcn1· do dia de amanhã. a rnO(:·âo qrn~ 
·aprr~~PI11.on cmü üutro:;:; illustrc~ n1n1nhros ela .·\~s~mhJ.:ía n qut~ 
pende de solução do Congresso. 
. ~Espera. ·qur. o Congrrs&o, r.m con~idrraç.ão aos non1es dos il
ln~l.rrs eollrp:a~ qnr. a i-'Ub~erryermn. corn +>XN"·P~·ão do ohF-;
·cnro .orador (Nti.o OJ)O(odosL dt"~fira o. s~n rrqnrrimento. 
. O Sn. · !PnESII)ENTl~ ·di1; qllc o •S.r. Er-ir.o Cor lho ::q)rr.:=;C'n tnn 
.honlem a sognintc n1oc.ão:. 

<<0 f:tongresso Const.Hnin.Le (le.clara ineonvnnient.es 02. Nl
~aios .de organização dos nstados! ficando adiado:;; ::rt/~ ser YO
t ada n. Constit.n ir,.ão F·nrlr.ral r aclopt.a(la p~lo P'oclcr Legi :;;la L i n1 

:nova lei eleitoral qne asscg·urc a copart.icipação (]P torlo~ os 
cidadãOS na Obra da fnnd·a('ãO {lOS estados respeef:.iVOS ». 
• Hont.Pnl. reqtH~i~en n Sr." Eri.eo urg·encia para ser- ·discutida 
:P-sta nioção e foi l'f'C.nsacla pr.la. Casa. Post..erioemente requrre1~ 
·f[UC\, na fôrrna r.lo art.. 27, fosse dada ·para a lYrirneir·u part~ da 
nedl'm do dia de hoje: ·o que foi tan11hm-n rejeitado. 

HojP, rt'Qller f:!QVamentc neste sentido.· 
O ·Sn.. ARTHVR Rios (pela mYlcm.) pP-de .osclaeccirnrnt.os.ao 

.-~r. P'r(~~idenl.n sobre- si, sendo approvado o rr.querin1Pnt.o flo 
i llust.r'' repl'ü~ent.antn elo· Hio rlf\ .Janriro. vai St'l' prPjnrli~arln 

.:a. .ili:;wn~são da :Consti1.n i1.~ão, on si terá )ogar a clisr.n~~flo rlflil
·lro rla mPia hnrn do expediente. 

i! 

I~ 
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O Sn. PrmsiDE.:\,.rg responde quP o Congre.;;;~o rcsol Yer{t SI 
entr·n. na ordcn1 do dia. na prin1eira n1eia hora. ou 1narcarú 
l~Inpo razoavcl c limita;do para ~ua discussão, scú1 prejuízo da 
chscussão geral. O requerimento foi para ser dis.cuticlo na 
jn·ilnoira n1eia hora. Os senhores que são do pa.rc•eer QUI\ n:t 
prilneira 1neia h ora (Ja, sessão de amanhã, en f r c na ordC'rn -rio 
dia a moeã') elo Sr. Erjco ÜJclho~ qncir~ún h~Ynntar-se. 

1~' rcj citado o requerimento. 

O Sn .. .Jos1~ ::\lARfA:\'0 - Requeiro a V. Ex.~ .Sr. Pt'i~~i
rl~nt,_··. a veeii'iea~uo ela Yola~·iio. 

O tSn. Pn.EsiDE="'TE - A ::\lesa jú ver.ificon qllc t'oi o rcqnc-
1' in1rnto rcj citado.· 

O Sn . .Tos1~ ~\L\RL\.:\0 - Peeo a V. Ex. ronsnltar ar., 
·Sl.'. Se-creta r· i o quantos ·v o tarm11 eon tra o CflHll ti os a favor rlo 
1·,•qucrimon Lo. 

O ~n . .Pn.ESIDE ... \lrrr~ - Não ,~ pos~iYel pr·rc·i::.:ar: n ntllYWl'O, 
.'n!yn si a. Yotnção ftlr: nominal .. 

O Sn . .Tost~ ,,JARI.\~0 - Ite.quciro a Y. Ex:. qn[l l'.nn~1tl 1 r• 
an Cu.ngresso si consente que a vol.acão seja nominal. 

O Sn .. PHESIDE.Nrrl~ - tOs senhores qnP ap))r,,Yftm o rt•quP
I· ilüf'Jl( o do Sr. .José :\lar i ano, )lar a qn e a ,·ot.n<::-ã<) Sl\j rt n,-:rn i-
Ilfll. queiran1 le!vantar-se. · 

J<:' J'("jeitndo o ·rcqur.rinwnto. 

O .sn . .lo~B i:\L\HL\XO -O rcqucrin!;~nlo d:t \'(1/:u:~~) no
Jnjnal foi rejeitado? 

U::\fA voz - Si n requnrilncnto da voUlç-ão nr,rninal fni 
1·ejPitaclo~ tamhen1 o foi o rc.querhnento . pedinlln par-a. qur ·a 
lnoeão Joss0 inr~luida na primeira nwia hora da ordern. ·do dja 
fi P a-n1anhfi .. 

o .Srt .. JosÉ 1:\L-\.RIAXO -.A 'l\l·csa nff.o foi eapnz de dizer 
quantos vnfar~nn a favor 4io prilneiro reque;r-in1ento. 

O SR. PR.F.SIDENTB - A votaçã.o non1inal ·é o meio pratico 
rle verifie.m· a votnção symbolic.a. · A' affirn1a~ão do nobre 
Dt!pntado~ opponlln a ela 2\lf~sa. 

])J~fT~S.\o DO PUO.TEC'l'O DE COXSTT'T'f;JÇ .. ~O 

Coni.inún. a ·I :l rli ~eu s~ãn do p.J.·o.keLo de Con~LiLnieão r.on1 
o JíUrPCí!l' da Comm is são Especial r. ~'111cndas apres0nta.da.s. 

O Sn. LA~IOUNIBn (pela ol'dcrn) - VPnhn :::;uhn1Aiter :\ 
aprcciacãn P ap-prnvac.ão dn -nongre~~o un1a inrlie~lt:-f':n que ·!~n
contrn. inlr~i1·o apoio nnv1~o~wio pari'CC'J' rla. Comml;;;:-'an do~ :!·1. 

·O ~- ·2(1 do a ri. lO do projPcto cm rli~ell~~iln diz o segumf (': 
- « J:C YNlado ao_:;; csf.ados. eomo :í Unifío. e:-:1 abp,J.ecer. ~nhYf'n
rinnnr on Pmharat~ar o ex-ercieio d0 eultos religiosos.>> 

O Sr. Dr-. JtÚio de Castilhos propoíi: iÍ. Com missão a snp
pressão deste [Hn·agrapho. Entretanto. foi !Ll(~a venc~dora qur 
óstn n1aferin fl')sse. eulloe3cla ·ctn lo·~~at· n1n1~ con\·cnlr.ntC'. 

' 1
;.,, 
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E' ~om este fim que mando ~ Mesa :un~a. indicação. O 
art. 72, § 7o, que trata da. declaraçao de drrer tos~ . estabelece~ 
(Lê) . . . · i ! i·~) 

O meu reauerimento tem unwarnente por fln1 deter·.llll-
nar o local conveniente. para esta disposição, que deve ser 
discutida· como materia do art. 10 ~ 2°. 

V em á Mesa e é 1 ida a seguinte 

Indicação 

, Indico que seja adiada a discussão do. art .. 10, § 2°, do 
projecto de Constituição, para quando se drscutrr o art. 72., 
§ 7o. - LamounieJ' Godof'redo. 

En1 seguida, posta a votos, é approvada ·esta indicação. 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Retumba apresentou 

na sessão de hontem e ficou para ser a~pprovado hoje o 
seguinte requerin1ento (lê) : 

«Requeiro que seja discutido o art. 4° ·da Constituição 
e emenda..s que lhe foram apresentadas depois de descrimina
das e fixadas as leis .de rendas da União e dos estados.'> 

O· .SR. RETUMBA (pela ordem,) - Creio que V. Ex:., 
Sr. Presidente, está enganado; não reque.ri adiamento, mas 
apenas transposição da collocação do artigo. 

O SR. PRESIDENTE -· Mas o art. 4° está em discussão. 
o SR. RETUMBA - Está em discussão todo o titulo; é 

apenas uma questão de redacção. 
O Sn. PRESIDENTE - Nesse caso, o requerimento do 

nobre Deputado será tomado em eonsideração na occasião de 
,votar-se. · 

O IS'R. RETUMBA- Perfeitamente, he·m resolvido .. 
O Sr. Amaro Cava_canti - Senhores do Congresso, venho 

occupar-me da materia do § 6° do art. 6° do projecto de Cons
tituição, o qual reconhece ao Congresso, ou ao Governo 
Federal, o direito exclusivo de legislar sobre bancos de 
en1issão. Não preciso dizer que trata-se de materia da 
maior ponderação; a . sua importancia capital é sen1 duvida 
reconhecida de todos. 

Tendo, porén1, apresentado, no seio da Commissão Espe
cial, uma emenda substitutiva ao paragrapho referido, estou 
no dever de, agora, explicar quaes as razões que me ditaram 
este procedimento. 

Quando, sen,hores do Congresso, apresentei a alludida 
emenda, foi meu intuito precaver a hypothe~e de que, ficando 
ao Congresso toda a latitude no modo de legislar ácerca de 
materia tão im·portante, este não adoptasse na legislaç.ão 
bancaria do paiz o systema do monopolio. · 
· 0 Sn. AUGUSTO DE FREITAS.- Não ·apoiado; onde está O 

monopolio? 
0 SR. AMARO CAVALCANTI - Reputava e reputo, senhores 

do Congresso, altamente prejudicial para o paiz, semelhante 
· systema; e, além disto, com o apresentar esta emenda, estava, 
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ap~nas, de acc.órdo com a rnin h a norma de condu c ta anterior, 
POIS que, en1 frequentes discussões da imprensa, já tinha tido 
occasião de extcrnar francamente o meu pensamento, em 
contrario ao regL11en bancaria do monopolio. 

Comprehende o Congresso que, dada a opportunidade 
de ~ecidir-Ine agora a este respeito, como legislador, a mim 
se Impunha o dever, senão outro, ao menos aquelle de guar
dar a coherencia de minhas idéas, desde que, se me não anto
lhavam, nem factos, nem argun1entos, que me fizessem re
pudiai-as, por parecerern rnenos acceitaveis. 

No em tanto, senhores do Congresso, no momento n1e 
confesso um ~pouco c o acto; porcrne aqu illo que cu deveria com
bater aqui con1o sin1ples hypothese possível, já, hoje, é um 
facto, uma organização de lei; pois todos sabemos que um 
decreto de 7 de dezembro corrente a.caba de estabelecer im
plicita, mas effectivamentP-, o monopolio da emissão bancaria, 
cm favor de um estabelecimento, para todo o pa1z. 

Esta eircun1stancia, senhores do Congresso. quo en não 
esperava de modo algun1, até certo ponto · difficulta a pre
sente discussão, para ·a qual eu quizera a maior inlparcia
li-dade, a mais calma da .razão, sem que parecesse ferir, de 
modo algum, a interesses Pcssoaes, já adquiridos. 

Isto posto, senhores, chamo para tão relevante n1ateria 
toda a attenção do Congresso, porque, si da discussão re
sultar que, de facto, não é o monopolio o systema bancaria 
mais conveniente para o paiz, s-eja o n1esmo prohibido por 
disposição expressa do nosso direito constitucional. 

A emenda que· apresentei, é concebida nestes ter
mos {lê): 

« Crear bancos de emissão de moeda-paJpel e legislar 
sobre os mesmos, denegada, porém, a comp-etenci a para fa
cultar a emissão a individuas ou a associações particularec;, 
com o monopolio em todo o territorio da União, ou mesmo 
abrangendo mais de um Estado. - A. Cavalcanti. 

Vou por partes. Addicionei a expressão «moeda-papel», 
porque, outr'ora, quando ·se usava da expressão «bancos de 
emissão», ficava subentendido, que se tratava de moeda
papel, sómente. Hoje, porém, já esta expressão precisa talvez 
de uma restrictiva, pois que, pelo desenvolvimento do sys
tema de credito. têm-se admittido outras instituições, ás 
quaes se póde, e ·se tem reconhecido, na legislaçã.o de alguns 
povos, a faculdade de emittir titulas pagaveis á vista e ao 
portador, e bem se poderia snppôr que as palavras «crear 
bancos. de emissão», como attribuição conferida ao Congresso, 
importavarn a competencia exclusiva do mesn1o para toda a 
especie de bancos de emissão. 

Talvez se repute superflua semelhante restrictiva; mas, 
lembrando-a, desejo que aos estados fique o direito. ple.no de 
legislar, digámos, sobre instituições de credito terntor1al ou 
agr:cola, e que as respectivas instituiç·ões bancarias possam 
emit.tir ti tu los paga veia ao portador e á vista, si as circum
stancias bem o acolherem, sem que se veja nisso uma in
fracção da lei constitucional. 

Fique, sem duvida, ao Congresso o direito de legislar 
sobre bancos de papel-n1oeda. 

O SR. S&\BRA - Bancos de emissão de papel-moeda? ! 



o Sn. AlvL\.HO C,\VALC~\N'l'I - O de n1oeda-papcl.~ 

:Sei distingui L' .as expressões. c a nünha. mnenda n1csn10 o 
rliz. Y. Ex. faz questão do palavra·s c cu faço qnes.f.ão dt"l id(~:-\s. 

lT~rA voz ~ Na sciencia vrtlem 111"Lliio. 

O Sn. AlYfARÓ CAVALCAN'l'l - Si dizcrn algun1a r.Ollsn: dn 
contrario, não :valen1 nada., 

O :SR . .SEAB~A - ~Ias não é tão sirnples a difftjrençn) corno 
V. G~IX. suprpõe. 

n SR. A~L\.HO CAVALCA!~'l'l - Srs. do Congresso, lltlO des
conllot.o que o regilnen ~lo bancos c1~1issorcs pôde scw. '• du 
n1m1opolio, isto é, da un1clado bancaria) ou ela plurahdaclr. 
tnmbmn dito da libeedacle. . 

.:\s razões de preforencia ~ ilo eont.roversas nos rliHr.rí\tllt::~ 
anetorüs. üeercá ·etc tão importante n1ateria: uns susl rntam. 
por rnoti"vos que lhes parccen1 n1ais attcndi·veis, que o n1el.luw 
rng-imcn 11: aquelle_ de "lllll só ba.nco con1 Jn~nopo llo P.~elusl\'t); 
nnlros. ao eontral.'io. entcnclen1 que o rcg:n1wn t"IL• 1tlwrdad,. 
será sempre O de niaior vaElagenL 

·· ::Xn. sóluçã.o dos· ·pareceres diversos, o (ru c se tem axeri-
p:n:J.do (. que. do ponto de Yista puran1cnte, dos principin~. 
nem o. monopolio :púde ser considerado. 00n1o ~,endo de aiH11 · 
luL superiorhladc~ nern tão pot~co o reg:in1cn1 opposto ela 
llbcrdadc. 

E' uma quesLão, ·dizem os andores~ que deve ser decidida. 
gliartladas as condições relativas ao paiz respectivo. , 

·jf.as, senhores. (~ justan1e·nte ·por ser nn1a questão crue 
rleve se resolver, não pelos dicü:~m:es da theoria són1cnt0, 
mas oboclecenclo :'t.s Tazões do facto~ que entendo que a. n1:nha 
rnwnda representa un1a necessidade das :nossas condi~'Ões. 

Si se tratasse ele uma .quest8,o resolvida dentro dos 
principios rigorosos da theo1~ia scientifica, .iú. a n1inh.a en1endn. 
não tei·ia razão de ser: n1as. de.sde que trata-se de nn1 ~ys
tcma~ cuja liberdade~ cuja superioridade ha de ser n1cc1ida. 
hn. de ser .aferida pelas circtunsL.ancias reaes do paiz a qL.w 
lütja de sor appli·cado, indispensavel é, que- to1nen1os na 
devida coT:sideração os ar::;un1e!.ltos p:::-6 e contra. afim de fj1It' 

não tenhan1os, depois, de ·pag·ar bcn1 caro pela ·inadvertenc1a 
do nos:~o procecli.n1ento. 

Pal'a n1im, si ha paiz; algnn1 em que a ·liberdade hanearia 
S0.Í rt 11 ma necessidade evidente. ·(j ineont.e.&favc lnlenl e o Brazi1. 

Eu vos {]irei por qu·e. · , 
. En1 . :prin1ciro Jogar, ilTl.porta altoncler que~ tratando-s0. 

de fundar _un1 novo reghnen politieo~ que se caracteriza por 
Rer esscnemlmente adverso a tudo qnanto ú n1on.opo1 i o nn 
privilegio~ não seria de achn irar si cst a s() razão bastasse 
para qnc o regi.n1cn ela liberdade bancaria devesse ser desd ra 
logo esbatuiclo na ·lei constitnicional: entre confiar a urn só 
jndividuo. n uma só inst.itnit~n. tortci·s os dirRit.os. toclo o lno
nopolio d~ t~o in1por~antc indu siTia) on facultal-a, guardadas 
as ·pPescrJpçoes da 101 ... 

. q SR. SEABHA - Instiiuiç~ão banc.a.ria não 6 nl'na jn-
clusl.rJa. . 

O Sn. A.~rAn.o CAVALCANTI - V. Ex. ignora .que é un1a in
chfstria? 
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O Sn. SE.\DI\.\ -·- \"unea Jl)i indtt~Lria. 

U Sn. A~L\.Hu Cj.V.:\.LC:A·~'l'L -- ..•• ou peiTniLLit' a n1csma. 
faculuade a quanliJ:-:. se habilitem na :t'ó1·n1a da lei. a ultima 
tiecisãu, ent um reg;inwn Lie llbL•J:dade, me par.e.c~e ·de todo o 
}li 1nt u a u J) i c a aec(~iluvel. 

:\las~ e.sle argunH~rltu pótle ainda parecer do clOininio ela 
Uwor·ia. 
· Baixemo~. pon~m. os olho.s subrc os pr·oprios facto-s : 
ternos un 1 paiz imtnenso, inunensarnent..e extenso, corn vias de 
l'Unlnunül'ação di1'fjeeis. co1n localidades gTa.nden1ente distan.:.. 
dadas urnas das outl·a:::;, nas quaes ·Cl.llllpre desenyolver: ou 
lll e~' lll 1, cl't'a r· , •I r~JTlt' n.Lu ~ de riq rn:za, i nl.l i;-; p í'll :::a n~ h nu seu 
h ~'lll e.star '-~ progresso; e ... 

O S1-t. SEAB!U dú un1 apal'Le. 

0 iSH.. _\..::\L\HO CAVALCAXTI -. . . nada SC' }'JuÜeria fazer r] o 
melhor nesse empenho. do que facilitar o dinheiro pron1pto 
~.~ bm·ut~J. ::d'im 1 k•. tLI)J.'c•.ssac smnelltanLc de~t'tlvolsilnPnto 
(.-ipm·tes) . 

_-\. Yantag t :m elo regimen da liberdade :.. nu.1n:Je~'La para 
(t caso. Banc.os nas localiclades principaes do paiz, e:m com
Jnunicação directa co1p ns industrias, co1n o~ hon1ens do 
r·on1n1crcio. co.:.n o ,conhecirnenlo ·in1n1ediato ·da respe·itabi
lidRdc do~ ·seus nlutuarios c dos elcn1ento& das industria~. 
que poclen1 ser desenvolvidas c aproveitadas~ facilitariam, 
sobremaneira. todas a:-; t.rm.1saceõ-es. todo r1 n1ovimeuto da 
u1·clmn econo1niea, o con1 vantager}l rn.anifesta. · 

O Srr. SEAI.m,\. - E' o rnonopolio legal. 

O Sn. ~\.~r.Ano CAVALCAX'J'I - Seria. scnl dnviua. n1cllu1t'. 
1nni~ p1·oyeitoso ~.~ de razão evhlf'nte, cl'o que~ sr·nhort:.~. olH'i~ 
g-~n:~ cfOJ'a cm {lennLe~ a que todos os est.ados~ toda~ as Yarhl~ 
localidades do paiz. possuidoras dos 1najs abuw:lantes ele
Jnentos de con1mcrcio o riquezas, se. curvc.rn a extender 1nãus 
~·.1p:)bces i..\ u n1a :-:;(í i n stitldção, ~enhora autocrata do nwnn
polio ban{~arlo. cujo beneficio, dispensará a seu sabor, OLl 
1nesnw segundo os planos do puro c.apricho. 

O SR. SE"\BIU - O systema bancaria não ten1 ca.pric.llos. 
O f;n •. .:\.:\1.\HO ·CAVALC"\KTI - Senhores. as eai:::Gl:3 ban

ca.J·i as fil iaes. ou a:; succursaes, ainda quando di s~rtnjnadas 
·pur· varias ljont.n:-;. nã.o serian1 ca})azcs ele; bcn1 sati.s.razer lt 

Iodas as noce.~::.:iclade.s econon!.jcas con1 a üese.juvel eonYmlien
:-h.: .. cle.sclo que. subordinadas a um. centro d!recLor longin(p"lli, 
.I'UJ~ceerünll, en1 m·uito~ caso::.~~ cie autonmnia ]Ja1·a. ohrar. e 
llC,CO!TOJ', crmforme i.1::.i e:xigcncias elO 1110l.l1e::ltO () da:-:~ Cii.'Cllll1S

l:Jneias. 
u~r Sn,. n EPilESJ.2::\'I.'AN'J:E dá Ull1 aparte. 

O Sn ... :\:\L\HO CA'C\.I ... CAN·Tt - Smn õnYida. êl: faculdarlt~. df~ 
eur~llê.U' nwr.c~ê.'v fJ('rtenec ao poder central da ~Cnii'!n. e a mni:-;
:-;:i.cl bancarja. tornando-se na circul::ção 11rna Yerdadt~ira lllU
<':'b, devo a. ::-:u a legisla~_~ .. ã.o pertencer ao Gonf,-rcsso; n1as .esta 
não é a questão; tarnben1 não quero que aos estados se r e-. 
conheça o direi to de lcg·islar sobre a e1nissão ele n1oeda pa.pel .. 

O decreto ha poucos dias promulgado pelo Governo foi 
JH'e::eclido de Ja r·ga c bcnt elp,boracla exposição ... 
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O SR. SEABRA - E brilhantíssima. 
0 SR. AMARO CAVALCANTI -· Sem duvida br~lhantissima, 

mas excusada no caso. 
O SR. SEABRA - Historica e scientifi'3a. 
O SR. AMARO CAVALCANTI- E:s• 'cusada, senhores, por que 

nem no seio da Commissão, nem aqui, jámais passou pela 
mente de alguem entregar a faculdade de legislar sobre ban
cos de emis~ão a cada Estado, e n1ais excus~da ainda, si foi 
ir.V'~Pnda como argumento para o referido decreto de mo
nopolio; porque ném a Suissw, nem os ~stadoc:t Unidqs ~a 
Norte America servirão j ámais para apadrinhar o m.onopollo 
bancar i o. 

O SR. SEABRA dá un1 aparte. 
. O Sn.. AM .. ~Ro CAVALCANTI - Pela estatística do anno pas-

sado os Estados Unidos têm 3.319 bancos de emissão, di:;
semin-ados por aquelle vasto cont~nente, e tod9s _os relator.ios 
da Fazenda são· accordes em repetir que a elevaçao do credito, 
que a conversão da moeda rnetallica naquelle paiz, que o de
scnvolvirnento das industrias por toda a parte impulsionadas, 
são outros tantos resultados da liberdade com que os bancos 
das diversas localidades, conhecendo a resppnsabilidade dos 
mutuarias e os elementos economicos de que dispõem, têm
lhes ahert.u as caneiras ás mãos iargas. 

Eis o systema que quizE:·ra para o meu paiz, porque o 
reputo mn condições materiaes, ou de ordem economica, sem 
duvida, mais n.ecessitado dessa faüilidade de dinheiro facil 
e barato do que ·a America, actualmente. 

'rendo incidentemente declarado que o exemplo dos Es
tados Unidos não convinha ser citado para apadrinhar o 
monopolio, devo fazer rapidamente o historico do seu sys
ten1a. 
· Quando en1 1879 os estados ratificaram a Constituição 
Federal votada pela convenção de 17'87, todos se achavam na 
posse do direito de legislar sobre bancos de emissão; e uma 
disposição da Constituição alludida, que privara os estados 
de emittir bilhetes de credito, na pratica não foi entendida 
como cerceando aquelle direito dos mesmos estados; todos 
continuaram a usar do mesmo. · 

o .SR.. SEABRA -E as consequencia-s? 
0 SR. AMARO CAVALCANTI - V. Ex. vai ouvil-as. 
Em i 791, o '1 o Ministro da Republica, Sr. Hamilton. 

fez crear o Banco dos Estados Unidos, corno recurso, como 
instrumento de credito publico, aliás contra o voto de esta
distas respeitaveis, como Jefferson e Madison; foi crcado o 
banco com uma carta por 20 annos e com o capital de 10 
milhões de dollares. 

Subsistiu, ·porém, mal visto, de um lado pelos estados, 
porque, tendo o direito de circulacão em todo o paiz, ora 
recebendo, ora rejeitando as notas dos seus d1fferentes ban .. 
cos, 1ec1.s.rava, ·pDr assim dizer, quaes os indignos de credito; 
e! por· on tro lado, porque o partido federal continuou a asse
'rera~ 9ue a Gonstituic.ão havia sido violada, uma vez que, 
P-r.9h_1b1ndo -o.s monr~pohos, aquelle dQ banco era, de facto, um., 

L 
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e, ainda n1~1s, p_o~que, não havendo na propria Constituição 
I~enhurna d~spos1~ao clara, que desse ao Congresso a facul
aad~ d_e legislar sobre bancos de emissão, a sua creação fôra 
admitt1da por uma interpretação ampliativa, afim de satis
fazer ao Governo .Federal. 

Termi~1ada a carta e1n i81 f, o Congresso não a renovou; 
1nas .. surg1ndo novas difficuldades financeiras para o pa.i2 
depo1s ~e 1812 e sendo submettido ao Congresso, con1o. meio, 
a creaçao de um novo banco nacional, como instrumento de 
.c.redito, assim se venceu eín 1815; mas .o Presidente ainda 
assim, entendeu pôr-lhe o véto. U1n anno depois fôrà 'reno
vado no Congresso o mesmo projecto, e o Preside~te Madison, 
o mesn1o que l!he havia posto o véto, cedendo agora aos bons 
effeitos apregoados, que o banco podia trazer para o cre
dito publico, sanccionou a lei, concedendo-lhe a carta por 20 
annos e para u1n capital de 35 milhões de dollars. 

Terminada a carta em 1836 e já a esse tempo o paiz se 
achando inteirametne esclarecido e wccorde de que o mo
nop.olio em caso nenhum servia, o Congresso, afinal, resolveu 
não .mais p.rolongar a mesma carta; e o Presidente Jackson, 
mandando retirar do banco todos os depositas publicos, de
clarou-o insolvente e fraudulentamente administra.do. Eis 
como terminou o primeiro banco dos Estad·Os Unidos da 
Norte An1 erica. 

Começou então a época de inteira e absoluta liberdade 
bancaria, de modo o mais inconveniente, sem duvida; cada 
IE.stado legislava á sua vontade, sem attender ás precisas 
garantias, e :dahi a crise tremenda, que seguiu-se logo, desde 
1837 a 1839. 

Comprehende-se que este facto não prejudica o meu a:-
gumento, porque não advogo aqui o direito de cada Estado 
poder crear bancos de emissão. 

Assim continuaram as cousas, com pequenas alternaf..:va~ 
de melhoras (não quero entrar em .detalhes), quando a 
guerr:-. de Sf:ccessão veiu dem-onstrar que a legislação bancaria 
precisava ser substitui da por outra melhor. 

Un1 dos ·,m,aiores defeitos desses bancos era que a sua 
moeda era sómente regional, isto é, as suas notas nã:> tinl.•arn 
valor alén1 da respectiva circumscripção. 

· · Quando em 1863 o SC~cretario do Thesour.o, Salomon 
Chase, fez reconsiderar, :por parte do Goyernoí a materia e 
pediu que o Congresso ton1asse uma med1da de caracter fe
deral a respeito dos bancos de emissão·, elle accentuou que 
a circulação fiduciaria existente dependia das leis de 34 es
t:ados e 1. 60{} estatutos de associações commerciaes; aquelles 
bancos que tinham n1enos capital realisado eram, em r~g:ra, 
os que mais emittiam. . · 
· Tal o estado a que tinham chegado com a faculdade, 
deixada aos differentes estados, de legislar sobre a mo·eda 
bancaria· e é por isso que .a opinião nacional, não obstante 
ser inin{iga da centralisação, mostrou.-se de accordo e!? que 
uma lei federal mas sem monop.olio, regulasse a mater1a. 

Dahi a lei de .25 de fevereiro de 1863, que creou o.s 
bancos nacionaes de en1issão. N? n1eS1no .anno fora~ Cfeados 
4 7 4 bancos de e1nissão com cap1tal superior a 40 mllhoes. 

o pensamento do Secretario Chase fôra duplo: ~e um 
}ado, estabelecer uma lei uniforme para o estabeleCimentq 
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de 1JUHL'US ·110 ]Htiz: de oull'(l, ulJLCl' J'CC'Ul'SOS p:.wa o· T)}eSDlll'O, 
puis, comn sahe-sP~ Hllta grande l;ndssã(! de titulo;-; d;:~ ~liYida 

1JU1Jl ica Jura 'logo i' cita. para servn· de i uuclo de g.a.rant1a do~ 
. bancos enüssorc~ referidos . 

.Ahi tcn1os um rapidu esbo~:o . ela hisloria bancaria dos 
Estados Unidos. e Yê-se dclla que jámais alli se consentiu 
no rnonopolio da ornissf'tu. 

N·o anno lJassadu esses bancos cr·tun. 3. 319, conw disse, 
e si quereis. consultac a todos os esc.rrptores ~an1crieauos: 
{.:ttw .sô ouvireis applausos e .adrnira_ção pelos :g·l'andcs hcn:::; 
qLH~ esses bane. os tê1n .prestado ao pa 1z. . 

:Na· SrLissa.. scnhore~. t::nnbcn1 u regunL'TI do lnunOflOlio 
nunca existiu. ·1!:. pal'a que inYoear a ~suissa ·? 

Na Suissa os baneos de ernissão nunca foram venladeil·u:-; 
instrun.1cntos de credito; ·vorque, ern regra, as enüssues du:-: 
Lliff e rentes bancos cantonacs cran1 smnprc aquern das. sua:-; 
reservas n1et.allicas:. u -rnoeda-papel scrYia, apenas, para fa
~il itar a~ transacçõé.s. 

~a Suissa. 1nesn1o uetualmr.ntc. ha. Yar·ios ·bancos emis-
sores seg·.undo · os seus eantões e as suas necessidades : log·o 
11ão favorece o InonàpoliD. 

'lEI ll'atando-sc de lhj sloria~ fallmnos tmnhcm da nossa: 

O prhneiro banco que teve o paiz ··.foi crcado cn1· 1~08 
peln Alvará ele J2 de üutubro~ con1 o n1onopolio exclusivo de 
P.mittir n10eda-papel e praticar as operar;: õcs rnercan Us dt~ 
deposito e. desconto. Convertido, dentro ern ·pouco, en1 simples 
caixa succut·sal do Thesouro Real~ quasi a sua unica funcção 
Yeiu a consistir· -cn1 fornecer~.· fundos ao Governo por Jre
quente.s emhisões~ que tlnhan1 curso forçado c scn1 a 1nenor 
garantia. 

Fl'audul(lntamenLe administrado c sabidarncntc insol-
Yentc, durante a .quasi rnetade da· sua duração~ o primeiro 

banteo do Brazii. a1)esar de tantos f,avores ·c pr.ivilc!g·i·os dn 
que Jõnt 1nvestido, foi {Ussolvjdo pol' lei de '182.9~ tendo -t'tl1ertas 
Rervido c01110 exemplo de dcscredito para a iildusLria ba.n
e.;l.ria~ e sobrecarregado o Thesouro ~~acional de cnorrne rCS··· 
.ponsabilidade pela sua emissã:o, que a lei considerou di
vi da public.a. 

Foi trw n1á a ilnpressão desse prinlciro banco -c1e nw--
nopol.io, que, a de:3pcjto de vai'io·s projectos, :que 'for.am logo 
depois apresentado·:; no •parlmncnto, alguns (le r.cconuncn
·daç~o ·~:x:pressa do Inlpel'ador., ninguen1 querüt acreditar 11a 

uti'lldade publica do instituioão sm11elhante. . 
1Creado~ embora, en1 lei de -1833, e não obstante os es

. for•;.os do Gove~·no, a opinião publica negou-lhe todo o apoiu 
vara que clle tosse u1na realidade. 

. En1 t8:38!' por~n1, alguns capitalistas desta praça~ convcm-
cados ela opportun1d.ade de un1 cstabelechnento bancario !'C
uniram-se con1 . cstd intn1t.o e• cmn ic1·fc.ito, fnnda..r~1;n ·~·u 
·Banco Connncrcial do l1io de Janeiro. . 

Este corneçou logo a· funccionar c, n1ais tarde, teve o~ 
seus estatutos approvados pelo Governo. 

A: inütação ~do _Banco Co1nn1ercial do (Rio de Janeiro, 
c<?n1 fins e or~anrzaçao analogas, fundaran1.-se, seguidan1ente, 
.outros na Balna, 1 no, ~~rnranhão, en1 ·.Pernalm~)uco, no Pará c, 
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llf•sla PI'<Wa. 11 ,.;;Pgtlltdo Ban1·t, d11 Hntzil , .. o Htu·al p JJ~·I,ullu:ear·io. ·· 

'J',tdu;o:; ~·~11·.~ '':-::laht~ll•<·iltl!'lll!tS PI'Hill d1~ 1.kpu~iln ~' llt•:-;
l'1_1lllu~. ~lla:-:. I'Tlli!tirHl,, l'lles \·alt•s a pt'azos c·ur·l.ns •.a cfc·z ttll 
cllH'o -dws d1·. ,-~:-:;ta . · i~Ol1\"t•r·fJ•J·altl-;o;e, Jogu, l'lll Yt•r·d:.u.Jt~iru.~ 
/JUJIC'fJS t{f' eJJIISSflfl, ptti~ •(jll<~ IIS S('U:-: J't'fC'r'idtl:-; \'itll•:-; é-H'f'illlll 
Jl'~ :_·unttlH•:·ei()) t'Ufllll :-:t• l'l)f'a n:oc•da. 

O ll:-;() de fllllt'tla !fíu in~<pPJ'.I't•ita.. :-~••ni'i.n llPgati,·a ~"o aiJuso 
iflll~ dc•1Ja corne~.;~u·arlt a fazPr· ~~~~ üartl'<t~, vi....;ando ap

1
•rtas o:-; 

1u~·r·u:-; de~ :o:tr~:-; Pillissül·~~ fizPrant d~·~peJ·Iaf' a allt~n~:i"itt do pu
JJIJ~I.' " llu b<l\'!'l'!lu: e a c•sl(•. ]Ji1l'l'('<~lldll J'l'llll'dio , .. "t_>lu,~i"io 
J·azu:.n·_,.J_. fez. L'l:l'tll: o c.tt·.t.ua·l ~-~anc·.o do_ .HraziL -t'lll 1 H:J:), ~<tt• 
qual Ju1 cunJ.et·Jdo u lllOll<tpulw I'XJL'IU:·nvo d1~ ~~ruifliJ· ntoulla 
JlLlp!•l. nus t.:•t·mos ~~ eundi~~Õl'S qw~ J.Jw for·arn pr·,~sL:t'iplas. 

E::::l(' lltonnpo!io :fni I'X:Pl'l'id,, d<~ IH:J:3 a lHG/, ,. dig-c.Utl u:-; 
hullll'll~ de:-;sa épuea si Joi uu nãu Yt~1·dade u Ctllll.:citn qw; ,.<lU 
l't~JH'Odlizi I': 

i{:I)Llslituindu '' Bar.H~~~ do J3t·azil. t'<llllcl fllll' 11 n·s'''"''nlfu•iu 
?nonl'ln1'iu 11llÜ'II do paiz. CUll1c('nU-S<'. :O::I'i·n dt\'flHtr·a. a s(•lll ir· a 
~~~~~as:-::~.~~. a car·L·neia dr llllllll:~l'ario 1Úts va1·ia:-; pr·:u.:as dn 1111-
JJI~rjl,, }~ ru::::~,, L.;su deYido, cm Jlal'tc•, ús g'l'illltÍ<·S (',''jJI}CIIla~·/it•,:.,·, 
l'nnto afl'itntaraflt un:-;. ou fn:-3S(' ao ang-nwn1.t, tia l'liJtll•za Pll
hl jea. L'llllJO c•ntPndt~I·arn ·outros. o ccet.u t:O qtll' a lll'!'l':-isidad1· 
c•t·a 1·eul. jJUif'n/.e a ludus: ~~, pant runH•dial-a. 11 ( :o\'l'f'Jlll. n~., 
:..;{, alwl<ll'iZoll. aqu1~ll1• lm·nco a n](•yar_· a sua l'll!i:-:~iin ;1o II'iplo 
do SI'LL .l'uudu disponi\·1.d. n1a:3~ ainda. mandou tkt·lar·ar· a Bua 
l'esulu eãu de aue.Lul'izar: q uc aq lí c lia Jo~se L'levada au q11 ad f'lt
plo, ::-;endo preciso. 

Estas nlcdidas da boa \'Oll La de Llu Go \'CJ'Jll) 11 ii: I) ru l'lll 11' 
todavia. :::ítrf:L'iei1~ntes: )JOis veriJiea-se que. tendo ertt abril d1.! 
JS07~ a t~rui~:-;üu ~~x.t:cdido ao triplo do fundo :dispunivd ern 
sornma .::;uper·ior·, foi~ ainda ass.im, 11li:-;Lér que a dir·ccioria rc
t.:orr·es~l' a llil\'<i ~~~~~Yc.l.l;ãu .du juro. de~ lnarlPif'a f:ii.~Dl!H'(' I.H\1-

gl·e:-;~i\"a. '•t:l'U:·d,_~nando, dl'~la ~nrl.f\ as rnai:'i g'f'a\·~_._, tH•rf uf'lm
t;üe:-; na-.: t1·an~:;_u·~:iie:-; ckstu u ele uul.r·a:-:; vr:.u.:a:;;. 

-~a pr·esf'n~:a clt~ Ullta tal si Luaçãfl (lü-.;;c nu Hei at1 H' i o da 
J;a~~·rtda dt• JH0H) a i.:ni'L!ida qut• no (3oV1'1'1l·U Imperial pa!'l'<'<'ll 
llL'C'I~~:-:al'ia par·a ut·enr·rt•.r· au:-; inennY<•niPilfl·~ f'X.pn:-~Ln:::. Joi a 
('l'«~a~:ã.o de• 111ai::; algu r1:o; üanco~ df~ c rui ~são .na ·Ot'll:-tt~ ~~ vru
vin e i a:-;: Üll l 111 ppri u. 

J.: nPsLe lJt' r1::;anH•lll1, apprn\'(lll n (;nY!'l'fl( '· I H H' "''l' l't•l u...:. 
n:; <•:-;lal.liL<IS it.lt~ nwi;.; ~eis haneo~ ~~tnis;.;.tll't.':-; (ciP ago~t~, dt• 1~~~ 
a ahr·il d<· H~::íK. ()S qwu·~ ·d~~v:inu1 npt•raJ', d11i~ aq11i no 1\111 
1 1 P .}a n e i r·n. 1 • u :-: 1 J u a I. t' • 1 n a ...; p r u v i rw i a :;; elo 1t i 1 1 Gr a 1 Hl t ~ d 1 • ~ 11 I. 
J:a 1: i a. ·p~·r·r u.tlll! n U'll 1 • \1 a f'aniJ fi 11. E:·:d 1;s J Ht !11.'(1:-: I i 1llw' 11 11 :-;<•tt 
:l'u.IHin · dt• ·!-!Hr·anLia pi'ÍIH~iptfl Plil apulit·l':-; da dh·ida !Htl_)ll!'a. 
nu t~fll ;w,·.i)l':-i ilt• (•:-;lntiiH" dt• feiTo qw•. [.i\,·:-;~1'111 .!.!·anud m d'~ 
.i uru~ vc•lc;· ,Gon'T'I1'1. "· Yc•r·dadP p;<·.ia di I n, lndfl~ ('11<':-i eo!IH'\:a
rarn ·lugu a .l'r.tZI'l' ~cntit· a~:::dg:naludas Yantag-e11:0: tmnt '·' crntt
lncr·l'!o e :t:-:1 indll::'if'ia:-;. 

}JpJns am1a1'~ das aiJatulegas. Yl' r: i I' i ('a-~,. qn I' a JHl~~a Pl'l !
t.lutw;:\l' u- l'f.llllllii~J·eio a~ .. .:.;nz aug·n1Pn!::u·au1. n <'.antbin man!'I'Yt'
:5c'. (_~ u dt'S(~IJJI{u J'Pgulou t.•nlt·e R % . (' n ('/o. 

· 1:\h~:-;. nc:-;ll' paiz. a~ L}twstões Yitat•s qua:::i . nunc.a ~'_1'~111 
dccidicla:s pelo Jndu pralieo -cJUC'. devia ~f'l' cnear·:.vlt'. A_ pnlll.1ca 
ünvolYitt-sc em tud11 c~ ludu dec-idia na:.:.; ~it·eurn;.;LancH1S. 
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Snuza :FranL·o. n Minisi.I\l que haYÍ<.l approYado a 1 ilJOl'
dadl' 1J:tnearia. ueixúra u pocler· ern dezernbro de H358. Suc
L:Cdl'll-lltn o con~:e]hC'iro Torres ll01nem, e logo depois .Ferraz 
amlws os qnaes. seus antagonistas partidarios, virmn con{ 
1núo::; olhos o :3ysb:>ma estabelecido pelo seu antecessor. 

'Daqui, de um lado, o espírito de partido, e de outro, o 
e1npenho do Banco üo Brazil en1 ver restabelecida a sua cir
culação ·con1 n1onopolio, con1binara1n1 as forças e supprilnirant 
a. llberd'adc bancaria, fazendo passar a celebre lei de 22 de 
ag:ostu ele 1800, lei .que 1'0ra qualif'icada por un1 cconcnnista 
da Eu1·.opa como hü ele trambõlho (loi .d'ent.raves) contra a 
liucnladc estabelecida. I() Governo tcYe n1edo do il11pulso da 
liberdade, da expansão que esta ia dando ~s industrias e ao 
con1rnercio ... 

Entretanto, o que cun1pria, não era desfazer, n1as en-
carninbar, n1elhorar, corrig·ir, segundo as circumstancias. 

A lei de 1800: exigia ·que todos os bancos tivessen1 fundo 
1netallico bastante para pagar seu9 bilhetes, desde log·o, ao 
portador e á vista, .o que era impossível nas condições que 
atravessávarnos. · 

En1 1862, todos os bancos desta praca, que era1n tres, o 
Con11nercial e Agrícola, o do ~Birazil e o Rural e Hypothecario, 
se viram en1 taes difficuldades, que chegaran1 a uru accôrdo, 
pelo qual o Co1nrnercial e Agrico1a fundiu-se c-om o do Brazil, 
c o Rural e Hypothocario renunciou o seu direito de mnissão. 

Eis de novo o Banco do Brazil na posse do monopolio da 
en1issão nas províncias do Rio Grande, de S. Paulo o de 
1\iinas., e, logo depois, en1 todo o resto do paiz, porque os 
outros bancos não puderarn resistir. 

· O Sn. AuGUSTo DE FREITAS - Era a concorrencia. 
0 SH. AMARO CAVALCANTT - Logo en1 deze1nbro de ·1862, 

o Banco .do Brazil apresentou-se ao Governo, pedindo para 
elevar sua emissão ao triplo; o Governo negou-lh'o; mas, 
crescendo a pressão monetaria, aquella faculdade lhe foi 
concedida, en1bora ainda depois retirada, pelos abusos que 
ellc cornn1~etteu . 

.Assh11 estavain as cousas, ·quando, en1 1 O de setembro de 
186 i, esta praça presenciou a n1aior crise da sua historia, 
pela quebra de un1a simples casa commercial. 

Usando da faculdade .do Governo e do seu 1nonopolio, o 
Banco elo Brazil augmentou a sua emissão até o triplo e, abu
sivamente, até ao ,quíntuplo; e nem por isso evitaram-se 
tren1endo::; desastres. -

Ainda en1 abril de 1865 o Banco, que só ,tinha direito a 
un1a emissão · de 26. 000 :000$, girava na ·praca con1 ré is 
82. 000 :0.0.0$ de suas notas ! Factos sen1elhantes, tendo pro
vado por experiencia ·que a lei bancaria era ·defficiente, que 
o mono~polío não satis·fazia de modo al~1m ás necessidades 
da circulaç.ão, despertaran1 a attencão do parlan1ento, e este 
entendeu .que devia revogar o n1onopolio d'e erríissão, con1o. 
assin1 o fez, por lei de 1865. 

Ahi ten1os, em traços largos, a nossa 1i.istoria de emissão 
bancaria, e por ella se vê que o regimen do monopolio provou 
sempre ser inefficaz para as necessidades da circulação. 
fiduciaria. 

L~ 
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_) ... E, .dosr~(~. t:nf::tn, snr'Pi:ürJill,l ~~ rnonopnli11 do Banco do 
-~~l • .ti.Jl.' '. ll 11 ~1.t '.''~ !_;ul~~ a kt IJ<ttl(~at·la de 18GO, r:uJuu ill1fJI't:;SLa
~~ •. ~·- q,I.tl!ill' Lti 1 1''. HHI)(~ay·a_ a nc·ee_ssiclade de lenn(Js um bon

1 
J.t .--ltll 1 'll_ Jllll!li'_l:_tt·)(, .. subsJ . ..,Int u pa1z duranl1• líiUi~ du 20 an

1
w, 

:--L' 1 ~! n JJ()>~·, IJ /I ull(u e J e~rd de gosar das van Lageu~ econondca.s 
I' lJllalll'~'ll':l~ (i1:-.; ])ilJWOS cli\ l~lili:-;~á\1 

_ .:\.fin_;d, Clll .:!-~ dn 110VQI;l1Jl'O (Ú~ 1~88, fui lJL'(liUUl(raua Utll:t 

1
1

'1 c;.;IH't'::ll ~rd_'II,' a ,'Ji!aLt•l'Ül: a qual. ü·asladando pn .. n~ 
0 

Brazil 
· 1 

'.\>i l_'lll:t 1 :n~ 1 I<Uicos uaewnaes americanos. eulll fundo de 
.~ai-all! :a eiiJ aJ)OI iecs da r.livicla publica, t:unbcrn ~~onsignou a. 
~a!:tlli_ladt• de kl11.ens ern1.ssores snbre fuudu lllt~lallico, não 
lllfel'ltH' a llllt !e1·~.:~~ dos valores nntiLLidiJ5. 

_ ·I;>;Ia u_ltin;a ruJ'orn1a~ ele J888, a prineipill, :-:1• disse. dis
:-:a t :_:' at:Lun a11 H~_nlu. regulamenlada, eareteu du JH·ornpta exe
~u~:<JtJ: c·~ di! IH 11:-;, 1 nterprcluda 110 sr.ntido da maior libeTclade 
Jl~tr~.t :1 t' :-:1 H.'Gi<' dt• lmnun.s sub r·c fundo n1c Lalli e o ( cleL~l·eLo de G 
dP ,J ull lll 1 k J:S~H '!. nfín teve, ,por circums t.ancias que todos 
~abent. llJl!JUl'f.ulndarle bastante para proYar a boa ei'fl,cacia de 
que~ t•ll;t pudia ft~t· sidt) eapaz. 

E111 uc·c·;1si~o mais conveniente fallarci dn assun1pLo . 
. \g-ul'a. rca u.u1 cJ,) o Pl~nsan1ul1o an Lcrin1·. di t·e i: HaYcl':i, 

nl.~:-:;Lr~ l~Ulli:!l'r~·~so aJguen1 quo, preferindo ao 1·egin1en da liber
dauu u d (' Jtlunu pnl i o, is to i:\ o quo dá a lH11 só individuo di
reito exelusivu de fornecer, dur·ante GO annos. toda a n1oeda 
fidut~iaria, l)f'('CJSa ao nosso co1nmercio e (ndust.rias '! ! ... 

o ~:~. _\c~a-sTo DE Fn.EITAS - Jiocda '? 

O Sn.. ~\).L\llt) C~\.V.\LC.-\~TI - Sim, porque o vapel hancari11 
Lm·na-:-:1•. na v r~ ti e a, ·-..·er.dadeira n1oeda~ princi palrn onl.c en1 
u1n poYo, cnTNJ o llosso~ habituado ao reginwn elo papel. 

Xão r·r·(~j() •qun haja 110ste Congresso qucnl se convcnç:.(l. 
dr~ qlw St~ de\·:t t.llllCedcr a uma só jnstituição o diroüo do 
crnittir GOO. 000 :OOO'ti· durante tão longo pel'iodo, eon1o o rc
gimen preferivel. 

~ingumn ousará dizor que é prefcrivel que todos os cs
tatlo~. t nelas as praoas, podendo solieitar do Congresso :t 
crcarilo do JJan c os ern issores, para as suas necessidade:;, 
dcYa1·n, ao contrarjo. extender mãos supliecs a un1a institui
<.:fio privad:1, que pódc ou. 11ão attendel-os ! Si ist.o é prefe-: 
riYol. cn!Go nada prccave,Jan1os contra o rnonopoho; n1as, s1 
cn tende-se 'Lllle a l iberclade en1 tudo :deve ser preferida, 
porqu c os seus proprios abusos serão corrigi dos por e lia. 
ri1es1na. então ~~ rn isb'r que accciteis a minha om1cncla limita
tiya ela auetoric1ndc elo Cong-resso. 

Dis:se-sc no 11arecer~ e co1n cerla plaus ibilidacle, que con
vin tia deixar ao Congresso o direito pleno ·de legislar sobro 
bancos do on1issão, sern nerihurna l in1itaLiva~ porérue a Con
sLii.uic'ão (~ pa1·a a Yicla, c os syst.cn1as se 1wdem nwclificar. 
co1~1 ~1s -:circumqLancias. _ 

Não pfmsn assim no caso sujei to; c1n primeiro logar, 
porque e:ula 1m1 elo nós pôde desde jú verificar, pe~as. circun1-
stancia~ n1a n i t'es1 as elo pa iz, qual ~~ o rcgin1c~1 p ~cf errvel para 
u1na na(:.ão i rnn1cnsa, corno esta, sem C'.orrm1u.m eaçoos l?~'omptas, 
~ern J igaç:.õe:-; face is c ~1c Ol'a 0111 dean ~.e I'eg·Hla pela, for ma ~e
derativa, - ~i o rcgnnen ·0a pluralidade saL1sfaF?--, ou nao, 
melhor ús condições econon11cas do_ que o rnonopoho. E para 
gue não lilnitar, neste ponto, a acçao do Congresso) quandº Q 
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.])rujeelo tk Cun::;L.iLLLit;,üu c::;! ú ehc•iu de disposiç:ões lin.tilntivas 
~suln·e Ol.tll'us a.ssurnrll~o::; '? Pois aqui 11fi() st~ liulita quae:-; o:; 
Hlodu~ :da eleição, ont direcLo ora indirecto, não podendo 0 
CoJJgr·e~so regular a nm.teria. Jóra de taes principias es:Labele
cidos- ·? ..:\..qui não so e~Labulece que o :Congresso leg·islará sobro 
o ~;umme1·ciu dos portos, 1nas não puderá, como diz o art. 7~.~, 
le;gi~lnr cm Javor de uus, prejudicando a outros ? Não se li
lnila aqui que o ensino se1·ú gratuito, n1as que será leigo. 

~ é1s. a ~ at;ãu. pouerenws delegm· ao Congresso o legislar 
::;ubre qÚaesquel' ilutterias: nw::: nada illlpede que constitucio
na.lruente traeernos lilnite·~, alé1n elos quaes elle não poderá 
passar. 

Tratando-se de rnateria tão importante, de u1n n1onopolio · 
lão odioso e tão prejudicial: eu penso que o ~congresso deve 
adoptar esta lin1itativa, porque é preciso não esquecer que unt 
banco unico en1issor. encarregado de resgatar o papel-n1oeda 
do Governo. -ficará sendo o unico stock n1onetario~ e póde, em 
um n1onu::Iito dado. restringir as operações, trancar a sua 
t.:arteira. elevar o élesconto. e. desta sorte. fazer de tyranno 
:para o :nosso con1mercio e ·industria. · 

E' 111istér notar ainda~ por outro lado, que a pluralidade 
dos bancos é ainda unu;t g-arantia maior contra as corridas .. 

Con1prehende-se que, tendo vario~ bancos a u1esrna obri
gação de manter un1a certa reserva 1netallica, cm~10 base da 
en1issão, serão todos elles os prüneüos interessados ern evitar 
.o apparecin1ento do n1al con1n1U111, auxiliando-se ;:·eciprpca
Inente no 1110n1ento dado. 
· Entretanto, havendo u1n só banco enüssor, todos os dernais 
interessados apenas nos lucr:os das ·suas operacões mercantis, 
cn1 vez de evitar, poderão correr sobre aqueile, caso lhes con
:venha: e daqui a maior possibilidade de crises; e então, ·só
n1ente restará o r·ecurso de tornar as .suas notas de curso for
t.:;aÇ!o ! Argun1ento, senhores~, suppondo •que o n1onopolio envolve 
a idéa de conversão n1etallica; porque agora o que ten1os de ante 
.ele nús é o curso forçado durante 60 annos, ern favor de urn 
sü estabelecin1ento ! . • . -

~Goinprehende-se peri'eitmnente ~ciue essa clausu:la de con
versão depois do cambio estar ao par durante un1 anuo, nada 
g·arante. Si o earnbio estiver ao ])ar, ninguen1 irá trocar a 
nota ao banco, por desnecessario. e si convier n1ellíor ao ·pro
prio banco privar quê o ca1nbJ.o se n1antenha durante u1n 
anno ao par, elle~ corno un,ico stock n1onetario, ·.o fará Jacil
mente ... 

U~i SR.· REPRESENTANTE - :0 can1bio. nunca dependeu de 
bancos. 

10 SH. AMARO CAVALCANrrr - Artificialn1ente ten1 depeu
diclo nesta terra, n1uitas vezes· sei disso realmente.· 

Mas, senhores, não quero 'discutir urn decreto que sert'L 
s uj ejJo á discussão do parlarnento ordinario; n1as penso que 
a Casa :iú entendeu-n1e bastante a respeito das razões por 
ciue o rnonopolio não nos conven1, e, si assin1 é, eu acredito 
que. a eme.nda é indispensavel para nos garantir, desde já, 
contra esse g'l~ande obstaculo do progresso ;;; desenvolvimento 
nacional. ·- · · 

-
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'Ainda 1Ht nm outro ])Onto em cli .. ;;cus~ão. ~ohrr n qnnl nr·r
c i ~o . ext_;rnar-nw: r. eon1 r;ehiç:ão ao art. JJ d u p r·oj r r r o. 
. . Hnzurs ..se rqwesontnra:rn na Comrnissiln pa r·a qtH' ('SI~" ;w

.1 r.:.:·1, J'()ssn supprimi.do. 

E.-=-lo arf.ig·o resa assirn (l(?) : 

«Nos nssumptos qnP vertenern1 er,ne~-ll.'l'('lll.c'nrrnín 
nn Governo rla União e aos goyr•r·nn.'-1 dns r•sfarln~~- r' 
~'xrr·eieio da anctoridaílP pr1n primr•ir11 ldJ;-:.;In a a1'.('ii•' 
·dos segundos n annulla. dr~ c'1lfiln r•r1t d1•nniP. ns Jpj~ (' 
di~:pnsici'1rs deli a emanadas.» 

Pm·r'C0ll ;í maicn·ia da Connnissfin (jlli' r•sln rlisnosil·fín 
~ra attcntatoJ:'j~ do que se c.J1an1a liher·drule.r;,· J'erlr·i·ar·s. :isrn· 1-:, 
lrhrJ:rtarlr .pohtw·a. dos r~slados. r• que• por l'l)f1SI'Cill('nr·ia dr•yia. 
Sf'l' supprin1ifla. 

Tlonv.c tambern 1m1a. rmenda~ qno foi r0.jrilnda. r 1wla 
qn n.l votr r~ que (-; as~:im (lr.?) : 

« Snh::.:f.il.nn-sr o arL. :11. pr.Jo sr•.!:!Trinlr: 

«Nos assnmptos que fôren1 rla. rompcf.t:mr.ia da. 
TTn iil.o n elos f'stados~ as Jeis federa0s prr'\\·alee(•r·il.tl 
snhre as di~:posioõcs incornpativci :=:; das 1 ri;:.; e r0g·u1 a
lllHníos locae."~ salvos os direi!'o.s aclquirirlns.» 

Ynrci por esta ~menda~ 0 enJcndo q110 1: c]p'·"'r rr.sLah~·
lt•rrl-a. Xn reginwn da :F'edel'a('ão ,í indi~r~~·n~a\·1'1 r~fnlu•lf•
('1'1' a g'l'adnç:ã.o das leis e 1nais actos dos goYcrnn::::, sob prnn. 
de termns eonflicl.os frequentes, podendo lr:azr.r ús Ynzcs 
hasfanf r)s consequeneias desastrosas. quer na ordr•n1 ]ll)lil.ien. 
qn r:. r· na acln1inistrat.iva e ·econom ie.a.. 

::\ ós não ] 0p:i sl rnnns para cstadns s1•pa r·ado:-:;: n~ d ir1•i I n~ 
dt• . .;;sr•.s 1•slados. por ma{.;; an1r>l·r)s que sejam. ~mfm1umn.~ 
JTlrsmn. qu0 o rpH"ir·am, :=:;fl.n os ·crun fir::nr1 1 l 1ll(:adn~ rlr•nlrn 1la 
f:nnst.if1rieão: n0n1 a lTnião 'POderá i1· al(ím rln qup lll(• P:.::li\·1·r· 
J·r•rnnh nr\i do na Cons Li !ui cão. nr->m o::; rstad o::; t ií n 1 hlUCo. 

Assin1. pnis, a lirnüativa nr.sie ca.-.o r> rn~:oaYrL ~.' in
rlispr-msavel. 

Na .:\rneric.a~ a~ leis prc.Yalccern enfr·c ;-;i ncsf a OJ·d~·m: 
:1 °, a lei suprrma. ela Consl.ituicão: 2°. a.s 1 e i.., JNlt:•rars: ;1°. :1 _.;; 
f'.orlst.ituiçôc·s dos csta.dos: 1". a.., leis rlo,...; mf'Smos ~·sln11i'Hs. 

Esla· !:.!Tadal'ão fem dado alli os n~telllo!·P;...; r•l'l.'0iln~ pl'a-
tieos.· por·cJ'-ue trii·1 evilado nn1 s0n1 numero d1• cnnflido_s. . . 

Po1:f.anto~ Y0l·ri pela emenda do n10n c·n1k·ga. o:--;,. .. 11):.::1•. 
Hygino, que, a meu Yrr~ regula a 1nateria sntisfac·lor·iamrntr 

Eis. Sr. Presidente. quanto .inlguri-nlP 110 rirY1•r de P"m
der·a.r an Congrcssn. (.4.po'iarlo.-.·. illuito bem.) 

. O Sn.. Bc\D.\n.cí (Pelo m·rlrnn) - ~r. Pr·~·,...;icll•nlc•. niín ha-
Ycnrln nn nossn Hc·gimenlo cUsposicão a1.~1rrna pnrn. n c·.a,...;o 1'~
pceial dn qn0 :w l.r·al.a.. l0ndo o Cnng:rPs:.::o JWCI'Ssicladc~ .ele n\1Y1r·. 
n illustrr ,:\linis1ro da. .Fazrncla (~ não 1 rnrln 1•st~· st• rnscr1rdo 
para a di,...;f·.ns:";ilq CfllP faz parte rla or·cl0rl1 l~ln dut. ~·11 tnn~o a 
lihPrdaclP .r],, apr't•sr•nfar' ú V. Ex. I) ~c·gumli• :tlYJ!r~··. ~ahi· 
1 odo .o Congrcs:-:;n que n i1Justr0 ~r. flu~· Har·ll11~a. ~flll1slrn .~}a. 
Pazenda. está rn·csenlc I' cl0scja tomar pn.rlc na fll'Csenl(• 1 11.~
eu ssão, r.u,j a imrortanci a ~~ manifc~:t a. 
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Nestas condições. ]"lCÇO á Y. Ex.: caso seja possiveJ, con
ceder a pnlaYra no di~·no 8Pnaclnr. sr•nt J)l'r'.iui;;o dos nradorr•::; 
que se achmn iT'lSCJ.']ptos. Fnrnn1lo () nwu roquerirnento 
nestes ~ermos. 

O SR. ZAl\L\ - Isso não é caso de consulla ao Congresso. 
Compete aos ora:clorc•s inscriplos, .;;i assim o entenderem, 
Jazer c2sa fineza ao Sr. ::.lirüstro. 

QUESTÃO DJ;-; OHDEl\I 

O SR. BADARó - Creio que nenhuin dos orador8s inscri
í)tos se recusará a aceeitar o n1eu re·querin1onto. 

O SR. PRESIDE::'\"TE - ..:-\ Mesa por si não póde accoitar 
o alvitre do nobre Deputa-do. O Congresso, porén1, poderú 
resolver no sentido ele set· cOJ1.ccc1icla a Dn.la-v1·a ao St·. ::\li-
nistro da Fazenda. -

ü SR .. BADARÓ - Peç:.o a V. Ex. que consulte ú Casa. 

O SR. ZAl\~A (pela ordem,) - Pernütta-n1e V. Ex. que 
·eu anteponha uma. consideração á resolução que V. Ex. 
acaba de to1nar. Entendo que deven1os pôr as cousas no seu 
verdadeiro pé. Con1o j i disse, en1 apaP>te, esta 'questão não 
póde ser resolvida pelo Congresso, rnas sin1 pelos n1esn1os 
oradores que· se acban1 inscriptos. 

A passar o precedente, a ser approvado o requerin1ento 
do nobre Deputado, a1nanhã, por qualquer circumstancia, a 
Inaioria poderá tolher a liberdade de tribuna. (Apm·tes .) 

Insisto en1 dizer que o Congresso não ten1 nada que ver 
com isso. A que.stão póclo ser resolvida pelos oradores -que se 
ac~1an1 inscriptos. Pela n1inha parte, declaro que não n1e 
julgo com ·direito -de dar u1n voto neste assun1pto; appellarei 
1nesmo para os ·honrados deputados que se achan1 inscriptos. 

E' o que tenho a dizer. 

O Sr. Moniz Freire - Sr. Presidente, de accôrdo. de certo 
rnodo, co1n as considerações que acaba de fazer o Sr. Zan1a, 
entendo, entrotªnto, ~que cada ·un1 dos oradores inscriptos 
não terá a n1enor duvida en1 ouvir desde já o Sr. l\Iinistro 
da Fazenda, desde que os seus direitos não ficarn preju
dicados. 

Tratando-se de urna n1ateria que diz respeito ás finanças 
e estando presente o Sr. :Ministro da Fazenda, não ha o n1enor 
jnconveniente en1 que .S. Ex. seja ouvido des·de já. Fallando 
J)Or n1ün, creio que traduzo o pensamento de todos os rneus 
collegas qne se aehan1 inscriptos. 

Creio que todos nós .que nos achan1os inscriptos não 
ten1os a n1enor duvida en1 ce.cler a palavra ao Sr. Ministro {ia 
Fa~enda, tanto n1ais quanto o Congresso espera ancioso pe1a 
sua palavra sobre tão n1omento~:o assun1pto e que se prendr~ 
ao artigo -que está en1 discussão. 

Sendo ass~m', peço á ·y. Ex:. que se ,digne de conceder a 
palavra ao Sr. Huy Barbosa. 
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. . O Sr. Ruy Barbosa ('*) (.Jiinish·n da Fo:enda.} (JJc,c?.·
rttcnlo U·'".:~·r~l de atten1.'Üo. SUencio.) -- Srs. JneJnhros do Con
gres~o, ninglienl mais do qun n6s C[)JnprehPndr quanto são 
Pl:eeJoso_s os mnnwntos desta .\ssemhléa: ning·twm mais do q:1,:0 
ngs se .mtc:rP~~a Pm rPmover os nbstaeu1os (ts :-;uas delibcr~l
(:0os; _ n1n_r?ue;n nwis do Ql.JC nós so empenha f.\Jll arn·ossar Lt 
soluçan i m.al rlns nossos trabalhos. do~; quaes deve resultai· 
para o J?rt1z a Constitui~~-ão, . que lhe promettemos. que ello 
nos_ ecmfwu~ e que dcYe sor a primoiJ~a n a mais ,;;;,~ria asvi
racao de todos o.s J·opublicanos, de todos o::; J)at.riolas. 
. _ ContribuiT para a celeridade clesjtes debat'es t~ prestar ú 

Naçao, o serv1~o mais util, que ella, na conjunctura actual. 
podera recclJer dos seus 1nelhores anligos, dos seus servi
dores n1~is eselarccidos. O interess,e suprcrno {]a Palrü1.. 
agora~ nao está crn conquistar, após lucubrações p1·olongada:3 
e .desanimadoras. uma Constituição irreprehensivel, vir.g'inal
rncnle pura, i dcalrncnt.e iii ibada, que sorria a todas as escolas, 
e coneilie todas as divergencias: não está crn colher na:; 
Jnalhas da logica~ ela eloquencia e ·do engenho essa phenix das 
constituições; mas cm dar irnmediatamente ao paiz uma Con
stituição sensata, solida, praticavel, politica nos seus proprios 
defeitos, evolutiYa nas suas insufficiencias naturaes, humana 
nas suas tradições inevitaveis. Nossa primeira an1hição deve 
consistir en1 entrar já na legalidade definitiva, scn1 nos dei
xarmos transviar pela tenta·ção das luctas da üilJuna a essas 
campanhas parlamentares, cansativas e esfalfacloras, en1 1que 
o talento se laurêa, en1 que a palavra triun1pha, n1as em que, 
as ma is das vezes, pouca vantagen1 se liquida para o ·desen
volvimento das instituições e a reforn1a dos abusos. E aqui 
está porque os n1en1bros do Governo Provis.orio se rcscrvaran1 
cuidadosamente nesta discussão, se comprometteram entre si 
a maior sobriedade nella, e têm mantido até hoje altitude 
.silenciosa. 

ChE-gados quasi ao termo da nossa tarefa, anciosos PQr 
ver-lhe expirar os ultimos n1on1entos, avidos de reconquistar
nlos a 1 iherdade de cidadãos aLheios aos encargos do Go
Yerno e ás resp:onsabilidades da Dictadura, não podem-os t.:..-r 
outra conveniencia, que promover, no bon1 cxito do projecto. 
que vos submett.en10s~ senão a que todo o cspirif.o convcncid(l 
e interessado liga á sorte dos p·rinc.ipif'Ei·. cu.ia rcligEi·') 
abraçou. l\fas ahi, na defesa ·desses princípios. na vindica
ção das aspirac,:.t)rs associadas a elles, temos, não só di!'eitos 
inalienaYeis. con1o deveres estrictos, que não podcrwrnns 
desertar ser~n cov:nclia, no posto que nos impõern, ao rnrsrno 
tempo, os compromissos do Inandato popular r as funcçürs 
do Governo revoluei.onario. . 

Felizmente, senhores, cabe-nos a fortuna -de Yer t.ravar
se a maior batalha sobre o projecto constitucional apresen
tado pelo Governo Provisorio á vossa considcraç.ão, no a~
surn'ptto caTJibl, que tem, })Or assim dizCJ' absorvido os prt_-
rneiros dias do debate: a organizaç[fo elas finanç.as republi
canas. Neste t rrrcno~ onde se inaúgurou, ô -rru0 a rl.ism.1ssfio 

( *) Es:te discurso, publicado ~n1 appenclicr na prinl(lira 
edição, substilu~ o resumo que aqu1 se achava. 



elo projt~cin deYia trr·. com rffPiln. a sua pha~e rh•eisiYa: por
iquantn dn que aqui, ucslt~ pnn lo~ ~~· l'P~olvt•r· (• (!tH' St> apÚt'at·ú. 
;-;i pr·t•IPndr.ruos erPar urn lll'ganisnw novo~ r_i.in~ YiYt>dnil'n. nn 
:-;i nos arr·uinarPmn;-;, ú na~t·f'n~a da HPJTU1111Ca. JWI'df'nclo-no:-; 
ern enn tl.lina1~õr:.- :.v•r·ea~. i LT!'ac:-:;~ abstranl a:-;, cle~:tinarlas a 
])!'i 111 at· !lO vapel ~ incapnzt•::.; ti e nclapta r-se ú si l un~.;ão do pa iz. 
n rNlnimal-o. 

J<:~. ;-;enhorPs, :-;nhr·Pt utlo ú luz dn:-; intnr·(•~:-:;es finarwriros 
fia :\'~H.:.fio qtu: Ptl. desde <Cl conwt,:o. l'tW<H'c) .. r a f•onYr>IÜrneia •.la 
r 0 n n i i'i n d 0 st.a _ \ s s" n1l1 l t'• a . F n i P s ta a JH ? o e t • u rnv: ã n q 11 ~' n w 
h~you, 11m dia, a rc•r.l:1mar· dns nwu:-; companheiros d1• Un
Yt•rnn a ennvncação dn 1:ungr·1•s;-;n t:nnsl.ituinlP f·umo a mais 
u1·Ur~ntr de tn.rla:.- a:-; Htr•dida;-; :l'in:.ulCi'iras . .=\ã.o liYP rlil'l'knl
tla;:lt• nm 1 hcs mostrar a ryi dPnd n. rlessa prnpos i~ãn. qtw «'lll. 

ltldtl~ c•llt~S encontrou flâl':.t lngo sympathien anolhirnf'lllo. Si 
1~n:::: most1·asscmos rPec•nsos dP utt\·ü· n reJ'tYiitiHJtL d~n p::tiz 
snJu·p a rnvolu\:ãn, não podí•ria!nn:-; inspil'al' n.n mundtJ t•.nn
l'ia:n~:a na pnpula1·icln.dt~ dPsla. l1C'J11 ft~ UtJ povo na :-·inc-Pr'iüatli• 
das 11n;-;:.-a~ i nl PrltiH·~ I'P})tlhl i canas. (}tH'm q tH•r que. pn I' eu
·l·:insirlaclf', ir1tPt'Ps~e~ nu pai rintbn1o. 11ns srg:tli:-;st• t)s pa~sns. 
hav)a dt• sPnLir a intpns~i.bi1idndP d(• 1Jrnlong:a1· a :o'ilun~:i'i«J r·P
volueionaria; no seio -da paz que caraeteriznn a 1'1'\'tdut.::ío hr·a
zilPira ·nntr·.~ tod::u::; as :t't'YnluçõPs~ nfto c.hama~:..;t•Int)S n l'nn-
~rlhn a :r·ppresenla(:ão naeional. u.ss(•nLancln Hf':o':o'f' faf·.( n a 
gr·a1Hln ]Wdra. ang·u 1 ai\ snhr·p a qual St' devi a l 0\·an!.ar 11 11ns:-;n 

t~!·N"titn no paiz e nn cxiPrior. n eixo dr toda a nos~n ndrni
lli :·d r·ad'íú. ciP t(){fa~ as no-;~a< psprranç:as nll Pri m·ps. 

:As f'.i!'r.umslaneia:-' mais c.one1udenle:::; nãn rP~:~a.ram, al1~ 
lln.ir~ dP cnnJir.mar r:-:;La pr0Yisãn, mnslranrlo a srn~ihilicladt' 
suhliL as rc~la(;õrs do sympathia im111üclial·a~ que• lig:un n~ ilt
! Pl'(':o'SPs ~qunt.irliann:" da nn:-:;:.;;a Yida t'inf\lWI'ira ao ('111':-;o n1·
dinari1) ·das Jltl:-;:-ias delibt'J:'tll~:flf•S. Ú:-i rH'l'jpeeias dn dc•l\alt' llf':-il n. 
Casa. 

:Xiio yos havia dt• !Pr f':-iC':ll1acln n pht•nt)Jllf.'lW~ ()llP ('nin
nkl in. 111, n ll'readt) lYlt me• I ar i n 1!0sla prata.. í'nm · n:-; pr.·i mPirt 1:-; 

dia.:; .rla l'r~nnififf) dnsla .'\:-;sr•mhl(•a .. \. irwt•rlrza. Prn qllt' lnh:i
r·ava o pnl1lien. :-;ohr·p a tH·!c-n1a.;fí.n politica dos r·Pprt•::;Pnlault'S 
do !)(lVI ~~ dnl í~nni nnu i mn tPcliat amrnl P c~on SI'CJlWIH'.i as laltwn
lav•·i:o' 1mra as nnssas J'Pia(iõrs to1nmerciaes. :t>air·axa111 lW 
a.1· ide' as ar· r· i sl~acla~ P pm·n ieiosa~:: su:o;citasant-S(' vnll f'il:lad!•~ 
dr· ab~>lll'fJÇã.t) c~a nieladt•l'a pnln CnngrPSStl Ctlll:-ili1uiniP: :lll·
llllllüiaya-sn, cln alg;uns pn11tns .(ln llorizcrnl t>. dr nncl!• r·.n:;;
lurna soprar srmrn·0 n (•spiritn dr e.ornhnJP. n P:o'prclr't) vago 
t10. lHna Convf~nção ~aeional, funrlindn THl sua TP~:pmlSn
hilicladn anonyma. a:-;silnila·ndn ú. sua ornnipnt.PrH'ia il'I'PSpnn
savn1 toflo~ o:-:; pndf'!'e:.- da ::.;nbPJ~ania. P antf'n~~.andn dP tllllit rt•
visãn malfazr.ja os aetn~ 'lia rr•volução r,diJ'ieadnra~ a ('ll.Í:t 
snmiH·a a Nação desfr·tw.tara nn1 annn rln nrdmn liberal. Enl 
rP:-:n 1 I adn, por· u nm eorrPS pnnrlPncia in~l antanna. o IIH• r·mn
nwl r·o tio eamhio~ . incli!~adcn habilnal ciP- todas as intpr·ps~õP~ 
p r·rH luzi da:-; na. e i r·c.u lac;:.ão rio::.; . interrs.se::.; finanr.eirns, de
llUlll'inll. pol' qtic'•clai-i rapidas n ~twecsR:ivas. n ~nhrrsalto, a rrn
f·il•t'ladc', n ah·or·of n. SnuhPsLrs. fPliznwntP. a.fa:-;lar-Yns tl(';-;:-;as 
t•·atli~.:í'ít·~. quc> Pnlu!arn a hi:.;loria dn nntrn::.; paizP~: r·.nrnprP
ItfllldP~I nR qúP a l'nl'(:a· da voRsa anel oeiflafln esf ú ])l'ÍlH' ipal
n • f•Jlte n n \·osso rn·o 1 H' i o l'C' ~aw i tn an~ 1 i mi 1 «'~do V'il:::;:-;n manda I n : 
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rc.conhcec..stcs q1w ::;ú a Naeão (~ sohcrana, r nfio drloga senão 
1)<.11'1 ('~ dividicJa:;.:, t'ra<~C'inn.aria~. f'OllliWll~:n.da~ de :-;ua ~Cdli'
J'Hllia; :-;ent isso que~, si. a Dicl adut·a l' um mal. a D.iel adm·a 
df• urna a;;.:~pm}}J,··a ~~ unr rnal ainda nmi:-; gr·ay,~: ('onfps:::;a:-;LI';-; 
qun niio pmlt~i:-; :-;pr· ]Pgi;;;lulur·a, PUJtttran!(, niio ('''s~ar·dP:-: ti(~ 
SI_'!' C~1n~tiluinlt• . .1!: o vos:-;,, voto. dp alto ~~·nso pnlilitn e nl>t•
t_lrPncw an dPYc•r· .. nwst.r·and11 ao paiz qrrt' c•sla .\~sornhlt'·a 01·::~ 
1nnavnz de JH•r·lrri·lmr· a fiVtdrr~:ão para a !Pgalidad<~. sPrf'nanrlo 
o;;.~ animo;;;, di.~sipanclr, os rPt'PiCl;;;, 1'1'.-;lituia <W <'l)!llmr•rr~io a 
lranqrrillidarlt•, atalhando n rle[)J'P~são c·r·P~('t'lliP clll nlf'l'<'tHiu 
t·arlti.linl. J.?osL'al'ic se. YPr·inr(}ll valpa\·,~lmPnl,. qun não p11-
''''l'f'H rlf'~l1znr· urn aplCe 1la Ilrrila lH·u,lf•rtli• ,. :-:P;..:ur·a 1 r·at;a1l:t 
p1•las c~lausulas ela vossa f•l<•içã'\ :-;,•m I[UP ~·;;..;~:" dP~\·i11 r<'lWI'
cula. imrn<•clialanH•ntt• na Jazcncla nneiunnl r'111n ~~~ c·ffl'ilo~ 
n1ai~ flr~.;;;nstroso~. 

Tnfp]izmen! (', POT'I~lll, ou rlneqtw a eompl<•xidad(• {}O ns
snmpto r,fi'Pr'(•ea a~pcetns PxploraY~is a 1nrlas as npinii)P~. nn 
r~urqrw n. r·r>Ja~;iln cliePc.t.a ~~Jüre r•]]p c• o . ...; inl.r~rr•:-:;:-:;~·~ dn lr1fl()~ 
ilt't)l'dt• nnltJr·ainH•rriP f'Jn racla. P.~piril.n a pr·r•l<•n:-:;fil, li(• ('(llll
P<'IPntia. su;.;eile Prlr eacla 0rllenrlirneal1) 11 ~nnl111 dt• r1rna ~~~
lut::ie~, - n et.•r·to (• qru•. ·~xaetaxn0n!t• na lJill'll' ma.i~ 1!,-.Jir~ada, · 
Jrlai . .;:, a1·ida. nrai.s lnehnin1. mais eheia dP 1•;-;rri]lrn:-; ~'lll lnl-[1• 
11 lraballlll da no . .;;sa c11·ganizaeãn enn~litu<·inrml. ,·. (llJP par· .. ,·..-· 
L<'r·Pm-:-;c• dadn pnrt!o dP r•neonlro e enndJa.ll' a:-; l'<lllel'fl<.:·i'lf'~ 
lllai;-; inlpr·tHinnte::;, a.-.: theOJ·ias n1enos praliea~, os pr·n.if't•Ln~: 
ilJai;-;: in1P!i1[Wr·anl'•~ P il·rel'leeticln.-s. 

~i P~s~·~ en:-:ain~, taiYPZ l'ngenllo:-;:1):-:, mas a],;;.:tdulanwnlf' 
irli'XI'tl\li\·<'i . ..:. elrc•ga:-;.-;prn a Yingal', todn a 11hr·ll da nr·ganiza
tiiu d11 ·pa.iz 1':-ilm·ia. ir·l·c•nwdian~lnH•niP ('lllllpr·onwllida pPin 
lw:-:1' . . '\ii() "'':-; jiJuuae:-;, enm r.-rf,•ilo, .;;;obru a irnp•,dan('ift rJ,, 
dl•l,all', na par·ll' ~'!!1 qur· nl'a no;;; ac·hanw~. E~lt· IH'I'il~tll\ inirinl 
1: n !H'I'ÍilrJO dPei.~i\·n. Do Qllf' a~Ol'H, l'(•s:·lf \'l'i'ilt:•~ !JI'IH!f' <1 ::-nr'll' 
di' .I<HI:H a~ ;:;nlu<~•>e~ ullerinr·r';;.:. ,();:; f'!Tn;:; qut• cnmni<'!.IPrr!P:-' 
nqtri. inquinar·iio ::;uh;:;tan<~ialmPnle a ~oltreiln 1!0 ttti'l11 11 pro
Jdl'!llil r'llll:-ililuc!nnal. :Xiln são nr·r·o:-; r·f·par·a\'Pi:-;. Siin !Psi)l'i": no 
f'l'!!!r·,, Yilal tlil nr·;.~:ani::;nln. E. :-:i nfin (1:-> ~~squivar·nlt):::. 11 nu::::-:;n 
pnd11 ,.,,n:-;filrrrinnn.l nã() s.-•r·;í, 1m1 ll'abalho d~·~lirw.d" a Yi
.~·ur·ar. ,, JH'tllluzil'. nm"' urn ahnrtn ineu1·avPl. nnr ''111111·~·~(1 
nhsuJvlo r.orn n ·qnal se acabarão pnr dissipa1· iH P."J11'r·nn~:a.~ 
q un aqLJ i no:-; J'l'n niram. ])o plmHI qnP adoptarei,•;;.: ;:.;nln·p a r)i.;.;
r·r·imirtat;ii.o da r·,•nda par·a '' rnTamr•n!,, ;..!t•r·al I' pnr·a n:;; dns 
<'sfmln;:;, drp<'rHle. ~Pnhnr<•s, a rlrr!'ahilidnd,• 1111 a r·rrina fia 
Uniii.n. a c·on;:;!iiTli(:fin do paiz. nn a pr·oclanlru:ãn d:l anar'rhia 
(Apoiados). a- honr'a naeional, nn a bancar·nln jncvitnY(Il (:Yu

'111r'NJ,,.os O)JOiado.~. Jluilo bem.', 
Rr·n:hnr·<•s. lliln ~nmo~ 11ma F'"d·f'r'af;iio d1• J)llYO~ al1í ltnnt0m 

Sf'l'Hl.radn . .;;, ,. rnunido~ .l]p llonlrm para !Jn,;, .. Pl'l11 1·nnlr·al'in, ~~ 
ria Cni~u qur~ partimos. :Xa lJnião nn:-:;<·<•mo;-;:. \'a Uniã.n se 
!..!'<'r·ar·anJ <• f'1•ehar·am os olho~ no;;;~;~)~ paP:-'. Sa Uniii.u 
:'i.incla nfi<, <~<'ssanws d•• <'S!at·. Pa!'a qu,. a Uniiin .·"~'.ia 
a IJ<'rallea ·d<' 11o~:-:a dPserndr•rw.jn, 1ncln~ 11;-; ~aet·ifirio~ 
:;;Pt'fíl, '"'t.wos. A Pniiln ~··. lalYf'Z. 11 nnict1 lli'IH~fieio ::;pm 
Hll'~cla. q1r" a :\lonal'f'hia no~ as;:;(•t.::·nrt~ll. E urn rln~ rnais I.Pr·
J'i\·ris al'grrnwn!o~, CJllP a l\fonm~-chia mnear,ada. Yiu snrgit· 
cnnl.r·a ~i. t'ni n rl<• qnp n snn r:-:;pii·iln f'Pnlr·alizador.· 11'nd;a 
a di,;;;.sol\·,•r· a Fniã11 pPla r't•ae(:fí.,, erP;o;cr•nl<' f!,,~ df'::;conl••n!n
nH•nlns lnr·n,..:-; .. P:tr·a· nfín d<•sePr· ahaixu 1!11 IlliJ.Wrio, a ~1e-

·, 
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publica, a Federação. neee~si la ele cnmr0ar n1oslrando-~e 
capaz de preserYat· a UnW~o, pelo· n1eno_s tão bem quanto elle. 
Quando. ::-;nl1 as nl ti~Tlll~ 1 rt•yas _elo. J'('g'1111~n ex:tinet o, começou 
a alvoreect· rnlre nt1,;;; a :1~p1r·:.u::nn Jcclerall~·da, o mais poderoso 
espantalho agi taclt) p(•l a real Pza eon Ira c lla rra a desintegra
ção da. Patria, a dissoluç:ão da nossa nacionalidade ·pelo genio 
do separatismo inherente, segundo os seus mnigos, ;á f'ór·n1a fe
derati\·a. E~:se reccin f11i o grande cmbart1CO. qun obstou TlOr 
]ongo 1 Pmpo n hom ex: i I o das espC'ran(:a~ r r pu h li cnn as: 0. si 
:hoje o rumo ele nns:=;os pr1rnciros pnsso:::. não dosvanec.nr essa~.:; 
P.pprehensões; si as prilneiràs n1edidas adoptadas pelo Con
gresso não domonstraren1 qnc o rnuis firme dos nossos prci
positos é n1untcr inteira~ incolumc, 1nclivisjvel, sob un1 i'oric 
Governo Nacional~ a grande Patria J3rn.zilcira~ ·então a H.epu 
blica terá sido a Tnais dolorosa de toclas: as clecepç:.ões para os 
an1igos do pa1z. (Cal o rosas apoiados. Muito bem,; ?n'l.l.fto bem .. ) 

Sen11orcs, deLxae-me Jallar-vos con1 a n1inha franqueza 
habitual. E' o nosso direito co1no rnen1bros desta Casa, ha
bilitado~ a occupar esta tribuna por un1 mandato identico ao 
vosso. E' o nosso cle\·er; corno respons~rveis por essa Dictadur'3., 
que a Ilevoluç:.i'ío nos confiou. e que no3 traz ú vossa presenc::1 
revestidos na .cUgnidade de ún1 poder~ cuja força jaz toda nas 
profundas fontes rnoraes da Ol)ini ão, de onde o rPceb en1os, e 
onde buscan1os incessantemente retemperal-o. Pern1itti que 
me enuncie com a n1ais illin1itada franqueza: e não attribuaes 
nunea a energia da n1inha palavra senão á. intensidade das 
rrünhas eonviecões. Nossos deveres são reciprocas: sinceri
dade por sinceridade. Dessa perrnuta leal elas nossas. in1pres
'sões dep~nde a manutenç,ão das rclaç.ões entre o Congresso e 
o Governo Provisorio na altura do nivel elevado, en1 que 
ellas se deven1 conservar. 

Pois ben1: com essa perfeita inteireza de animo. que nos 
devemos uns aos ou.tros. digo-vos eu: En1 certas rejnvidic.a-· 
ções de federalismo, que vejo encapellarem-se aqui contra o 
projeelo en1inentemente federaU sta de Constituição que Yos 
submettenvos~ ha exaggerações singuiares e perniciosas, que 
cun1pre cercear, a ben1 exactan1ente do principio federativo. 
Nas erises de transforn1ação social ou politica a corrente do
n1inante propende sempre, pela natureza das cousas~ a ex
ceder o linüte da razão, e exerce sobre os espiri_t.os un1a 
ascendencia intolerante, exelusivista, radical. Nesse senhorio 
que a aspiração descentraUzadora assun1iu agora sobre' n..:; 
anin1os entre nós, con1eça a s;e revelar uma superexcitação 
n1orbicla, que nos turba a lucidez do senso politico~ na apre
ciação dos assun1ptos ·directa ou indirectmnente relacionados 
eon1 essa idéa. Grassa por ahi, senhores, nn1 anpetite eles
ordenado e .doentio de federalisrno~ cuja expansão sem coe
rectivo seria a perversão e a rui na da reforn1a federai. 
(Apoiaâ os.) 

Eu era, senhores, federalist.a, antes de ser rcpublicann. 
Não m0 fiz republicano, senão .quando a evidencia irrefraga
vel dos acontecin1entos me convenceu de que a Monarchia se 
incrustára irre-ductivelmente na resistencia á federa,ção. 
Esse non possurnus dos parti-dos monarchicos foi o s;eu erro 
fatal. A mai·s grave responsabilidade, a rneu ver. :rlos ·que pre
sidiram á administração do paiz no derradeiro estn.clio do 

== 
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In1p~~rio r.s!ú _na opposiç;ã.o obcecada, inenfa. t:r·írninosa ele un;:, 
n~l 1 raqnrza nnrH·r'\·idrn!n ~~ r·~·ni:.:.;tie.a de (li !Ir·~-,;.; c·ontra as as
p~r·;~cúc:.:.; ft~clm·alisUts ela ~a(·.ão. _\ l,'rdrrar·ü(, t0ria demorado 11 

aclYento elo l'l~g·iilWH ropubf'icm1(' por J10u .. co tc~rnpn: mas teri~t 
po~pado <i ~lonuhlica. as difficuldaciPs ele m·gan iz:u~itn~ con1 que 
i~nJOs ar·eaun, c eont 1nuarcmos a arcar t nlYcz por· ni'io brP.Yes {11 ns. 

A revolueão fcclcraUva pene Lrou. pni s. n n~: fD eLos comn 
torrente violenta1nento represada, cujos diques se arrasassem 
·d_e. un1 rnon;cnLo para oulro; r, Ü1Yadindo ~t ~ürnosphera po
htwa do paJZ con1 a pujança ele u1na reacção sem contrapeso, 
op~rou corno un1 principio eliminador das forç8.s de -equilí
briO n1ora1, que .clc\'Crn corrigir-lhe as demasias .. Jú não ba 
senão t'eclcrali~:tas. Jú os Jederalistns antigos sn ,·rcn1 eles
bancados c enrri dos pelo fanatismo dos conYersos. .r ú n1uitas 
vezes os n1aís intransigentes no ser\·iç:o do principio tril.un
phante .sfin os que llon!crn crnharnçavmn ns prctrncões n1ais 
rnodicas da reforma fcdcTativa. Fedcl'af'i"ío tornou-se n1oda. 
enthu_;ütslnn, regueira~ J1ala\Ta rnagica. ~a cuja simples in
vocaçao h1rln ;ha ele ceder, aincla que a invoquem mal, fóra de 
vroposito~ cm prc.iuil':o rla Fcc1crac;,ão mesma. 

Por 1nais distan!es aue seian1 as duas :::ifuarões, o es
pírito ü1evHaveln1rnto se ~110 inclin:-1 a comparar o ~que se está 
presenceando actualmente. entre nós. con1 o que. ao n1esn1o 
respeito. se passava, h a uri1 seculo, na Arn cri c a do ::\'o r te. C\ e1n 
tu do são analogias, é certo, entre a3 duas si tucv~õos. H a con
trastes entrn ell::ts: rnas esses n1osn1os confrnstes reforr,an1 a 
conclusão. a quo pretendemos chegar. ~ 

Ao adoptar o pacto, CJUe os ]ncon1orava numa só nacio
nalidade, o~; tJ·rzc estados da Nova .Inglaterr'a constituian1 
sociedades ligada:-; entre si pela origen1~ pelo i·diorna~ pela fé, 
rnas poliUcanwnte separadas, diversas na sua organiznção 
domestica. alheias umas ás outras, absolutan1ente autonomas. 
Entrando para a comn1unhão de un1 go·verno extensivo a 
todas, cada. urna~ portanto, sacrificava parte de sua entidade 
peculiar, conc·orrendo para o thesouto ela auctoridacle colle
ctiva com um cont,jngente de direitos renuneiaclos a beneficio 
da convivencia nacional. Cada uma. separando-se ela. n1etro
polc. poder i a organizar-se en1 naç.ão· independente~ reservando 
intactà para si n1esma a totalidade da soberania ennquistada. 
Preferindo. porém, a esse alvitre o do fundirem-se nun1a 
personalicláde commurn .. as c-olonias emancipa\las~ d~l~ois de 
expcrin1entarcm 110r multo:;; annos a autnnnnlla politwa ern 
sua plenitude, rP-solveran:t alienai-a nas mãos d_? um g·ov_erno 
poli ti carnrntG ern t.ral iz.ad C!. Com a implan Lo. c. ao elo rc.q-1men 
federativo, portanto, so tmharn ·qne pcrrirr em 1nate~1a eh~ 
sobera11ja. .Alicnaran1-n'a vo1untarian1entl~ cn1 proveito de 
interesses superiores. 

Nós, pelo contrario, nós acabarnos ae sacudir uma Con
stituição nn.ilarül, na qual as províncias se arrastavan1 .op
pressas, afogadas. inert.es sob a hypertrnphia mnnarch~ca. 
Não tinhan1 vjda propria; nf:io se n1ovian1 senün autnn1atlra
n1cnto no nwc::tnismo in1perial; cran! cont.rihuintes forç:.adas 
para a cxpnnsfín ele uma soberania c:x1ranlw. a cllas, que. as 
absorvia n nnllific.aYa. Abraçando. pois. n s~-sl.ema federativo, 
nada poclianws perder: LL1clo ganhavan1os ele un1 dia para 
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on Lro. rr1u i parando-no:::.~ por un1a c·onqu! s!.a i nst rm I ano a, ú 
situac~ão t·nnstilueional. a que os P:·dado:-:; Ing;lezl'~ da ..:\Juct·ira. 
dn ~orle. nn Jirn do ~c.,culo dezni!:u. sr snhn1oHiam ctnn sa
t~rifiein ti<' partn cnnsidrravel dns seu:-:; dH'Pilos anLc'ri(u·e~. 

E. LnLiavia. notaP t·omn alli s~~ at·llllleu P~sa situa~:fin. L) 

c·- n 1 rw a q u i s 1 , p c' 11 s a t' 11 1 r e e P I H' r n. 11 () ;..; ;..; a . -\;..; I' P 11 u III i 1 ·as ~;a
x.nnias. iJlll' tlqn1nhnm a sua so})C•t·nnia~ trocando-a. snh a 111l\·a 
c o nsl i lt11l:ãn. flOr uma au t nnonli a 1 inli t ada. Jt~;..; I t•.i at·nnl 11 fado 
fla üniãn. nasL:enb~ enmn principio -dt' ntna éra ~alvarlora. :\('s. 
ao rrvrz. q un passamos rla rrn I r ai izaç-ão inl,fl.f'l'i al a 1m 1 rP ~ 
p,·i n1('n tft• F'ed('raeftn nl t ra-anwt·irana. i st u •\ q ut · ·passamt ~~ da. 
']wg-ad\.u quasi allsoluta da au_tonnmia nn goso da :.u!ltJnnTnin 
qua;..;i absolnla. nós YOL~il't'l'anw;-; ainda contra a. nsa1·rz.a da~ 
nn nc·essõPs do 'prn.i ect L\ qUt\ nf !'t~rceenclo-no~· uma 1 JpsrP n lt·a-
] iza.ç:fio mais an1pla. que a dos Esiaclt)~ T'"n id,os·. i ne-ot'rt'. I odasia. 
Jll) Ykio dü não- nol-a dar tfio illilrlitada rruantn a irnag-ilm<.:fln 
s0m marg·t•ns .(los nos~os t hcorislas. Qnrr·ia mos uma Ft"
dl'r:v:ãn srm. l)lagio. 1·1mn. :F'rrl0racã.o ahsnl-nfanwnl.r~ m·iginal. 
nt111ea rxpnri ntPn1 a ela. Yi rt;t'l1l. em no 1.1 m :--;t mil n 1 lP flOf'l a. im
Pí'l'r~n.vPl cntnu uma ::\o! w_:ão matlwrnatica. :l't•c·h ada. ao ar 1 iYrl' 
da rrnJiclacte. que dcYc sanai-a. in"'prt"gnanclo-a no aml1il'nlr 
ria União~ llll!:l :Frd.N'aç:ão. rn1 -surnrna. rncel'rada i ll}phH'a\·I'L 
n1ento no princi·pio da sobcrani a c! o:::; cst.aclos prnsos ú. t'o rmn. 
:federaLiva avenas flPlas niigalhas deixarias eahit· elas ;:.;nln·as 
da sua renda na inrJigencia elo Thoso1n·o :Xaeional. Yt~dr. t"sl n 
abysnw Pntrr a soJi.dez pra!iea daquellrs saxnniu::..:, pducado:-:. 
no gnvrrno de si 1nesn1os~ crue fundavan1~ a poclee ele lH11n 
srmso n lihrrclaclr tr.rnperacla. a 1naior das J'cderaeôf'S eonhr
cidas na· Hjslm·ia, e o descÓn11nrrlinwnln da nossa aYicl(~7.. 
ll 1 ml.rn1·,. rlr Fedrraeã~o. nãn I i n ltamos nada. Hoj c. nii.n -ll a l·'p .. 
rlr1'ação c{-ue- nos hast'e. Essa escola 11üo pPnsa. ao nwnns. 110 
vap<;l vivificador da lJnião. relaUYamente aos estado~. ni1o 
sabr. ver nella a concl içãn f'un(lam::'nt-al ;~ln exisl rru·ia (!psi r~s. 
(Jiuito bem.) 

1.\nnos a rnoclr.st..ia dt• desdenhar o modelo dos Esl ados 
rnidos mn n1aterj~a- de J?crleração. R. 1)ara .idsLifir-a r rs~í"· 
dPsrl0m. não hPsHamns em allrgar• qLw a Cnn;-;titui~:i'i.n illtlP
rieana. .i<í conla mn sec.ulo de an!.iguidaclr. E' qna~i uma 
nmmia ! ::\[as CLL sustento que s{l a crualifiearãn desse mcHin 
os que a não eon1tf'eerem. isto t\ (o lquf' yalr~ o nwsnw) o~: 
qtu" a (·tmhrccrr.m simplPsm0nt(• pela sua lelt.ra e p0la sna 
rla!,a . .:\ Conslituicão ame1·ica·na nfio t'", uma rnn8:trueçün cm 
deca-drncia: corroi-da })ela vrt.uslcz secular. E 1 mn organ iStr)(l 
vivn~ 11111 organ isrno rrnasenn I r~ 1.1111 nrgan i ~mn juvenil nos 
seus crn1 annos ele aclolescencia. robusta, nn1 organisn1o Clll r 
ainda nãn ee:;::sou dr> crr~crr r agigant ar-::;c. urn nt'ganismn 
cuja_ força meclr·a continuarnente ~con1 o perpassar elos tempos, 
(Jhnto bctn.) Pelo 1rciclo organic~n dos •:'lrrnr~n!os qur. a 
cnrrlJ1Õem. pf'la natureza •"vnl n Uva da con1hi n a(;ão f!Ur Rnt·arn a, 
pela ·ac~ão re?constitninlr: do sr11 Poíler .htdkiario. p0la sua 
communieac.ão interior com as :fontes rla vida nacional. pPla~.: 
ernendas que a lornarn eonli•rnpol'anr.a a todas as aspiracf1f•s 
su-ccessivas do e~pirito popular. a Gonstitu irão americana ó~ 
hoj·e. como en1 1.789~ un1 rnodelo rla actualirln,rJe. 11111 Uwsout'" 
dr .c::peri(meia. mn iransumrdo compl0Lo ·das rcivindiea<:õrs 
pollj.Jca~~ elo scculo rlczenove; e não Tl(Jde deixar ele eunsiclerar-
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~,., /IUI'il a,.;; nai:,),.~ d'·~lr' (',nnlirH•rt:, .. " 1-:!I'<Uld,. '''<lJHUJeia! da 
iii'IJlrwraeia I'Ptlt•r·al i\·a. (A 1)u_iurlus.i 

.~\Ja.-;. sunhur·i_':-{ 1'.-;-.;a Con.sLiluti6íu suiL-;IarJl'iaiJtJerllu (_lc•rttll
n'al rnt, c•ssa Cunstil.ni1:ãu. umlt~ u 'l)I'Ín<·ipio .l't•dt•rali\·u :-:<~ di.-;
/(•rH_li• al1~ 'I t'XIi'i~illlt lirrlilt•. erd C:l!t' a J-'t.'dt·r~1t::1u Jlt~llli• sL•r· l'Olll
l~~ll.l\·t:l nllll a t.;fll,Hliç-.ãu d~:-; _gr·anllt•.-; nauio_nalidadt~s n()."' ]miz1•:-:: 
\,t~ltl ..... l'Ulllu fi.; J·.~ln·tlo-; trudu . .; f' fl BI'UZll, es:-;a Cunstil.uit.:ão, 
f.d~t·a dctl!lti•lla assf,nlblf~a t!P Sl'ltti-dt_'tlsc•:-:. na pl1r·asp dr~ .JPf
li~l·sun, ·dt~ unm a."SL'Jlllllc~a eun1pnsta ·lle gigaHie~. qUi• ntlnt·a st~ 
lll:tnC'lJanun nos i 'X('I'~:..;os do !'anal i :-:r11n 1'1~\'IJillc i, 11a r: i o. j ne a
iJJaz Lll' l'L'Ca1· uada. 111as clcran1 ao JllLLHdn a Jllai:-; ~abia it Inai.-; 
I' e! iz, a ma i . .; d urn:do UL'a de toda.-:; as eunllJi nw·üf•:-; ljlJer~te.s ere
adas ai,~ lw.it• pela inl.elJigencia l1umana. l'::;:;;tt. !Í.:flll::iLilui<.~ãu J'l~
l'f.)J_llllli'Uda-~•f' l'~lWC'ialmenle ú .adJJliJ·at~:ão du . ..; /HIVIJ~ 

1
)·ela fa-

{~l~I·d~de eorn que r'ernlilte ao~ U!lll't'ieaJlflS iutl!l'fH'elat· uu re::;
il'lngJJ· a:-' c•xigPneía:-: originaria.-:; da fúl'!nn :f'PIIt•f·alíYa. Jnodi
J'ieandll. o dc• . ...;t•nndvinlenlo 't:iu :-;uas in:";/ilttii:ilf·< i'flllfnr:'lltl' r) 
·varia1· d1• tPr·la:-; <~ÍI'<'llt1lslaueins 1/fl/llÍrtantl·~· r· a:-; n .. •ct•:;.:sidaclP::; 
di~. cun~olida(:ãr, du _la~~o naciunal, vda llnr·rllllflia pulitica e. 
l!t:Olllll 11 J e a e ul·r·c• r 1 . .:: nlLerusses muitas Yeze::: l'fiJJ/r·adituri os do::; estados. 

E' fi (Jtlf• ~,.. Yiu, por exc·rnvln. na quc~t:i(l da lH'(•r·oi-!aLiY<L 
Jedt•r·al l'lll nmli.'l'ia ele obras publicas nos l'~l.aclo~. A inler-
1H'PI:q::1r' ...:l,·icla,nc•nl<• constitucional n1•gaya ú Lnii:i11 n direih1 
di• Jll'ilt'l'df•r· a 11H•llllll'anwnlo:-: ntaiPt'Í<H's nr1:-; i•sladil:-;, a I'X

JW!l:-;a:-:; rlfl flJ'(,'tlll]UJ)jf) fedPral. Essf~ liLig:iu. c·uja jll'lllll'iJ'a ui:-;
cu . ...:~i:ifl :-:e dPu l'lll 18()(}, a propcHi!.() da c~on~lr·uq:fíi, da estl'ada 
<·nlr·<~ ~hn·:'-·land i' Ohill. dividiu mais ta1·d~· o~ partido::-; ante
Ticanu:-::, L],·~de 18:30 ai~~ 185(), rceon hcePndu u n:-; i' llf'gandtl 
nutr·o.-; Ufl G-ovcrn o Central qualquer faculdade dt~ i ntc• r·n~n1.:it 11 
''llt I!Jal1•r·ia cl1' t•:-;lr·tlda~. eanar.'s, JIOrlns. as:-;inl i'flllltl nq locanfu 
Ú irJ:-;Ir·UI'i:Ufl JIUhliea. 1\[a~, di~ iR5G lJal'a ('Ú. dP:-;appar·i'l'f'U da 
ar·i~lla pnlil Íi'a a qUI': ... ;Iãn das attribukõe~ da l"niãn llt.':-i~f' l'<llllfl 
•lt.~ :-;pr·,- jç:o acl!ll i 11 h trai i\·o, adnüt..ti ndo amlJo~ n::-; v a !'I h lu.-; af 1 

CongTI's:-;o ,, tlil'f'iln d~· COlBignar Yf'rba~ du tlPStH•;-;a ;í I'XC
I'Ui;fio de lllcJhorarJH'nlos int8riores de CPrla inlporla1wia 1.11,:-; 
l~.'ltaclo:-;: e hoje uma J'Cpartição nacional, consagrada exd u
~i\·an1enLc aos interesses da eclucaJçãó popula1·. o Nationul. 

]]/1./'f'UU uj' ]•}ducalion. CXCI'C'C' :.::obre O cleSGJ1YOl\'i!llC'Ilif1 do (:'fl
:-:i!lil ptllllictl atf('l()r·idad1• lwm:razeja r ei·r·~r<•nll'. 

X11 qllf' r·c·~pPi/a ;i YiaG.ão Jc!'r·ea e an lcl0-gr·apiJO. a aul'l11-
ridnd1~ !'l•dc•J·al ,-ai cniH'I'n1rando e1n ::-;i uma Sfl!llrna ('fllHTilc' tlu 
JHlill•t·~ iJlli' U1llr·'(lf'<l :-::c~ l'i~putaYa. pr·i,·nf·i\·alllf'Jlli' di~lribuido ao:-) 
esLadu::-;. E. ~n/.1 a Jegi:-:;lação destes que se lt~m consLil.uido, 
exec•ptuad~t:-: ns Jc•r·1·u-Yia:3 elo Paeificn, iuda~ <i:-; as::::oeiat;ües ·dn 
t'<tlliÍrJilO~ d" JrrTn 1•xis!.enlc.s naqnelle paiz, CUll1CflHtnl(' 
JJLUila:-: clt'lla:-: nn:-; . .::uarn n1iJ.hares de milha:-: rle extensfíu, 
abraJJ!:!:encln Yal'i'o::: estados no :perc.ur~o de :3uns linhas. Ho,ic•, _ 
•) Su·p~·~:nto 'J'l'iiJtlr~al da Uniün tern :fil·nmdil. Jlfll' arestos de
cisivo:-3. a I'Uilti)I'ÍL'Ilt:ia do Cnngt·t>ssn FPderal :-:oht·e es~a~ 
Pllq~reza::.: 1'1'8-innac·:-:. :nã(l ,hstanlc o c·m·act1•r· lueal de sua 
,,J·j~enl. ni"in 11lJ...:Ianlc dcrivarcrn toda~ c~:sas enncessõe~ clu 
JJOdCl' exerci elo }ll'la administração d~~ C'S(aclos. 0 fnecaniSl110 
flos governos fr'cler·ado . .; nwstrou-sc 1neapaz ele correspo~dcr 
ú~ queE3LÕ(~S scwi aes susei I adas pelas relações de comn1UnJea
,~:,ão ·eonnncrei al tmlr·e as pl'ovincias da União. e, e lias. n1esmas, 
CllL grancln p:_utr; J't'r"<mhc~cm l'l'8!3enterncnte :_1 sua 1nc.nmpe-
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tencia nn !nra1 no tocan !c>. aoç: 11rob 1 crnas creados pc1a exis
tencia das ~randes c o n1p:1r:. h i a~ de t ~· 1 ep:ra phos c viru~::ío ferre a. 
Da h i L'rlil'l; otü1·u:; S\ llll 1\.ntna.-; dcs.::-;t tra nsl'or'lHaç:.ão. o Intc1·-
8tat(: ( 1 !1)t/1JIC'?'CC Jcl: ,lt' J ~87, (lllC Cll!lfÍOU a Ul11a COl111l1iSSãO 
'c'enLr~d. C!-!1 mui lns punlos ~~~~ vc.l~:da importancia, a decisão de 
<:ls:snni]llO:S concernentes aos inU~1·esscs dc?s canlinllos de í'erro. 

., 

]~ Llt·~le nt•'c1o. ú cusla da~ l'C~Tas tlteOt'lL-as de deS('CJünlliza
cri(l i wle l'inicla: se y;ú consol id<H1rlo a forca 1 cgal do Govcnw 
ela União ::obre os assumptos merc~.)~1ltis c industriacs, en1 que 
possa haver convcnicncias cornrnuns aos estados. "'A organi
zação politica dos estado~~', ponder::: St~rne_ (é_ UJ?-1_americano 
elos ll-1;_1is- alwiis:.Hlo:::: na InLr:rrH·etaç:ao uas mstlluH;oes dt~ seu 
pêt.iz). << f1·aqucou sob o peso desse pn_dcr. _Para s~tisfaz~el', 
portanto, {ts necessi~ades delle, necess~rro ser~ .revestir o Go
verno ;-·eral de aUr-1butos de soberan1a. suff1C1entes ao eles-· 
l'lllPC~Hl~o dfieaz do enear~q:n. Qnc essa exig:encia vai de c:n
cont.ro ás doutrinas escrupulosamente correctas de descentra- ' 
1izacãn. t' que~ t~··rl<1 a r:c:nll'al;:,~,aç:~o c1c pocli'T' cr·t~<l pe1·i~·o::; ú. 
lilwr·daclG individual. são verdn.de~:, a que não ha meios de 
· cnrai' os o lb os. J.\Ias, rladas certas circun1stancias. pó de 
tornar-se indispensavel não attender lá divisão dos estados o 
ús 1ocalizacões de at1ctodc1ac18 dahi rcsullantes, para chegar a 
uma c.lt~scentralização 1nais intel1igente e fecunda. oncle lla.1a 
meio clr~ est'abelecel-a benefieamente, ass:egurando, ao n1csn1o 
·passo. a centralização .. nos casos en1 que o. dcscenLral izaç:ão 
traga· perigos á Hepublica ». E o systen"m federativo é o n1ais 
jntercssaclo en1 eYitar as cxaggerações da sua ido1alria; porqw' 
ena acaba promovendo reacções, contra-correntes egualmente 
exagg-era·das e funestas, como a dessa parte ela o-pinião plJblica. 
que boje, nos Estados Unidos~ corneça a pugnar pela concen
tr~u~.ão, adnlinisLrat.iva e industrial, do serviço dos telegraphos 
e vias ferreas nas mãos do Governo nacional. 

A lei de 1'863, que inaugurou o rcgin1en dos bancos na
cionaes, é outro passo 11a direcç.ão contraria aos descon1n1c
rlin1entos da fórma federativa. Finaln1entc, na ,propria espe
cialidade que nos occupa, a discriminação dos poderes locaes 
e federaes en1 materia ele rendas, não ó no sentido de alargar 
a acção dos estados que se pronunciam as tendencias novas 
·da opinião. Em face da experieneia~ que parece accusar alli 
defeitos no regimen tributaria dos estados, não é em des
envo!ver a acção independente destes .que cogitan1 os eco
non1rStf~:S ernpenha~dos no exame do problen1a. O alvitre, rpelo 
contrano, que .... veJo defender-s:e naquelle paiz, é o de con
centrar nas rnaos do Governo federal a arrecadar,ão de certos 
impostos, hoje exercida l)elos estados, e confiar~ ao Governo 
da Uniã? a distribuiç.ão do producto por estes. 

Aqu1 tenho un1 livro recente, publicado ern Nova York, 
sobre o assun1pto: 'Federal Taxes and State Expcnses.. por 

- 'Villiarn Jones:. Nessa monographia. propondo a substituição 
dos impostos locaes hoje cobrados, pela· taxa sobre o fun1o 
e. o alcool~ .. ~iz o autor: « O in1posto sobre a producção dos 
hcores esp1rJtuosos c o "fumo fabricadc.., e a di::;tribuição JJCT' 

. capita do producto liquido desse imposto entre a populaÇão dos 
est~dos, conform·e ? seJ?-SO d~ cada um, pron1ette-no~s a neces
sarla salvaguarda a ex1stencJa e á perpetuidade dos governos 
locaes. Si esse imposto fôr inadequado ao objecto que se fital 
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i ' 1 1 P n :-::: L o s o h 1' e a r r n da. p ,. a ti c: a rl <-=t " d i..;; r , ·i IJ ui cão cl o ·"cu 
Jll'tHJueltJ ]la_-; JtH'SJtJn.s corJrlit:i:ír•s. niit_• Puth·,·ja dcLx:ar d8 
"fWr·ar· o t'l•:-:ull ado que se alnH!.in. ·aeahanclu, nn ll!CS1no tempo, 
enm a 1 lrL·es.si da de actual dll u npo.sto sobr·e a. propriedade c dn i n lfJOsf o PE'ssoal ». 

_\. O~)iTii ão americana, pois~ a lu mi ada pelos factos. pro
fH'llrlt~ ~'I.SlVC]mentc. progres:;;ivamente. :t ampliar a eSp·hüi'i.t 
et·unonJiea e poJHiea. não dos c.slados. rna.s rla Unifio. 

i·:nüclaJJto, com J)arUcuiaridar:!r' nn qqr~ n~speiLa a iln
li''~~~~~. n ltCI~:-;~> lli'O.ir'elo de~ Crm::;titui(:;l.n Yai aJfin1. gTaJH!t'~
Jitr:nl.~ <JitíiJl da Constitnição americana, cuja:-:; concessões ao 
prltlt'l]Jin lllL'ali.'-;ada~~ oliús. o sentimento publit·n. ol!i. p~u·t~i·:~ 
r endr~r· a r:ert?-ear . .A Constituição an1erkana. com· effeito · não 
c I. ln llet·t~ i lllposl:os~ privativan1errl c d isLri l.1u idos ao.s es tà·:Jos. 
!lll·posfus r>rivativos da União~ sim, Ui ns vawn.s encontrar: os 
Jl~lpo~tn_;:.: :-:nllrf' n r~omn1crc.in internacional. o~ e.:::f:1dsn, oU/, 
lli!O pndertl tl'ibutnr a in1porta:::ão~ llCJJl a cxporln.eão. Ern 
i nclns os nu [ rn~ ramos à o dom ini n tributa ri n, a alcacla dos 
goYcJ·nns lneues ó concurrente corn a do Govc1·no Feclera! . 

.:\.qui~ pot·énl. só se reserva ao orç21nenlo na~ional o irn
pos/ n de imporLação. Aos eslac!os, con1n don1inio exclnsjyo 
S(~tJ. deixa1 nos o imposto de exportação. e. além desse, o im
posto sn}n·c a fransrnissão da propi-icdade e o ünposto 
1 Ct'J'iLurinl. Quanto aos demais. fica aos cstarlns o direi Lo de 
1 axarcm livr·cmcntc as fontes de renda, que a Fcdpracão taxar. 

E' mais. incompm·aveln1ente Inais do que o que os es
tados da Hn ião anwricana desfructan1 sob a sua carta gene
J·osanl cn to federativa. E não basta ! E fere-se a n1ais renhida 
hal a lha, l)ara favorecer ainda os estados. e en1pohrcc.er ainda 
a União ! Prolonga-se indefinidamente o prazo ele existencia 
au in1pnsf o de exportação, cujos termos nós lin1itarcn1os ao 
anue: dt~ ·188S. c~ l)r8tende-s8 C:!.ssocinr os csfaclns ao Gov1~rno 
FNlera I na Jneulclacle rlc tributar os imposl os rle importação, 
ou reduzir a. União unicamente a. o pro dueto destes. 

Estamos. portanto, retrogradando n"o terreno dos princi
pi o.s. Grandes leis coJ11Í11uns a toçlas ::1s cop.stituições intel
Jigr~ntes são Ü11mnladas a esta sêde jncoereivel de P.ecleração 
a todo o transe~. Sob o regin1en passado já entrára no don1inio 
dos axiomas; eonstitucionaes o ·caracter -absolu1.amente na
cional elos imnostos de Ü11portação, · a illegitimidade das 
prctcns<Jcs pro,/inciacs nesse terreno. Quanto aos direitos de 
exportac-.ão. o senso con1n1um, ha muito, os fulnlinára. e a 
escola Übe}'al fizera da sua suppressão bandeira de corn~ate .. 
São duas noções elementares cru e~ neste momento.. se con-· 
culcarn, se perdem~ sob o desatino elo susto, com que. ~s 
antigas provjncias cncaran1 o futuro, I)a sua nova cond1çao. 
ele estnrlos. . _ 

lHas. senhores .. os adversarios do pro,iecfo rle Co~stltui
ção. formu 1 ado pelo Governo Provisorio, inve~tem ev1den~e
n1ente ns t0rmos naturaes c forç-.osos da questao .. A questao, 
para n0s quo adoptamos a fórma federativa~ a P~Imeira ne: 
eessidade, o poulo de partiàa ele todas :1s 1leces~~dades, esta 
Pm assct.ml'ar a cxjstcncia jndcpendente da Un1ao Federal.j 
(Apoiadl;s.) . . . 

E' depois de ter· assegurado. á collect~v1dade nac1onai os 
_!:Deio~: de subsistir forte, tranquilla, aeredüada, que havemo~ 

I 
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de prucut·<-u· ~i ainda nn:-; ;:;ulJnttll l't'('Ul':-iU:-1. qw . ., ])l'lll\UtTiutu~m 
ús lladc·::: dt>:.;~e ludu a p:-;phPt·a dt~ inLlt~.pendt•ncia local anlte-
1adi.t Jll)l' clla~. ~\ Uniftn ,, a pt·inteil'a eundi~:fiu ntditlH~tllat' 
da nu:3:-;n ·viua L'.lll\lu ImdonalidadL• .. u rl:'ginlc'n fedt~ral i,·,~ ~~ 
utua a~pira<;:ão ·de nacionalidadt• adul!a. QUl~ cmTe:o:~ptllldt• a 
uma pila se supel'iUl' .de dt~:-;envu lYin 1ent o cconn mi cu u nfí,, 
::::.e f.H.'l•tle euneilinr cum a indige1lcia dns JWOvi ncin.~ :l't''~.kratla;-; . 
..:\ 'FL•den:u.:ão nresuppõe a Fniiío. ~~ clcYP de~l iiHll'-:-iC' a 1'(\
bustceC'l-a. ~ão a d1spen:.;a. nem ::;e adtni!.L(~ que•. euO]lL't'C' pal'a 
u sen t'llfl·aquecimc•nlo. _\ssL·nh•mo:.; a !União ~ul.H·e u gTanil11 
indcsJructiYel: e dc-poi;-; scrú oppcn·tunidadt~ t'tlltli) du. IH'J:!.'<.Uli
zar .a autonmnin. dos estados con1 o:.; reeursus <tllt'I\VI'i laYL·i:-::: 
lHU'lt a sua Yicla incliYidual. 

Os qUL' partenl do~ ·l'::ilados r>:.na a Uniilu~ t'l\\ YI'Z dt>. 
'lJartiT da União paTa o:.; cstad,):o::~ Ll'an:::püL•n 1 t):-: t.Pt'l)\1 ~~ ·d, 1 

1n·oblema. E. quando~ para estabelecer il Feclf'ratã''· ~ustenlarn 
não llaYer outrn p 1 ano al(~Jn clPsse, i.Hh-og::.ul' 1. n r~:-; ta lrilnltta, 
lH:~los nosso~ antagonista:.;~ plano CflH' recluz a Unifw ú nli:-;t>l'ia 
c an descreLli to~ é estupendo o sc11 l'tTt, PI 11 niín lWL'C't'llt'l't't 11 

que essa llHlncir::t de apreeiar o assmuplo nãn 1 he~: .iu~lifit'a 
o proj eeto.: apenas~ si i'osse verdadeira, provaria eunlra a 
uxequibiliclardc da Federaç.ãn entre nós. Si n::; cs! ::u.!os n~n }.lU
dessem viver f'ederativan1ente. sem absorYel' c·lenwn f.t 1:-; 1!1 ~ 
renda :indie:pensaveis aos eornp:~·o1nissos do rl.,hcsouro ~acional, 
nesse ea:so~ nossos ensaios de federalisn1o St~riant preruatlll't 1:-; 

c vãos. Si~ acaso~ na liquidação elos ·olen1entos •Q ue ~·~La 
questão envolve. ~i aeaso~ corno nüo creio~ <:omn não 1> pn~
sivel. chegassemos á veri:f'iea<.,~ão definitiva de~ que. pos! o~ ·dt\ 
parté os recursos esseneüt.c•s para a P;xislencia da l7 niiin. t):-i 

1 Llt:.'ios rc~nmneseen tP~~ nãfl h as tal'ianl para n e xis LL•ncia Jr•dcra l 
·do~ ~~slado~~ o argumen I u não provada seuãu L'OlÜt'a a iJil:-;
sibilidade da l't'\l'rna Je-deeativa entre• nós. tCA.poiados.) 

Parta.lno:-;. St•nhm·.c~:-;~ desta rn·pliminar: o:-; P:"La·Üil:-' llã(\ d(•, 
viver na Uniãn: não polletn s:uhsisLir Jóra dclla. A União ú 
o rneiu, a )Jase. a L~rmdiç:ão absuln I a da c~xistencia üns e:;;taLIIl:O:. 
Len1bra-nH~ qúe. na Ame.dca d() :Norte. ent cireunl:::.Laneia:-; 
senlellmntt~:-;~ ·quando. ao tli:scutir-S~) nas· 0unve.nç:ões l ocaes a 
.ConstiLuiç:ão adoptada J.)L'la CcnlvellÇãu Federa 1, o :o; estaJ11::: d 11 

Sul, l'eceosos pela . escravidão. a que tinham ligados o:; in
teresses de sua fortui1a, ·hes:Lavam en1 aclhmir ao pacto (!t~ 
consurei o constitucionaL u1.n representante cle1lcs não -vaei lluu 
mn d'izet·. na Asseml1lóa da Caroljna elo Sul: «Sern a rmiãu 
e·uw os outros, este Estado não tardará ern ser anniqujlado. 
HaY,eJ:á entre nós algum D. Quixote, assaz I·c•rnaJadu. ])at·a 
acreclrh.u· que a Ca:r·uFna do ~ul possa manter a sua h1dtJIH'll
df~nda, ·si :-::e achar só ~ou ape~:.as alliacla aos estado:-:; du Sul'! 
Nilo o ereio. Irtdubitavelmente fracos pela natureza do 110:--;:-;q 
u12ma e, pela inferioridade nun1e:dca· da nossa populat;ã' 1, 

1~ao ~era ~~·~ todo . o nosso interesse eSforçarn1o-nos lJOl' 
:ltH'llnu· um ao eslrclta corn os estados í'ortns do J_.csi.P. ·! >> 
.Senltore::;. a situa(;ão t!, para nós. semclhan te: si ba no Brazi l 
estados 1nais fortes c rnenos fortes, ntais .fracos c 111()111\:0: 

fracos, a condi<_:.ão necessaria ela existencia de todos. fracos ou 
forte~~ gr:ande.s ou pequc~1os,. pobres ou ricos, ó a sna cohcsãn. 
a sqhdarwdade da sua v1da mtegral no seio ela Federação. or
J$·an~zadu s~g:undo os rnolclros praticas que a expcricnci::t n:-,~ 
1ndwa. (N·~o.~!e'l'osos a.pofados.) · 

J 

J 
I 
I 
I 
l 
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.\ lue.La cunll'a u rt~ginwn 1nouat·chil.'o iuspi1·uu-uo;-:; :-;enti
!1lt_~n1 o:-;: ltaü_ilo~ e formulas. qtw prescnte1nentc já não c.or· 
J'P~l~t)ntH:rn a rc•ul illafle P~ po;· u~ua edtH~at:;ü.o nova, de\'Cmú..: 
• ·nn~nnhar-nos cut ·varrer ·do espiri to. J<:i;tamos continuanuu 
a .lallae no GoYerno Central. con1o si el1e fos~c o Yelh!t 
u.luE:;tr·L• ·d~ ec•ntr:diza.::ão cczar~~n. •·:ontnt. o qual nus dt-~ba
lli:lllluS ~oiJ o Imperiu, c.omo si o Uo,·crnu t•Xpl'iinisse ahH..la 
~nua _,n·ea~ão dis·tineLa dos cstüJ::os. alllcia. a elles., indi1'1'crenv~ 
~.L sua :;o rle. represenla~ão de un1 pri ncipi11 antagouico aos 
mLcr(·~ses provinciacs. ~rtcajarnos contra esta confusão c esb~ 
anachroni~nHl. Jú nãu tmno~ UIH:l f:::nuilia. ~obcrana, urua. 
dynaslia~ um intcr·essc pcr.peLuaH1Cnlc vinc.ulaLlo ús institui
l.:úP:-i, con trapondo-sc aos da ~aç:ão~ e reclarnando para a sua 
J ''~uüPnt,:.a a eoneentraçfto das for(:.as do paiz errt torno (lO 
l.brono~ a suburJinat::ão do vida luca.l ú r·xpan~ão da Ctn·l,.. .\ 
l jnião deixou de sor a opprcssão systen1atizada das 1oealida
dt·~ pdu. Centro. Sob o regin1en federal. a União não •·· JUUI ~ 
lJUL~ a substan~·in, organizada d'}S ·estados. a i!l{liYidualida(k 
uaLuTal úonstituida ·por clle:-::. desenvolYeÍ1clo-:-:c pelo equili-
hrh) ·das furças de todos. · 

'Cuu1 es:s .. ~ organisn1ü vivo, subordinado a lei~ physiu
lL)gieas, o;.; qtle põcrn de unm parte o:; estat.liJ< da -out.r·a a 
União. estabeleeenl uinn. cliscrinünat~ãn arlJitrar.ia r. ckstrui
.d()ea.. · 0:::; estados :::ão orgãos: a União t! o ag.greg~lcio e:rgmúeu. 
(}:-' orgãos não podmn viver · Jóra do organismo, assint corno o 
u1·;;a.nisnw não existe sem. os org·ãos. Separai-o~ é rnatal-u~. 
pr·• w.cdp.ndo corno o anatornista, que opéra sobre o cada ver, 
qua mlo a nossa. 1nissão organizadora h a dP. pelo contrario. 
inspirat'-:-if' na do hiologo, que interpreta a natureza viva. Si 
Jll'~ ro:--:.;e da·do lnJ~I:ar unm as.sociac~.ão de idéas na ordem dos 
plwnon lf~nus ela vida entre os org-anisn1os superi.ol'es da crea
'.;i'io. r·u eornparat·üt as ai'Jinidades de dcpendenc.ia entre as 
prnvinr~ia::-: federadas e a União .:Federal ás reltlÇÕL·~ üe nu
! I:it•.ãu ~~ d~-~~nulrieã.o entre o ~vsten1a nervoso c o eorpo, a 
euj;1 l.'X.j:3il'lWia ·dÚ~ 'pre~:i.dr. ext(~ndendo ~-~ {!istt·ibuil1d{) a toda 
a. parle a:; re:-ervas ccnLrae~, recebendo n arre.~adandu d1~ 
t'Jda a -pai·I:t~ as reserva·s locaes. Não vejan1os na Un1ao nn1a po
kneia Í:'PJada. UP centro, :mas a resultautl·~ das ·l'ot.·ç.a~ asso
... i ada~ tt l i:..:s<~uünandc,-se. cqu:ilibrádmnenle at1~. as extren1HitHlf'S. 

:yi(llLn, pu i::-, i't minha thnse: fóra da. Uniã.n nft/J ha (',?H
:-'l'l'\a.l.:.ã() para os estados: qut•rr;is yer a Jn'O\~a nmU1eunttiea. 
a (h~tuou::.tra,·ã(J finaneeil'a dcsla verdade, aqu1 a t.ende~ n~te 
L!Uadru, u1'2;Ü11izado no .Tilesouro: 

·10 

... 

I 



Receita e DB&DB&a da Republica do~ Estados Unidos do Brazil no exercicio de 1889, conforme demonstra o respecti 
0

,PIUL : ":

0 

1

1 BAHIA. 

1

1 PERNAMBuco I PARÁ ~· s. PAULO I s. PEDRO I MINAS I ALAGÔA.S I CIU.RÁ I MABANII.\:o I AMAZONAS I PARA.N;\ I SANTA I RSPI. 
. Dlll .TA.NEIRO 

1 

CA'l'H:\ltiNA SAN 

I RECEITA 

Importação ................. 148.81:9:503$383 S43$00017.5i2:723$4971 S.7õ2:056$-31214.466:707$5241 S.612:2i1$0i312.93ô:435$S.HI " .......... .. 

120~000 57:087$241 61:374$200 23:871$956 41::275$%)5 10:699$252 ............. . 2M: 89-í$083 Despn.cho mn.L'itimo ........ . 

Expot·ta<;ão................. 6.9í7:163$()44 .. .. . . ........ 785:851$285 263:390$151 1.922:3i:5$í5SI5.938:221$0~9 310:623$735 ............. . 

Interior .................... 26.558:319$0H 1.215:087$~51 1.032:225$093 1.352:865$23S 812:288$043 4.2-33:505$703 2. 213: 132$~771 t. 797: ~38$363 
ExtraoJ.•dina.da.............. 5.436:053$299 7 \:037$674 5L0:240$ tSi 515:S35$35t 38L :857$5471 701 :843$0~i 303:609$100

1 
105: 469$gso 

645: 19-í$\58 1 1. 713: 23S$6i2 \ t. 920:534$528 

6:1\7$300 

47 :950.~591: 

i 94 :7 í7$Ç)36 

51:741$019 

8: 096$000 I (). 985$750 

62: 38~$.3241 7,j: 561$9~3 
337: 582$1581 2 L\): 335$3iô 

101:907$774 12'.):650.}7:38 

90 i: 173$208 59õ: 122$878 

2: 2ô3$200 11: 376$200 

H5:673$g49 216:06.'J$i67 

H5:851$370 i93:982$9H 

67:334$173 m:570$033 

602:022$693 

7:600.~00 

73:484$601 

157: 429$8i2 

7.3:457$81:7 

83.055:933$758) 1.290:088$5251 9.928:127$303)10.955:521$252) 7.607:070$52Sit9.5S0:089$173j 5.S23:059~SOSj 1.903:30S$243j 9í6:0St$307j 2.223:206$398) 2.36:3:068$2S:)j 1.535:3í5$909j l.075:U6$5221 <Jl8:~95$043 
------r I------ -------·-1 I I I 

DESPESA 

Ministerios 

InteL'ÍOl" ...... I 9.075:824$512 21:00i$924j 1.070:526$9711 367:570$733 

Justiça ....... 1 2.889:297$5851 46:282$7961 475:937$5001 659:453$610 

ExteC'io1· .....• I 356:050$788 .••••••••••••• • • • • • •.•• • •• • ••••••••••••••• 

Marinha .•...• 18.051:132$099 

Guerra....... 7.491:756$827 

23:788$5321 526:740$ í171 343:49ô$SS6 

5:918$838 7!2:127$223 762:696$740 

Agricultura .. 12õ.10i:930$7581 26:013$i2111.335:091$36913.5U:736$6W 

Fazenda ...... 32.692:4:81$9()8 285:775$630 2.32S:l0i$181 1..218:804$882 

-1:03 = 348$070 I 57-~= 078$246 

177:381$654 40i:777$U3 

79:972$516 3n:405$308 

223: 178~636 406:622$337 

''''••••••••••!•••••••••••••• 4: 300$00() ....... " ••••• 

397:016$513 5i:687$3351 381:716$207 476$193 
I 

474:659$7561 427:235$10713.629:659$9501 15'3:05\$075 

229:911$881- l.6i4:482$61!3 2.933:034$905 611:308$118 

770:758$4501 1.495:652$7611 970:258$611 596:723$46) 
------I I ------

• T 86:751:474$5671 408:78i$14116.479~527$6511 6.8~6:759$4~112.~53:074$32414,600:913$5281 8.2~5:170$93512.H7:589$502 
Despesa falta em uondL·es ... 1 .............. I.............. 1. 983.194$970 8.25. 774$7.29 .. .. . . .. • .. • • • • .......... , • • 9.:>6:427$351 865:573$600 

107:052$0721 t2.202:65i$S9i: 

125: 1SS$805 257:350$314 

•·•••••••••••• I e••••••••••.••• 

1.9:949$958 157:831$l51 

136:438$9g4 540:871$~56! 
245: 9J3$912 1. 955: 477$5931 

328:169$727 386:225$539 

10í:63t$275 Q37:8íô$283 

242:406$i87 5Í::807$i43 

3:91t$4.49 ............. . 

SO:OJ3$340 98:966$886 

2il7:680$5q0 i43: lG03393 

425:706$680 33:267$518 

544:055$475 158:602$925 

37:552$57\)1 36:0~9.~0591 71: 

75: 92i$823 77:572$591 58: 

22:13i$4ô0 ' .............. 

1 

.•. 

38:530$0551 222:854$402 24: 

753:927$766 192:044~657 

360:00j$S27 314:514$19Z 

i 'JS: 8 L6$773 238: t 70$265 

962:793$46SI15.500:411$35~~1.66.8: íSS$2461 i. ·í26:651$448li.i8í:890$23311.081: 185$1661 949: 

336:804$666 222:048$132 .. •• .......... .. . • ... .. • ... . 495:402$703 3!J2:650$8141 ••. 

8.462:722$6211 7.692:534$2201 •.••••••••.••• 
9.211:598$7861 3.013:163$1.321 1.299:598$134115.722:459$784:

1 
•••••••••••• ··•·· • .......... . 1.980:292$9861 1.473:835$980 ••.• 

Serviço da di vida inte1•na 
externa.- Juro e amoL•ti- ---------1- I 

zac:ão ..................... 1 .............. 1 3.eoo:ooo$OOOI 3.6oo:oOO$OOOI 3.6oo:ooosoool 3.6oo:ooO$OOOI 3.6oo:ooosoool 3.6oo:ooo$oOol 3.6oo:ooo$ooo 1 2.ooo:ooo$ooo 1 2.ooo:ooo$ooo: 2.ooo:ooo$ooo 1 2 .ooo:ooo$0001 2.ooo:ooo$ooo 1 2.0oo:ooosooo1 1. 4011: 

---------- -----------1 I 
Total da despesa por Estado, •......•....•. ,4.008:784$1.41112 .• 062:722$621111.29.2:534$22~~6.053:074$32418.200:913$528112.811:598$7861 6.613: iô3$13213.299:5'J3$13i' 17.722:459$7841 :3.668:488~246 11 3 .126:1l5l$H813.9S0:292$9S613.473:835$Q8012.349:! 

Dito da , .. ceit~ por Estado. • • · •• • • • • • • . • . . !. 290:088$525 9. 928: 127$303 10.955:521$252 7. 607:070$528 !9. 580:089$173 5. 823:960.,011 I • 903:308$243 946:081$30 ti 2. 233:206$898 2. 362:068$285 I. 535: 3i5$90~ 1. 075: 116$522 918:9115$043 359:1 

Sald~ ... • · · • • • · · • • • • • .,. · • • • · • .. • • • · ·1: .. · ·· ·.· ..... ·1· ........................... j 1.553:996$204:111.379:175$64:5 

Defictt ........... ................... 2.718:695$616 2.t34:595$31s 337:012$9ôsf .......................... . 

(10) . (7) ( 1) 
6. 987:637$<;)781 4. 709:85i$SS9! 2.353:516.827)15.499:252$8861 1.306:H9$9ôil 1.801:305$5391 2. 905: L76$i6i I 2.554:8í0.~9371 1. 990: 

(16) (15) (9) (3) (U) (8) 
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Os dados deste mappa já são os do excrmcto de 1889, 
o u1tin1o excrcicio terrninado. Nas· suas colurnnas se nos de
param cliseriminacl:::uncnto, por osLados, a r·e1~e. ta c a de::)lJOt.a. 
-Nelle encontrareis o quantum, da conldbuicão de cada Es
tado para a renda nacional e a qu~ta da aerecaclação nacional 
dispendida con1 os· estados nos vn.rios emnos de sel'vieo loca
lizuctos em cada um, accresccntando-se a este passivo o 
ealculo approxin1alivo do contingente dellcs no pagamento 
dos uurDpt·o1nisso.s da Na1~ão. Etn p!'e.-;ent;a desles atgat'l:SlllOS 
não podemos chegar a conclusões definitivas a respeito de 
todos os estados; porque, a respe: lo cie Mulas 8 do H.1o a e J a
neiro. os! adns ccn!.rncs. cuja importação se effe,;tua pela Al
fandega da Capital Federal, não é possivel fixar a parte que 
lhes loca na reccila, para concluir ao certo a parte que no 
debito se lhes ha de cat·regar. O deficit, pnis, com que figu
ran1 póde não ser real, e é de crer que nã·) seja. Mas, todos. 
0s dernais estão em deficit, todos, rncnos o Pará e S. Paulo.· 

Pernambuco, apesar do seu activo rle 1 o. 95fl: 5:2 1 $? r>2, 
não evita o de [icit, que é. pa1 J. clle, de 3:37 :O l 2~\HiS. O i\la
ran hão aprcscn ta 1. 300 : !d 9$üG l de tle fiei l. Scrg i pe .•.••••.. 
1.815:5:21$103. O Amazonas. 1.891:305$539. Goyaz ...•.•.. 
1.987 :805$181. ' . 

O SR. BuLHÕEs - Não é exacto. Goyaz está no caso do 
Rio de Janeiro e Minas. 

O SR. RuY BARBOSA - Tem razão. Goyaz é outro E~ fado 
sem alfandega. Não se lhe póde cal eu lar ao cer·to o hat·er, 
não se conhecendo o seu conl.ingentc para a receita nnci11nal 
· ern impostos de importação. Não lhe podemos, pois, dei PJ'mi
nar o deficit. Mas t.amborn da existcneia deli c não pó de h a ver 
duvida. A situação dc::;se Estado não é privilegiada cru I·ela
cão á dos outro:;. 

O deficit do Espirito Santo é de 1. 990:003$421. O do 
Pinuhy Ci'!.á em 2.0-12:595$033. O de Alagôas nrea a ...... . 
2.353:51G$827. O de Santa Catharina tnca a 2.551:8~0$037., 
O do Par·aná chega a 2. 005: 17ô$HH. O do Rio Grande do 
N m·tc, a 3. -1 O~ : ~HH)$1 'I n. O de 1\1 aito Gr·osso a 3. 5ft3: t1t}():;: 025. 
O da Pnrahyha a 3.519:006$795. O do Rio Grande do Sul a. 
6.ü87:G3i$9i8. 

0 Sn. RAMIRO BARCELLOS - E' O acampamento das tro• 
pas. · 

O SR. RuY DAnBosA- O deficit do Ceará eleva-se a 15.4.99 
contos. 

O Sn. JosÉ AvELiNO - E' o acampamento da sccca.: 
O Sn. ZA.MA _;.. Não mencionou a Bahia. 
O SR. RuY BAnrH'SA - A Bahia tem contra ~i uma dtrr~ 

··,t·ença de 2. 134 :505$318. E, ainda, Srs. estes d'~{icits são 
inrer·iores á realidàcle; porq.uanto no càlculo feito não se 
ab1·ange o passivo total dos estados. l•'ôea rr1is Ler accl'escenlar 
ainda 3. quota, que a cada un1 :leve caber em ·vutra~ de..::pÇ\sas 
-da .-União, con1o a represerttação nacional e .a diplomaria; 
a~s1n1 como a. sua parte nas verbas do orçamenLo militar. 
pagas na Cap llai Federal. 
, ·. E2n face dos dados deste quadro. que desafiam t~?d.a a con
-~estaçao~ pergunto;... vos eu: Qual desses eslados podeni\ fazer~ 
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c-c:onomia a parte, viver sobre si, sustentar-se fóra da Uniiío'! 
.. r\lJoicalus I' nt1.o G)JOiar/OS. j ,.., • ·v Ós elementos desta demonstra~ão. senhores, sao _l~l''!cusa·· 
\·e. is. a não s c r que alg11em ouse contestar _a v~racl~J.~C\~ .d~s 
-r oc1 fe.s officiaes. Certamente esses da_dos r_: ao sao a.o;~~:;: LO~· 
Ha entre elles caleulos de appro_x1macao: nao era pos"l\o' e~-
tipu!at· -com I!recisão ~1atheffi:atlC~ o esc~te. re:~} de ca~~-,~':
lado n•• serYlÇO da drv1da feder al. :Ma;; alar" u em, e .. o L ew. 
c.xagge,·em ernbora à yontadde a margem de desconto yara os 
.,rr•'ís' ü" caletllo: " rcsu.ltaüP ,.,,,rú sempr,.. d•;(•ttl. 'üel-n-els 
reduzido: ma:; não ü podereis t'limmar. .10\-0-t:'h; Llm~J-
lJUido em uns eslüLlL•s. para. o augn•en\Gl' •'1'11 OLtlros: lUas """ 
havcr:i uro, -cujo kave'!· não fique abarxo do seu" de~e. . .• 

,consideremos. por exemplo. n. R lO Grande do ;,;ui. .1-. " 
acampamento das ·cropa~, sim. ':lias haverá 9'!-em ~ensata
menlc se atreva a aífiirmar que as despezas lnllüar•3S, no R;o 
G-rande do Sul, expliquem •> sen pa~siY<' de U.SOO .c,ontos 
rep.resentando ellas, sós, o dcti~-it de sete nul? Güuo~düm~'"' 
porém. tudo o que qui2er·em. F1gnremos que a fronte1ra ffil
litar do sul nos devore. cm tempo de vaz. a somma annual 
de sete a oito mil contOs. Contrabalancemos, .eliminando essa 
differenca. o activo e ü' passivo do Rio Grande .. Rende esse 
Estado, súpponhamos, o necessario para as sua,s de~pezas de 
hoje, que, ainda. assim, se elevam a perto de se1s roü contos. 
·~\'las, promovido a nacão independente~ onde irá buscar os 
meios .de prover as expensas de sua nova situação, organi
za·ndo o seu exercito. a sua n1arinha. a sua re1wesenta<,:ão no 
exterior~ o servico integral .de sua a·dministração'? 

(H a 'U/nt apa:J•te âo S?'. Ratn-iro Barcenos.) 
E' Jacil a resposla ao nobre Senador. Si todos os es!.aclo~ 

irworrmn en1 defici.t
7 

pergunta S .. Ex. de que vive a União? 
·~ en1 todos os estados aprcsent~n1 deficit: o. Pará e S. Paulo 
hcne"fi.cia1n a União con1 u1n ·saldo de quasi 13.000:000$. De
pois, a receita federal na Capital Federal sobe a 88.000:000$, 
isto é. a 1najs do total da 1netade .Ja receita da Repub1lca~ qul:. 
n1~1 '1889, não e_gjcedeu a 160.00.0 :000$. Essas duas addiçõ,es~ reu
ni~as, I?erfazent a ·so1nn1a de :10·1.000 :000$, que explica . .a 
e:nstencm dos recursos necessarms -para acudir ao deficit dos 
''.stacl~s na ~n1portancm de 61 n:nl contos c ás nossas despe
sas financeiras en1 Londres, onde gastan1os annuallnente 
perto de· 35 n1H contos. de ré is. 

_Na possibiUdade: .senhores, da vida em comn'1Ull1 entre os 
~~~lados, 'que. cada unl de per si. não t.e.Tiarn n1cio-s de subsis
t~r, a~ha1~1os . u1na appliccã? evidente do principio coopera
Ll.vo, Instinctlva~Tlente ensa1ado nas fórmas :mais ridin1cnta· · 
res d~ .. aggregaçao ~1un1ana~ e explorados con1 resultados tão 
mas'nü~cos nas JnaJ;S a.deantadas. Desde a farnilia de.::;de n:-
c?~rza.oo~s v~luntanas de indivíduos ~m agrupamàntos pas
~a.,_en o.o, de,.de as cc:mpauln as mclus tnaes, orga nir.adas. hn.i"
;;egm:?o _os typos m:_11s. engenhosos da collaboraoão, até ·ás ag-
:;remraooes d~ provmcr~s " as federações de povos, o,s fru
' .tos da _assoc1açAo _aJ?pllca.da ao trabalho e ao ,capital orlan1 
pelas ~'ai!lS do :VJ:'O·dl~lO, e 1111põen1 de dia em dia mais -os seus 
tn?·~dc~ a . o:t·ga~Jz.açao, ?as so,ei~da.des ~onteporaneas. A po
J;~- eza no _1 solan. en 1 o r e o':_ala a mclJg'encm c á f mne. For Lak
,~oJcla, porem, pela mutaçao de esforços e meios eleva-se até 
d: .abastanç.a e ao conforto.. Vinte organ.jzaoõk.s nacionaes 
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r1ã.u se su::;Lenlarn con1 os rnrsnlos rceursos Clllf' yinl.t' c::::.i.ndt'1S 
federa.dos en1 un1a só nação . 

l)izia eu~ lla pouco~ senhores. que nnst e drbat n s0 Lí'Hl 
invertido os termos da questão; porque con1eçan1os appare-
1ilando os nwi~)S :lt~ yida autonnnlica para os cst.aclo·s. 0.111 YPZ 
de rn~il1.cipiarmos por liqu.idar os n1eios de cxi:::.t.encia e.stavc-'1 
ri<Ua a União. ( Jlu'it.us upo'iclllus. ) 

Senhores, ·qÚal é. o orc.an1ento con,ie.eturavC'1 da Uniã~? 
·Ah i. ó que a questão se simplifica, asstnnindo un1a eVI

fi.pnc·.ia ·superior a contestações espeeiosn.s. 
01~al é o orç:unento presun1iYel da União? O orc;.:.unen.to 

annual. no penult.in10 exercício~ 1 i.quidou--se con1 un1 drficit 
dl' ~:> mil contos ~ol.lf't'' a clPspc-sa eateulada i'ttl t~JO n1.t. t:íl 
rnil; o que quer dir.er que~ no exercício de 1888. as nossas des
pi~~as :qmracla::;; ascc-ndcran1 a. 17G n1ü conrl1~. Do r'nl ãn n C'Stu 
parte, :i ú. 1)01" effeito necessario do 11osso desenvolvin1ento e 
1la cxpan::;ão dos ·ser·vicos adrninist.ratiYO'S que el1e. nos impõe . 
. iú por: f'Xil~'g'C'l'atO:Cl0S c• dr~Yios ::t qun as C'i.remnstnnl~in~ a1T::l.Stel
.t'an1. que rnai.s tarde se poderão · talvez rern·irrrir, rnas que 
,u·tuftimrn!r~ rrc'.i\HI c·om1H'f}Tnissos inL'Yita.YPi~ fli.U:'rL a }"azend;t 
.\:wi oua.l. :c.;-; no:'sa~ di'srwzas 1 'lP varam.-:=.:(\ :\ uma impol'iB rw] a 
que não podmnos calcular en1 menos de 200 n1il ·contos. Jr,' 
nn1 accrescin1o de vinte e ·einco n1il contos para dois annos 
t~xcepcionaes~ que enee.rran1 en1 si a n1aior das revoluções: a 
suhst.i.tu.ü;:ão co1npleta das instituições na,cionaes e as tactea
(:.õcs inevitavelmrnte ·caras de un1a cri.se de reorganização ra-
dical do paiz. 

(~om que reeursos nos cleixan1 as en1endas prorlosta'S, para 
nc·.f',nlTP.~~ a essas necessidades inevitaveis? 

Consideremos primeiramente o alvitre do nobre Depu
! ado l)C.lo Rio Grande do SuL que~ honten1, con1 tanto talento 
P. cavalheirisrno oceupou esta tribuna. O pensm.nento de S. Ex. 
~-~ rPduzie a renda federal exclusivarnente aos in1postos do 
f.Wl. Go. Ora. a rlespeza. presenten1ente. não é inferior a :zoo 
til i I eontn s . 

TT).T SH.. H.EPR.ESErNTANTE - Póde ser de n1enos. 
,o 1Sn. RuY BARBOSA - Não sei si pâde set• de menos.~ 

l ~.\r Sn.. n.EP.R:ES.EST..:\~'PE - Pô do ser. 
0 SR. RUY BARBOSA. - Não sei :si póde. Congratular

rnr-('] si n Julnro Crmg·1.·0sso ln:grar ossn ti·iurnphn. Mas Plll' 
clepP-:Jderá :de grandes transformações, de .profundos golpes no 
~ei'Vh~·O. qun osti.n1arr.i não ~f'altP aos r(:'PL .... t~scntantos ·da Xaçfio 
a energja para desfechare·m~ poupa\ndo ~situações respei·~a
veis. e a babilidadc nara aUPnum~cJrt. rxitancln dr~sul'g'an izac•ôP~ 
arriscadas. Mas, actl1almente~ ·sob o q-ue se. ac.l1a estabeleêido. 
a eifra da :..1t~speza r\ Pssa. R n. :\sst~mhlt''a. Constituinte nãr-\ 
diseute parc.ellas de o:roan1ento. Encara a situação dos .com
promissos da Re1)Ublica, tal qual e lia rxistr: pnl"C[Uc seja crua l 
fi'1r a extensão ·das rodueções possíveis neste ou naquelle exer
eicio orç;an1entario, o ele qu.c não se pôde .~ prescindir, é deixar 
de arrnar o Go:rerno Federal con1. os nwios. noce!'sarios, pelo 
Jncnos, pal'a satisfazer aos se.us deYeres na sli~11ac.ao en1 que a 
Repuhliea n cneontra, r en1 que o voto da Canstituicã.o o 
rlm:xJar. 

Ora, cingindo-se a Te.eeita da União ás fontes particula.-
r)zadas no art. ti" clu nosso projeeto, a renda fiC'ar-no~-ia 

i 
!. 
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IniMravcln,ente ab"i'o da {)eon~sa peliplllnda. Oune> ~~" os 
iml'ostos dn art. 6•? Importa~ão. ~r)lo, taxas 1 elegr~n<ncas e 
taxas l'ostaes. Mas. para o exercJClO ~e iS<Jl, o The~ouro 
orea os direitos àe import!lç5o em ~;; rml c n. arrr·.r,arht~:'n do 
<~elln em 5.200 eontos. Somma: 100.200 contos de re'". A 
renda nosta1. a,·al ia-se em l.res mil contos: a dos teJegranh!JS. 
em m i1. Ao todo. l nis, 10\.200 contos. Mas. cnmo o servH:o 
telP~n·aphico hnporta annualmP.nt(\ en1 3 ~H5 cnnto:. e o cnr
reio geral custa THW anno 4.565. temos uma deducçao de S.HO 
coo I n·s ans I O L 200 da ren <1 a, a qtm 1. portanto. em ultimo re-
sultacln. ficnrá rrr1n7,Ga a 95. 7Çl() contns de. ré is. . . 

Nesse systema, pois, em ultim_a analyse, a rece1ta nacio-
nal flr.::t cxc1usiv::lmPnt e eircurnscn nta a.n nrodnr.1 o ria::; taxa~ 
iff' 1mjl01'tarão. 'rflmhPn1. an lfl'l.et' da non~tilni~l'íO amer~~"'~na. 
bouve quem coo:itass·e no alvitre de limitar á imp:Jrtacão o 
11orter fr~c~n1 de tributar. entreo;ando ns ou'ro• impostr,, ao 
gozo privativo dns governos 1nr?.!'S. Mas a idPa não achnu 
01.1rm a ~u~tentas~e. e p~receu ferida mnr•almPnte pAla nuds 
br-ilhante impugnação na.~ paginas do Fed.eral.ista. Nem póde 
haver erronia maior do que essa em ma teria financeira. A 
d1ffn~f\o nas noções seient.if1e2s na ad"Lt~1n1strução do p-aiz e O· 
anPrfr.ironmento do nosso r~lrirnen tr1butari0 elevem tender 
constantemente a reduzir. o~ rl1re1t.os ele importação. como, em 
geral. todos os imp•1stos indirectos. E seria monstruoso ndo
pfa.rmn"s nma Con•tifnição, nnA !'nc~ileassA n paiz a uma nni
d~,r1P trihu~nr1a vir.io::a e ennnemnaàa. obr1~anrlo-nns á nP.ces
~idflrl~ ah~nluta o e an czmentar conl inuamente o pes0 de nm 
i'!'postn qu~. p?lo ~nntr-ado, a sriePcia nns arone<'lha a redu
ZP' nrn•7re::;sivarnrnte. Urn o-rrarrPntn nar.,innr~1 f!"!n"rlo a se 
alim0.,far T'rrnr.~lm e exrh.,si,·nment·e cl~~ ta-xas ~'"'bre a 1m-
T'nrl::~~ã n sPria a ma is exrrnt rira. a mn 1~ absurda e a mais 
damn 1nh~ f'p tnrla~ a~ nOV1~~dr,::; ~f'OnOffiiCn~. Ah~trallinclo. porém, do enracter anti-sc1cnt1fico da 
emenr'n_. aprN•,icmn~-lbr ~irn,"'1ec::n""~rní 0. n~ resultados finaneei-
ros. E1s a sua demonstração arithmetica: · 

Tmnnrh~.ção. • • • ...•. 
Sclln . Cnrr~i~~: · • ·: • · · • • • • • .: T I • • • • • • • • • • ••• •' 

e1egraphos. . . . .....•..... 

nes"OP7.a elos Cnrrrein!; .... . 
lDespcza dos Telegraphos .... . 

Portanto ....• ................ 

95.oon~oon~ooo 
5.2on:oon~ooo 
3.0f10:()0()$()0() 
1.000:000$000 

i04.2fi0:00()~(!00 
~ • !)();): ()(!0~()00 

3.8'15~000$000 
--------. s.~ln~non!t!ono 
i0~.200~000$000 

95-790:000$000 

ver ~~~~ s~ a des~esa d~ Ministerio da Fa7.enda tem de absor.: 
zCI-o , ercos e~~a. tmpn;tan~ia. Entretanto, cumpre di-

d 
. a~prs::~~ rlas rhffllcurlan~s lnherentf'S an n~rl''"'dn ; .... ,·rl'ol 

o novn re0'1m ' · · · · ' " '" c-. 

1 
"_ en. a~ ."::1 ~encm• d~ renro:ani1.acãn rlo paiz qn~ ~mnc:: Pm m~1nc:;. o .M1n1~,tf'rin na F 1 - · · · · ' f](\C:T\o(lC::~ • rprlnl !-l n r" 'f a1;CnC a n::\0 3Ug'menta 3 ~Ua 

srn'ado. á _,. 0 P' " nn nrn·eclo rlr orromCnln aorr-
• • l ~ camara~. o anno 'Pa::;c::ado pr1o Mini t · 7 d 
Junho, a despesa da pasta da Fàzcnda é avaliada ~e~~~ .... ~ 
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t12. i02 :163$85'1. Pois bem: para o enrcieio de i89i, essà 
secc?..o da despesa feíleral é orçada, ag,ora, pelo Thesouro. em 
61.016:194$655. Differença para menos a favor do orca,... 
menlo republicano: !.085:971$196. 

Assin1, circLunscripto o 1,hesouro Fed(!ral á receita que 
lhe deixam as emendas do nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, cujo nome peco permissão de declinar, o Sr. Jul~o 
de Castilhos apenas lhe restarão, pagas as despesas do 1\'ll
nisterio da Fazenda, 34.773 contos para os gastos dos outros 
ran1os da administracão, cujo dispend i o, aliás, sobe quasi ao 
triplo do que corre "por aquella pasta. 

Cotejem os agora o producto das taxas do art. 6° com a 
·despesa g·eral da União. Avaliada en1 210:0 mil contos, m-eno~ 
os 8. 410 (custeio do servico telegraphico e postal), que j~ 
deduzimos no computo daquelle producto, figurarã elle na 
confrontação com a cifra de 191.600 contos (em algari~mos 
redondos) . Mas, como as taxas do art. 6° nos ministram 
apenas 95.790 contos, havemos de confessar . que ficaremos 
co~m um deficit e:quivalente a mais da metade da despesa: 
95 mil confos de dP-('icit sobre uma despesa de 191. 60ü contos, 
ou um deficit de 95.810 eontós contra um,a receita de 95.790 
contos. 

Em fa,ee destes dadoR mathematicos, digo-vos eu, e nin-
guem m·e poderia 0onte~star, a Constituição que se molrlasse 
nessas emendas, não seria a ba'se c1a nossa organizacno finan
ceira. seria aoenas uma declaracão de fallencia, despe.iada, 
formal. immediata; não seria o pacto de nossa União. mas o 
pacto do nosso de~credito: não seria uma afflrmaGão de re
nascença e um appello ao futuro, mas uma ~confissão de ban
carro!a e un1 tpc;tnmPn~o ~de suir.irla. AnfPs de r.O''l:ln:rlq o 
exerricio de· 1891, teríamos de pedir mnratoria aos servirlores 
e aos credores do paiz, lesados no pagamento do seu salario, 
na s::Jtisfacr8o de suaR contas. no emholso dos sP.us iuro~. · 

Bem sei que o illustre representante dn Rio Grande do 
Sul nos alvitra, ainda, ·na sua e1menda ao art. 12, uma iàPa, 
qu~ 8. Ex. nresume supprir as deficiencias do se11 p1a.no 
substit.ntivo. Mas,~ que nos offerece essa emenda? Uma taxo., 
facultativa ao Governo (la União. para os ca,~n.~ e.T.fraordina
rios de cr!.7rrmirinde publica, e UTn impo!=;tO subsidiario sobre 
a renda do's estados, na bypothese de insufficienr.ia da re
ceita do art. 6°, em auxilio ao pagamento de. divida nacional. 

A primeira parte da emenda p-revê aoenas os casos ex-.· 
ce,pcionaes de calamidade geral. Não conta, pois, com a in
suffir-,iPncia n1anifrRta da renna pl1ra a~:; rl~~peç;:a~ nrrlina,·ia~ 
da União. O segundo paragrapho da emenda, entretanto, con
fessa imnlieita111ente as dnvidas do ~en anctor sobre a sufri
cien~ia da rereifa usual para a satisfaeç:.ão de nm dos ramo8 
capitaes ~da despesa_ ordinaria: o servieo da flivina federal. 
Torlavia. ouPr para as eventualldarfle~ nflo orrlina,.·ias, ll1::lR ife 
occurrBncia frequente neste na.b~. onne va~tas regiões do nnsso 
territ0rio vivem periodicamente flageHadas nor c~larnidades 
d::t, natureza n1ais grave. aner para a terrivel lac:nna de pos
sihilidade nrevista o an0ntada no orçamP.nto ordinaT'iO - a 
emenda não permitt.e nutra sahirla ás finanças federaes senão 
uma ta:r·n snb?'t> rr ?"r?~'"!cJ.rr., di()S estadn.~. 

,Duvido. sP.nhores. que. a poder ne estudo syRtematiro, se, 
pude~:::B descohrir systemas de taxação mais inco,...vAnien~~ do 
que esse: - duvidosissimo nos seus resultados, peri,gosissima 
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ilid r.eg:iiúen de r·cla.nões que -erê·a. cnLt·CJ os estados e a· União., 
Taxas sohr.c a renda dos c.stados 1sãn ta-xas, ~que os ·est.ad'os 
pa.g'arfto quando lhes approuver. O Go'\:erno Fede.ral nunc'a. 
se p.o:deria c.onstitnir .oredor violento das P!'O\'i:nc.ias da UniãD, 
consh'ang·endo-:--as pelo in1perio dos tribunaes e pela acção 
da força n1aterial, pela dernanda, pela penhora, pela coacçfto 
urma:cla. ao pagan1ento de tributos, a que as le.gislaturas loeaC-\·S 
;;::c rccu.sassmn. Un1 systen1a que abre a l}Orta á possi1)ilidade 
de taes ~conflictos. que. dig-amos assim, pelo proprio n1ecani.~
rno da .sua :con1hinação, Ds ·pro.move, ü n1ultiplica, não· póde 
arr-.ostar a an.alysc. ne:n1 tf:ln direito a pl'o•ya de ura ensaio. 

E, depois. deíx.ai-1n0 per??:ur:.tar-vos: Nãa vüdes que 1101' 
P~~r regiJnen ·o clcsen1p.rnho dos eomprornissos da dh·ida fe
deral fira fmtl'cgur {t boa vontade das assernbléas provineiaes? 
Quando elles, nos seus or·t~aynentos~ negaren1 os n1eios par·a a 
;-;at.lsfaeç:.ão elas taxas in1postas ao~ estados p.:lo G·ovrrno ern
ttal, quando ellas sn 1leliberarcn1 a lhe cortar o.s viveres, 
onde h a :de ir bater n 'rhesouro mendicante? Que pra~. a do 
1nundn en1prestarú. mais nm real ao govr.rno de un1 paiz r..on
Je~~amcnte de.stit.u ido dn fonte~ de renda para honrar a~ sua~ 
d1vid~:; ~~ nntrüg·ut\ a ~· ~sf' r·í~speit n, à cti::;eripção dP autoridn.
lles loeac.~~· 'Xfto vê,.dc·s que se ,trocam, :Ü{I:S~r.: n1odo. larncntavel
lnentr, a;: po:Si(:Õf'~ Pnt:rr a União n ·os r~tados? ~ão pereP
hcis ·qU'(~ .drst'arte o.s estado.s seri.an1 de orã; Pm dra.nte (IS fiad'o
l'C~ da rniftn. o.s a.rbitro.s do seu credito, ü qUo o ea.pit.al~ solici
tado por ella 11os n1ercados 1nonetarios, ,teria do consultar a 
~::itua<:.ão financeira (le ·dr.z-enas de or\:.a1nmüos loea.:s, antes de. 
1mt.rar t•m qua.lqn1•r t.enn~ac(:·flo r!0 rrrdito rom o Hn\-rl'llO 'F'·r-
d er·al '! 

O SP~.· .Jur..ro ni~ GAST1LIIOS 1~ oUTP.o-.-; - Nfto u.p.oiado. 
O ~sn.. RuY BAHBOSA (Ji'inistr·o d.a Fo:~cnil.o:) - Cnl1oquP

s,~ S. Jijx. na sit.uaJçr..io de un.1 ·capitalista ext.ra11g'Bi.ro. tendo 
lttulo de erechLe eoni .. ra i) Brn.z.il, e fl~ga-rne qno conrw.nça 

.. ~;(.•deria continuar a ter na pontualidade de un1 pai.z~ cujo 
g·ovPI·no fi.c.nsse á rnercê ela:::. legislat.1n·as provjnc.iaeR. quantn 
aos meios de aenrlir aos RPUS cmnpromi.sso.;; dP honra? (Nn-
·mJn'OfWS n1w·iados; muito bmn) . Ap·~ce.ien1os, agora, o plano da {:ornrnissão. Pt'opC.r• dlft. 
({lH\ além das t.axas rcscr·vadas ao:.~ r.stados pelo proj0c.to 
.constitueional, se lhes de·mn n1ais 10 o/o .Rohrn o i1npo·sLo d~ 
ünportação; o que üquivale a abater de 95 a 85 n1 H ~contos a. 
S?~ma total d•este imposto. Fac.:arnos~ ·pois, af; -contas, e. vfl.ri
Jtqnenlos neste -caso a que fica reduzido o Governo da ·união. 
Temos mnn. l'r.ceita, qur SP pndc~i·ú, nhwai\ ;hüje, à :i1ôu rni i 
c•.nntos, talvez ainda a mais, ~con1 o adnüravel de.senvolvilnonto 
por quP- vai passando o paiz. (Apo'iado.~.) ?\Ias. crn Inaterlft. 
(~le ava.lia(:.ão orç.ainentaria, não dcv·emos ir alén1 ·dos dados 
tnrneeidos pela verifie . .aoão n1ais segura (A2)0i.odos.) 

0 SR. ELYSEU l\t\r,TI~S - Antes, ele rncnos. 
O ~·R. RtrY 13ARBOSA - (Ministro da Fa:erld•t) - Sm11 dn

. v1rla. 
. Si. ú dt•.spesa, m:~~ada em 200 1nil contos, contrapuzerino::, 

a. rr.cctt~. çle iôO 1n1l~ teremos urn delficit de !lO mil ·conto~ . 
. I~~~c ~~lP-/1.~1.t avt.?-ll.a con1 o reg5men proposto na Const.itui~;ão, 
, que tua a \'ece1ta feclerul n1a1s 1.ü .500 contos~ ,eorre:spnnden-
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I e:-: ~los )mpostos de exportação. c 5. 800, pro dueto ·calculavel 
do 1n~posto sobre a trans1nissão da rpropriedade .· Perfazen1 
••::-:sas addicõr~ a Romma o e 62. 5{)0 contos, a quaL abatida da 
tl'fll"tOrtancia do .cerca de einc.o n1il~ en1 que eo1n o novo regi-
1 úe~1 dccresccrn logo os eneargos da União, se fixará, pouco 
1nrns ou n1enos, mn 59 n1H contos. Carecmnos, portanto, de 
1·eforcae a renda, T-_,nra fWitar o desfalque previsto.; e .. parn 
r~·s~:e :l.'in1. vos proponho, no n1eu relatorio, .cuja ünpress.ão vai 
adenntada. os 1neios eu.ia applicação n1c parece n1ais efficaz. 

As altc~raç:ões pl'o~postas pelf.li Conu1üssão ·ao pr.o,lecto. 
! H~ lo contrario. aggravmn esse desfalque, acldicionando-lhc a 
somrna de 9. 500 ;Contos (dez por •conto das taxas de ünpor
tat.~ão), qlle o eleYa a 71 n1il contos. Que ficaria sendo, senho
r·.:·':'. :1. Cn:usti lu j ç;ão, arioptac!o r)s~:~ al v i trP, sr·nfm un1 !)T'égãu 
pulbieo de• bnnearroia naeional ? Esse seria fatalrncntc. o ctrs
Lmlaef', rntant.:ln não UJ11anhã., depoi~: .rxuando não no 1wimt~ir(), 
non1 ·em:t.eza no e.xercicio in1n1ecliato . . (Apoiados.) 

R' r..vjclcnLe, t~ fatal! 
Eu .. eurvo-rnc respeitoso ao patriotis1no elos Srs. ll1Cll1hros 

1 iu Congresso, que .c.o1n ta1nanha facilidade ~eortan.1 largo neste.R 
a::;sun1ptn~, planerjando 1nutilar em dezenas de n1ilhar~ dr>. 
i·rmtc,~, ·da noite para o dia, a renda nacional c1n urn paiz 
sobre-carregado ele con1pron1issos. :Mas não rne inclino n1eno:-; 
achnirado ante a Yivacidade da sua ilnaginaçã.o. Quir.cra vBr· 
n~ rn0t1:-1 contracl i·etorcs no posto do Governo, con1 a Dbriga
(:ão de .rrsolve-r .este rrn~obl~~ma: a; aclTninist'raç:.ão' 'f]O Thcsonro 
ubrig·ada a ?00 nül tontos clf~ drspesa P ;;,pr,·icla apPnaR por 
I ?H rn il ermtos de renda. 

F.\IA ,.()7. - Cuda. 1.1111 ~·asLa. o qne porlc e não o qnr flr
PrP.ia. 

O :Bn. lluY BARBOSA (lllinistr-o da. J!a::.e,nda,) - O n1.en 
·intPernptor clesconhe,cc, neste ponto, rr.gra.s ,cardeaes de aclmi
niRt.raç:.ão ern n1ateria finaneeira.. (A~Joi.odo.r;: 111ttf.ü'O 7Je--m.) 
Ha drspc·sa.s neecssarias. ::;agrada:;:,. fahlt>s no ot·t:utwnln da~ 
na~:-õrs: e (\ .g.(~ ri c pois de ter avaliado a. ünpcH:-t.ancia. de·sses 
;;.:a-t\1' ificios inPsi1.::n:eis, que n legj slador vai fixar a rPceita. 
As naçõe::; não podcn1 ~oximi.r-Sl~ a, encarg-os, quando as neces
~idaJes dr. sna existencia lh'os ilnpõe.rn. (~luito ben~.: 1nuito 
lu~m .• ) Sua condição não é identica ,{t, do pae. de i'a1nilia~ lú1 
flo indivicluo previdente e n:1origerado, .que p6de at•; reduzi1'
·~r· ú fome, 1-,ara rnanter a sua honra e satisfazer os sons .conl-
prtnYtissos. (Jiuito apoiados.: 1nuitn be1n e apm•tes.) · 

O:;; nobres rcpresenlantes não . c.onsPgnirão aluir o rnen 
rae io.ü inio. co1nbatcr o meu ·c.alculo e,om i1npugnações par
ei.aes .. ·a un1 ou outro algarisn1o. l\iais dez, n1enos cl.e.z rnil -e.Qn
l.o~. na imn.1r.nsidade terncrosa :dessa. diffrrenc.a. nãn allcrarn 
o akanee das proposições que· acabo dr cst.ahelecor. (31wiJo 
he1n.) :\ distancia (Í tão (lc::;ntc·::.uracla. qur. ~~or!rln eonw cor
tarem.· larga 1nargmn .sohrar{t sen1JH'0. mais que suffieien1P 
pal'a. nos lesar ao tlesast1·o naeional. ( :'\.pniarlo.c nt1n apoiodos 
r. a,)Ja.pl'cs) . . · 

Venbarn. si. são capazes~ os thau1naturgos que n1e ilnpu-
g;nan1 .. eonvcrtr.r mn realidade esse absurdo mat.hcmatien, sn
ti~fazendo eon1 tuna l'Prrita dr. 1 ~R. 000 :OOOB a urna drsprsn 

· rlr> 2.00. 000:000$000. 
O Sn. Zi\-~'1'.\' -~ '\i· as. ao nH~no~~ pó(le-~f) nf10rnr o n1ilagre 
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não uugmenlando tão desmesuradamente a despesa, e-on1o rl 
Governo Provisori.o te1n1 feito. (Apoiados e não apo'iados). 
Era prec1so que o nobre Ministro demonstrasse que cada urna 
destas vcrbns de au~mcnto tem sido de inde.clinavel necessi
dade; emquanto não'"" fizer isto, a sua argumentação não pro-

cede. 
O SR.. RuY BARBOSA (.Zllin'istr·o da Fazenda) . - Quae-s 

verbas de orcan1cnto? ~ão c.:-t8mos an::üys~1ndo aqui un1a lei 
de meios. si esse fosse o ob.iecto do debate, os represen
tante~ da Nação poderiam indigitar, cada qual por sua vez. as 
economias aconse1baveis. e o exame rigoroso do assumpto 
no's habil Haria a discernir a praticabilidade ou im·praticabili
dade dos alvitres propostos. Mas o que discutimos agora são 
as bases financeiras da Constituição, o seu regimen organico. 
isto é. a estrt1c!ura pcrn1anenl e, sobre a crual se hão de tecer 
os nossos orçamentos annuaes, crescendo em -proporções, á 
maneira que avultarem as necessidades ordina!·ias e extra
ordinarias do Thesouro. Essas reducç3es, exequiveis talvez 
ho.ie, mas talvez inexequiveis amanhã, cnrresponderiam a 
uma situac.ão transitoria. Não podem justifir~ar. portanto. a 
inauguração de um systema definHivo, estribsdo no pre
supposto da perpetuidade de economias, que brevemente se 
poderim trocar pm ag-grava~.ões de desnesa. Onco d 1scorre
rem, como se estivessemos preparando a lei orcamentaria de 
1891. Pois será poss1vcl fazer Go orcamento de nn1 e-xer,..icio 
um circulo de ferro para todos os orçamentos futuros? Sup
pnnhnmos que bR grandes córtes. quP- rlar, na de:::.pr-~a r,al
culada agrn·a. Podeis a'3segurar eternidarte a essas economias? 
Si as fontes de renda. a que, na Constitu1ç.ãn, reduzirrtA~ o 
Governo Federal, não derem de si mais que a receita estricta
rnente precisa ao paiz no unno' vindouro, onde ha de a União ir 

\ buscar meios de subsistencia. quando as sua~ necessidades, 
;:i nós annos subseque:ntes, trnnspuzerem essa m~dida? 

,..i(:" PoP r.o :::e 1Yle rlaria. SPn hnr,~s. q11 e se proceriesse. ag·ora. ao 
inventario dos actos da Dictadnra, que ouvi, ha pouco, arguir 
de desnesas immoderadas. Tivemos a fortuna de mudar a 
nossa fórma de governo por uma revolncão sem sangue. nem 
desordem, sem exnoHação. nem v1olencias. Snb estr ar;;pecto, 
o no~~o exemplo é singular na historia das revoluções. Si a 
levassemos a cabo, sen1 ao n1enos augmentar 0 orçamento tri
vial da rJr~nesa. teríamos tan1bem nesta particnlarirlade for
nrcido á Hi~lnr1a o primeiro e~nrc1men p,onhecirln atf\ h oh~. 
Mas. si o n~.o fizen10S, não deixámos de fazer muito, fazendo 
o que está feito. . 

Quando se a.1nontoam, :poTém, ac·cusacões, para nos es
magai"· soh o peso rios nos~os erros em ma~ Pria rle rip~nr.sa. 
não e~qneçarri reg-_i.strar, no halanco, os actos de severidade fi
nancelra, que ass1gnalam, por outro la:rto a nossa adminislra
ç-fto. N~~; ·csCTueram que. só no capH11lr, ',,o~nl~d,.., soh n titnlo 
de anx1hos á lavoura. pnunámos ao Tl"eS')uro 40 mil contos 
de r~.is; que, com o r~c~ 1 lümento. já q~Jasi crmc1uido, do em
prc•st 1m o de 1889, alllv1 ámos o orçamento numa som ma an
n,,r.l unn. r'lr 3. !tO!) rn11tns nn~ m•1rnri.,..oc:, rxn"'cicins. S11h;,-!1 a. 

" ~ !::.... t . . ·t-... !••~ con oc:::. nos exerc1c1()~ sPb~eaurntP.s: aue. cnm a ~onver-
sao das apollces de fi a .! o/o. teremos flrmado ainda un1a eco
nnm=~ prnn~nr.nte r. rn-n--~rlr.rqvpl· one n11tr~s "'"•nnr·n:f!~ rlr: 
natureza constante e ordem elevada propor.cionámos ao Th~-
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·s~uro, habilitando-o, pela cobran(da dos direitos de import.a
ç:_lo c1~1 curo, a pff'eet.uar n scTvico dns sua~~ c1c·:~.pc~;::ts no exte
riOr, Indepc-mdenten:ente das f1uctnnções do cambio. verba 
f'.OlTCS!}")Ondcntr, em todas us liquidações annnaes. a muitos nli
lharcs de contos; que outra derivação annual de mil h ares de 
contos encaminhán1os para o Thesouro, com a ex~inccão do 
~~nntrn.Jranclo na fronteira do Sul; que. pot· u1tin1o. acarmn1os 
de assegurar ao paiz o resgate gratuito do papel-moeda em 
dois terços de sua impor·tancia to~al. 

E, sj, a pu :·adas e contrabalançadas essas contas, ainda nos 
quizerenJ. ouvir cOirlO r:_éos ... 

VozEs : - Nunca ! Nunca ! 
O SR. RuY BARBOSA: - p.-.~·:io2m-me ... Não me refiro 

aos nobres representantes da Naçiio, mns aos adversarias sem 
alma, nen1 escrupt1los. . . Não me. refiro aos 1nembros deste 
Con~~·:·esso, ,cujo patriot.ismo paira acima de baixezas e mi-
serias ... 

Quando .. : não co1no criminosos arrastados a um tri-
bunal.. . Ti fio nos hun1ilharen1os a esta · hypothese... mas. 
comn homens de Estado, resp•Jnsabilizados ncrante a opinião 
pubiica, no~ abrire1n esse plcnario, cujas s·~ntenças não erram, 
o simp1cs aspecto do paiz, a sua prosperidade. a fltY"t?scencia 
·Üu.s suas rendas. a tranqnillià2.de do comm·t~reio, a adhesão da 
indn~ l r· i a, a confiança geral pronunciar3,o por nôs a mais elo
quente das ,defe",çtS. (Apoiados; aJ...Ia.rtes.) 

O SR. RuY BAP.BOSA - Senhores, .eu desejaria aos meus 
anf·agonistas, aos nossos condemnarlores, a for! una. a bem
avcnturanç.a ele oceuparen1 postos eguaes ao nosso nesLes treze 
m.c~~cs de tran~e. 

O Sn. NILO PE(AKHA - A occasião não é para o prncesso 
da Dictadura e de seus n1inistros. 

O SR. Er .. YsEt.t :MARTINS - V. Ex. continue no seu dis
curi-.io. 

O SR. Rr.JY BARROSA - Qnando no::; ,provocarern ao tri
bunal da crpinHío f1ão nos arrccearemos de responrler pelct 
cri me de. te.:- recebido a revoluçã.o das mãos da força trium
phante e cnnduzil-a, por trezP mezes .de ·Jictadura. SPm uma 
nodo a d~ sangue, sem uma interrupção na vida ordinaria do 
paiz, s·Pm a n1enor quebra 1~0 seu credito, com a sua adminis
tração il1esa, asna tranquillidade perfeita. a sua riqueza c:·es
centc, preservando esse d"po~ito sag-rado, esse thAsmno de 

. honPa. para. atravéz de obstaculos, prrigos e cnn trai Pmpos, 
e11t1'R·zal-o. como o Pnft·e~án1os, nas mãos sobe:-anas da Nação. 
OWuUo bem; muito be·m,.) 

O S.r . .TosE' 1'vl.t\THANO - O povo bra.zileiro ajudou perfei
tamente o Governo Provisorio. 

(Ha outros apartes) • 
O SR. RuY BARBOSA - Na parte de. s€ms actos, quP. ne

cessitem de 0mencl~, n Governo Prnvisorio nunca exce·deu o 1 i
rnit0 clns eTTns O"~Y11n~rios (A'nnir:u"!ns), aryn0l1Ps pelos q11aes 
nnn('a f:IP. pr~non~.n h i l izon a admin i c;trnd1o do p~ iz soh o re·
gimnn PXf inelo ~·~H' OU, talver., clem::~;;:.íad'l sohre o futuro, ·ar
r.cbalado no desejo de accelerar, por impulsos arrojados, o pro·-

I 
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gi·e.sso n1aterial do l)àiz; C\ no ar·dor 0~ssa aspiração: assu1niu. 
talvez, para o r_rhesour~. res~onsabllrda~es. excessrv~s_. lV~a" 
es·sas até certo ponto. arnda sao susceptrve1s de n1odrfrcaçao: 
e, segundo os calculas do Ministerio da !\gricultura, '11üo .co
n10\}arão a -onerar-nos ·sPnão crn umUJ _·qcunta parto nü n'r9a
lnmltu de '1892 .. Hostan1 as despesas nulltares. A esLc resp

1

t\lto, 
os espíritos reflexivos, aquelleH. que con_hecen1 a differença 
r\nlrr. phantn.sriar •e g·ovornar~ !:.1:tre orcgan1:~.ar prü~·ran1nl_?-·s. e 
lidar eon1 as difficulda.des pollücas de un1a g'e:rencla adn1nus
trativa, - cllO·S que digan1 si poderian1os s.er exigente.s e in
Lransigent .. o:s co1n esse elen1mltO 1)rep0}1derante na 1·ey~luçã~~. 
elemento, que, tendo-nos ü1r1nado, graças ~O' seu esp~rrto ll
beraL para a conquista .ela liberdade repuphcana~ eobrru-s~e, dP 
~do da. e sefvicos ine .. stimavei'S ao paiz . Não h a revolução sont 
.~~lerna~ias. ·Feliz a qu1e, .se consü1n1na, eon1o a nossa~ sen1 .cruel
{lade. nmn .deshonra.. á sombl"'a, da. liberdade. e. da :paz. Querel-a. 
uxtren1e de erros, é ·ig·norar a. pressão incalculavel ~o in tr.~,esses 
in1perioso;;; e forças deseneadeadas~ _que. en1 pCI'lodos, .uesses, 
pcsan1 sobre ,os hmnbro·? de;_ u~na. drcta~lura. As n1are: revo-
1uei.onar-:ias teni vagas n~rosrstrvms. So a representa(!aO na
r~ ional. .depois de 1restab'elecida a legalidade, lhes póde reeebn1: 
t• embate no quebra-Jnar ela sua auctoridade soberana. 

· Pcrcol.'rei a histüria das revoluções~ 1e:S:pecialn1ente. da
quellas~ onde. se pronuncia .. e- predon~ina o elmnen-to nülitar .· 
Considerai. denois. a 11css::t: ~~ dizei-n1e onde, aqui. as cont
moe.ões, as catasti·o-phes. os horrores, que, por t.odà a par1 e. 
ae.ompanhan1 esses terríveis espasn1os sociaes. Exan1inai <l 

ü·adiçã .. n ·das dictadurás, particularnrente daquellas a que a 
allianç.a intima .con1 a força· a:rli1ada ·confere o privilegio ter
l' i.Yrl rla 1l11punidade; e apontai-111e -onde a encontrastes. .iú
rna.is~ se..n1 ttmnendo.s e sanguinosos excessos nó p.oder, sen1 
insolentes e incon11n1ensuravejs abusos na adn1inistração, ·s·en1 
a exte.rn1inação systen1atica dos .antagonistas do governo, sen1 
a d.issipaçã:o infr·ene dos recursos do Thesouro, sen~ a eonfis
ca(:.ãn g·eral elas liberdades do povo~ Confrontai, agora, ·eorn 
esses preceidente.s. o .qu!J,dro da revolução de: 15 de noven1bro. 
tolerante, pacifieadora~ reanimadol;a. A esse 'r1e,sultado inau
dito nã,o terian1os ·ce·rtt'tmente .chegado~ si não fôra o telnpera
Ju.enLo excepcional do povo bra.ziloh'o, •sua hun1anidade. sua· 
·do~;u1:a~ .seu espirito .ardeiro, .sua disciplina 1noral, sua indiffe
rença ás -exag.gera~.ões. :\'Ias todas ·essas .qualidv,des serian1 eYi
·d·c·~ynnente bal~adas, si não to.sse a n1oçieração. a .n1oralidade. 
a. :hrn1eza .da cheta-dura exerc1da pelo Governo. Provisorio. En1 
situações .con1o a que ac.abarüüS de at1raves-sar. a desorientac~ão 
do poder teria .detern1inado transhordanrem.to ·de, paixões irre
pressiveis, explosões furiosas. reivindicaçõE·s desenfreadas e 
~égas~ que abY:sn1arian1 a socie1dade- na r1_úna e no de·sespero. 
Par.e:c.e-m·e= pn.ts, ,senhores~ .. que •este Govm.'11o não l)Oderia, jú.
rnai~. ~valla2:-sc pe~a c~'avcn'a elos governos de expediente. das 
.a.dnun1straçoes .or.d1narms~ que adormccen1 suavOinente a sua 
esterilidade· no cxp!e1dientc 'dos -dias -cahnos. sen1. obstaculos, 
responsabi lida.des~ .nenl ris.eo. (AJJOiarlos: ·m,tÚto ben1. I 

Faltas, abusos~ tcve,-os eUe por certo. Todas as .ách11inis
l.r·.-H.:ões os tôm. todas hã.o-de 101-:os, 110r riwlhores que. seja1n 
as .suas intenç\ões. Como nã.o os con11IÍ·etteria un1 governo for
~/ê~do ,a ~rlministrar :ffn·a ·.cta le.gali{~a·~e ? Senhorns, a legalidade 
nao e so um hal11ar·Lc para os adn11n1stra-dos; é tan1b•~rn, sobre-

nnzvDlWIRYlii& """ -
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l.l:lllu, onde .hon\·,~t· 110~ '11-t-'li.II'JlS dL\ ]1~:;Ladu u ~:enUnwnlo dtl 
dever, Luna conra~·a para os -tü.iministradore::;. .Aquelles. que 
:t•,xer·eerarn o governo deste·· paiz en1 situaeões otdinarin~. 
sondetn a:-; impressões de sutt -men1oria, c -~~·ecot·dern-se da 
lH'I.::::;são ·t'xercida sobr·e os :seus. actos pelas 'L'xlgencia·s do inLc
l'Csse, pelas inye,teradas tendencias abusivas da nossa adminis
tração, pela multiphcidade das pr,e:tenc;õe:; politieus. Entre
tanto, para se alJroque·lar contra essas illlpusieões, eontra esses 
]Jü!'igo~, a legalidade -os arn1avã com-o seu noh poss'Ltrn,-us, anLe 
u qual tinham Lle recum· 'üs .anlbiçõ~es pa1:tieula1:es. Concen
L~'anclu_ ep~ .si todos os t)()deres, ob!'anclu sent u ·àt>oio de· par
I1Lh.1s, nncw.ndo os .seus opa:Ssos pela destru irãu das jnstituieões 
funcla,nl\erntaes~ a. Dk1tald'llra .l'evo'lucionar·Út viu~s~e •entr.eg·ue. 
-~·en~ esse ab1·igu tutelar, tt acção intimativa de todas as influ
t:~ncla~~ c.cnn .as quaes. os inte:l'esses da orclein, as eonv:eniencias 
da .paz~ a. ~(n'te da l'evolução nos ünpunllmn a necessida-de· de 
t l'ansigil' a ben1 do paiz. In1aginen1-.se· agora a:s difficuldade.s 
jncaleulaYe.is que a cruciava1n. Enteetanto~ as :-;uas .culpas nãn 
transpuzel''tUn os lirnitr~s da·s cul11as usl..Htl'::l· na acilninistraeão~ 
])ülf?-s quaes o poder, rmtre nós, nunca. l'Cspo'nd!c.,u~ (; a que 
1nu1Lo rnenus poderia. furtar·-se un1 governo absorvido pelas 
1n·euccupações -extraordinarias de Lnna ~~poca incon1parav:el na 
llistoria do paiz. (Apoiados.) 

C1·eúnH1s despesas exaggeracla.s vm·a u fulur.o t)Xorciciu '! 
\[as~ si .essas despesas não levaren1 a differenr;a. de 2-í rni1 con
lo:-; entre. esse c o ultilno liquidado, differença que· -corresponde 
a un1 período de dois annos, e que se contrabalant;a por un1a ex
pGnsãu inaudita da prosperidade nacional, essa differença, 
t'.onsidm·adas as diff'iculdacles aterradoras que transpuzemo~ 
j neolumos, o os nw.gnificos resu-ltados a que pela revolu~~ão tc
l'emo~ chegado, representa a 1nais vantajosa ·das permutas, u 
n1ais ba:ixo~ o 1nais n1oclico dos pre9os pela ~conquista ela Hep·1J
J d iea. (AlJoiados _: ·lntt'ito- bento.) 

:Não esqueçaes, porén1, que -:-só por uma consigna~~ão~ au
:ülios á lavoura, o :Ministe-rio da JTázenda, sob o G·ovm·iw J>ro- · 
Yis.orio, poupou ao The:souro 40 .üOO eontos; que a_1e:ssa eco
nonüa, já apurada, ac·cresce un1 sy.ste1na. de ~reducçoes P va:n
Lagens permanentes ereadas por e.ssJe l\'liniskrio nos! jul'U'S. -da 
divida publica:, nas diff.e·renças de cambio, no papel n1oeda, na 
an·ecadação da l'enda, na ftscalizacão da -cte·spe:s-a; t~ Yer-ois si 
poc1eul0s te~_nrCl\ perante a -opinião c 1H)rantc a Historia: 
da ll'CSponsabilidude, que~ n!e:sta vartc~ nos possa caber ! 
(Apoiados~· ·m/t~üo b~·m,.) _ 

E'Stuclai, c111 todos o·s ten1p<0::.·, o::; a:n:n.tH~s da::; rt·.~volnt;.oe,s: 
:u)harcis sen.l.pre' a 'avidez dos partidos, a desord:en1 da~ paixõ_e~, 
"' insolonc-ia do-s vence-dores, a. mnersão in1petuos.a d~· 1:-ovos. In-
t erc.ss\:::s sociaes~ a perturbação das n.orn1as adn1lnistratlvas 
1letcrn1inando cnorn1-e~s. rec~rudescencias na despesa do Estado. 
E. l·ernhrando-vos desba l·icção. dü'cis~ en1 vns:::;a. cons.c.iencia. 
t~Ótcja.nclo ü .n:osso actiY~o e o nosso passivo. si. são' e.xagg·eradt~-s 
ns sacrificios de vinte ou trinta 1nil contos, 1n1posto~. ao pa1z 
pela r-c·voluç,ão de J 5 de noven1br?, a troco d.,a _ orga~Iz.at;ão da 
,Republica, -do assentamento dos ahc.cTces da } e-de1:açao, 'Cin 1:nu 
.anno do paz, -de or:clen1~ de·. bon1 senso, de cred~to, de sati_s
facção e prosperiLlad·e. nacwna:l. (Calorosos a.powdos_: nt'll/ltu 

bent,: ?n'llÍt"o bent.) . . 
u:MA voz - De N'Jor.n1as incon1parave1s. 

I l 
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O SR. VIRIATO DE ~IEDEIH.OS - E' a honra do Governo' Pro-

visorio. 
(Ha outros apartes) . 
VozEs - Ouçam l Ouçan1 I 
O SR. RuY BARBOSA - Voltemos, senhores, ao ponto, de 

onde nos distanciou esta dive:'são. Parece-me haver-vos de
lnonstrado que. con1 os recursos deixados ao orçan1ento· federal 
pelas emendas· ao projecto~ de tod~ ~~n toe!, C? se impossib ilila a 
vida financeira ao Governo da Unmo. .B uma da. perp·sLuada. 
por disposições constituciOnaes essa dt:·sproporção espantosa. 
que ellas crea:m ~entre a . .:-eceila e a despesa, não. hav_erá mais 
estadista de 111edmno bom senso, de alguma consc1enc ta do seu 
dever, que possa acceiLar a responsa~ilidade, da ~dn1n istração 
das finanças, nen1 c:1'9ltaes. exLrB.ngo1ros ou nacJonaes, que 
caiam na demencia de adeantar um real a u1n governo depen
dente, para os recursos mais essenciaes á sua existencia e á 
sua honra, das auctoridades locaes a.casLelladas .ern direitos 
soberanos. · . . ! 

Agora, porém, que conhecmnos R situação do' Governo Fe-· 
deral no plano das emendas, examinemol-a no systen1a do pro
jeet o. A e aso este deseura dos estados, coino aquellas esqu·ecem 
a União '! Deixa-os elle, como ellas a deixam, sem meios de 
subsistir? 

De modo nenhum. 
Para o demonstrar prima (acie, basta comparar o acc:'es-

cimo de despesa cotn o augmen Lo da re·ceHa, ,que. pela fórma 
federativa, advem aos estados. Realizada a organização federal. 
quaes são os encargos. que na despesa geral se transferem 
para a dos estados. 

Pelo ort.;amento da Instruccão, Correios e Telegrap,hos, 
nada. 

Pelo do Exterior, nada. 
Pelo da Marinha, nada. 
Pelo da Guerra, nada. 
Nada, pelo da Agricultura. 
Pelo da Fazenda, nada. 

Apenas, no orçamrnto da Justiva, se transmittirá da União 
para os estados a r~tribuição da magistratura local, verba que 
representa, no max1 mo, utn total 1nuilo modico uns quatro n1il 
conLos, quando muito.. . ' 

0 SR. CAMPOS SALLES- Éxactam cn te. 
O SR. RUY. B_ARBoSA - • • • a distribui-r entre vinte es

tad~s, e pouco ma1s de trezentos conlos pelo ~linisterio do ln~ 
ter1or. 

VozES -· Muito mais. 
O Sa. I:lUY BARBOSA - Muito mais não. Isto só e nem 

u1'Il real mais do que ~slo. Verifiquei-o 'com os orç.arn~nt ns na 
mao, percorrendo_-os, parcella a parcella, e buscàndo cuidado
samente, de cor1s1gnação em consignação, qua<: s as que deven1 
q~aes as. que podem; no r~gin1en f_ed~rativo, mudar.:..se do pas~ 
s1vo ... nam~nal para_ o passivo provincial .. Calcúlo, portanto, em 
quat. o mt_l e tr(zert_tos. contos a somma de encargos assumidos 
pelas ant1gas provincia.S; ao receberem a investidura de. es .... 
tados .. 
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. Co1n que recurso·s, e1n .compensação, habilita o nosso pro
~~ e c to os estados, para salisfazeren1 a essas re::;ponsa.UilldaJes 
(ja posição que vão occu.var? 

Primeiramente, corn os in1postos de exportação, cujo pro
duelo p~ue estima:·-se ern 17. OUO contos. Já não é pequena a 
çonces.5ao. A commissão encacregada, pelo Ministeri0 La
íayeLLe, de rever a nossa legislação tributaria, dizia a esse res
peito: « Ueder á receita provincial a enorme importancia · de 
iô. 000 :000$, que e1n tanto orça o producto do imposLo sob:·e 
a expurLa~~ão geral, ou rne.smo a metade deUe, como a alguns 
parece, seria abrir .oo orçan1ento geral uma brecha impos~ivel 
de rvparar; pois não haveria onde i:- buscar fontes de renda 
em substituição daque.Ua. Equivaleria tãq imprudente medida 
á decretação t.ia bancatTota d.p Estado ». 

Já não é pouco audaz, poiS1 o passo, a que com essa de
ducção nas renJas federaes nos abalançamos. 

Em addição a e::~se imposto se tran~fere lambem para os 
estados a taxa sobre a transmissão da propriedade, cujo re
sullauo sobe a 5 .I:> OO co1lLuti. Digamos 6. OUO coutos. Ao todo, 
23.000 contos de ré is. E, con1o vêdes, não levo em conta o 
tr·ibuto sobro a propriedade territorial. 

O SR. PRESIDENTE - Peço permissão ao nobre Senador 
para fazer uma ob~ervação: a sua hora es~á ternünada, mas, 
como o orador que eslá inscripto em seguida, o Sr. Chagas 
Lobato, cedeu lamben1 a palavra, lem o nolJre Senador mais 
uma hora para continuar o seu discurso. (Jluito bem; muito_ 
bern). 

O SR. RuY BARBOSA - Muito obrigado a V. Ex. e ao 
nobre Depu lado que me honra con1 a sua benevo1encia. 

Confronlada, pois, a despesa emergente (4. 300 contos) 
com a re~eila em perspectiva (23.000 contos), sobeja, a favor 
dos eslados, un1a differença ::,uperior a i o. 000 contos de ré is. 

Eis~ en1 summa, o que se tira -e o que se dá aos estados:. 

Despesa accrescida: 

Justiça dos estados .••.. .' ..... 
Repartições de poli~ia· ....•... 
Pela pasta do Inleuo.r ........ . 

Receita accrescida·: 

Exportação ••.••..•••••• ·•·····' 
'l'ransmissão de propriedade ··:··1 

3. 279:923$924 
730:938$uü7 
312:000$000 

4.322:162$591 

17.000':000$000 
5.800:000$000 

22.800;~00$000 
4. 3'22: 162$591 

i8.477;837$.i09 

· Ante e·stes algarismos, stlnho!"es,. sustento eu. que não têm; 
hão podem ter o menor ftind~mento _re~l os recetos, ospál~ados 
etn certos estados, de qu~ a :E ederaçao, nos te,rmos d? pro.Jccto, 
os inhabilite para saLisJazer as suas_ nec·ess_Idades 1nter·1ores. 
Estamos em presença de um ve·~dade1rc paniCo, de _?m pheno
tncno 1rrefle.xivo. de medo, man1feslo nessa pcrsuasao, em que 

~ 
' .. ,,, 
I ' 

'I 
! 
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l:.tlJOl'iHll rnuito~ me1ubros desla Cu,:;tL dt~ que os C?bul~~~ 1~üu 
lJOdem a~~e.i tnt· esse plano: sent se ·eondemJ~ta,·enl a m1~erm .. 

~c.~ssns trc•s fontl~s de renda~ que· o prOJecto lhe~ reserva 
priYaLiYUinente~ de que o projec,to. excltw absolut:-.~n~entl\ a 
Cnir~o ou. antes. ·Cl1l dua:-; de~sas fontc:s apenas_, as taxas so1H·u 
a exp(n·taÇão e ·sobre a lransnüss~o .ela prop_ricdado,~ sobra..:nt
]ihl'S 1ncios para a Yida ::::.ent t:.strc\.Itpza no ':3'010 da U.·~ede~'aç~w. 
Depois, senhores: resta aos .e~tados: por explol·m:, ya~bsslntt 1 

e.am.po. tributaria~ nunca ensu1:ado S?b a ~'lonuecl1_m. ~ão ha
Yen16s de cingir-nos, c1n 1na.terut ele nnpostos~ ao.3 Instrun1cntn~ 
enJerru iados. ús fontes es-eassas, de que se .sustenb:.tyanl as pt·o-
Yineias ·nu ántigo regin1en. Muitos ;1.·amos de n1êÜel'Üt. tribu
la\·el estão por alli ainda virgens; e· esse. Cl:Hnpu~ sob_r~~ () q ua! 
a anli~:a achninistl'ação passava~ e rept!.&sava, se1n utihzal-o, t> 

yasto~ '";segu1·o ,('! de consídcraYcl Je-cundida~e. ~~ Ülcidencia du 
nosso ·svste·n1a tributario eoncentra-se em :Lhreeç~oe~. de que lJO
d1eria desvi::H·-~e as::;az. · sen1 dcs-vantagcn1 acccntuada para a 
renda~ ~" cl"rixa :por oc"cupar un1 largo terreno, onde. ha. _toda 
u1na :t.:olheita inealculaYe·l, que tentar. Cada. goYl'.rno copu1xa~ 
a esse l'espeitu, o seu antecessor: as -can1arns, que a politica (' 
a cn·ato !'ia absorviam, ·nunca. tiveran1 te1npo dt'! estudar a r(·
organizaç.ão trihutari~ do paiz; c as proyincias,_d.Qvor'?-das. pelos 
interesses cleitoraes dos pa.rtidos, vegetavmn no reg1n1en tra
dicional~ incapazes de devassar horizontes novos. E' disso qw~ 
ear~E\ccn1os de sahil': a. poder de t.rabalho e estudo: consultando 
nos bons exen1plos as po'Ssibilidaclcs de enriqu cccr .a. receita 
nacional c lo,cal com a expl_oraç.ão cless.::·s opulentos n1mutncü.t.~-·~ 
'desprezados até hoje entre· nós. . 

Quando~ senhol'es, a. .An1erica dQ Norte adoptou a fô1'nl::t 
J'c•derat-iva~ os nJcsmos receios surg·i.ran1 alli .nos cspiritos. 

Duviduu-se profundmnentc de que aquelles estado~~ t'tli

P'·l]n·eeidos e dnvastados .pe.1a revolução :c. pela dcsorderu ... 
Ul\I SH.. REPRE·S1!.;""N1'/üX'rE - Durante. nove anuos • 

O 1SR .. HuY B.AHBOSA - ..• puclessmn arrostm· as Je:.;'
pesas de un1 governo f.e:der.al regularn1ente organizado. Diz1a
se então: << Já os ·contribuintes n1al logran1 pagar as taxas llllJ
ni.cipacs: as taxas de oondado, as ta:ms dos estados. Con1o sup
p_õ~-Jhes forças para ·a.gu·~ntar · o novo fardo, corn que. os 
virJanl sobre•canf'egar os tributos f.e:deraes ? » 

Entretanto~ por aquelles ten1pos, Han1ilt.on calculava apenas 
e1n un1 n1.ilhão de dolla.rs (dois nlil ·contos) a sõmn1a. da des-
pesa. de todos os e~taclos, e p~·o_gnosticava a continuação desse 
nr9a.n1ento por n11.ntos. a~nos a1nda. Não podia ser n1ais n1o
desta a escala dos onus Jnherente:& ás necessidades do1nestica:-:í 
elos va.rios 1nen1~ros da União en1 projecto: dois n1il eonw·~ 
a:n.uuaes, repartidos p-or treze .estados. Pois ben1: o censü 
americano en1 ~880 escriptura, ·CO·mo. resultado s6 da to':.ta ger·al 
sob~·c .... a 'f!1'•oyrtedacle, ·explorada. alli pelos estados, a quantia 
de vi v nnlhoes. de dollars~ .ou 6~6. 000 contos, não se compre
hendendo nesse c01nputo o producto de varios creneros de tri
butos instituídos na legi·slação dos estados. ta~s con1o o im
posto pesso~l, .o ilnposto sobre i!J.dustrias .e profissões .. as taxas 
~obre os direitos da.s co1npanluas, os títulos de c_an1inhos de 
ferro, as herança~ e legados. E esses 626.000 contos repre
.sentan1 . ~penas o nnp~sto pago a~o~ estados sobre aquella parte 
da propriedade~ que. naq póde ev~ta:r, por n1eios furti:vos: a sa-

I . 
t. 
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li~l'.ae(~üu d·e~sse encargo, pade a\'uliada l'll"l ·li llilllües de dulli.u·~, 
uslu1Htndo-sc ent não menos do Ll'iplo, isto (\ em não nJenus dll 

3J bilhões, a. imrwrianehl ela fnl't.una par·! icu'lat\ que se sulJLt·~u 
au .pagamento desse tributo. 

~Nol.e-·s·e .que não me refü·u au itnpo::;Lo teLTilot·ial. 1nas ao 
irn)Justu (Jcru.l ~ob·J·L~ a p1·o )Yrü>:dwle. Es:-;e encarg·o ·r.ecai eng lo
bada.Jnente sobre o total dos haveres do contribuinte, seg·undo 
as suas :declara(~ões~. corrigidas por tnna fiscalização que · ·SP 
eons.titue, en1 cada Es-t~do, nun1a. junta reetificado:ea (Boa'rd o{ 
Ewuoüzat'io·n) . Elle abrange a propriedade real c pessoal. nfto 
sé• a. terra, .as construcções, toda~ as expre,ssões directas ãa r i
qucza~ eon1o o conjuncto dessas re:pr:esentu~~ões convcncionaes 
della, a que O$ ameri:canos. chan1an1 p1·opriedade intangivel: os 
LiLulos, as acções~ as dividas de livro, a renda. Eis a base desse 
im.pc~sto~ que~ .apesar de enorinmúente 15uJ.·;lado. apPsar de redu-· 
zido pela fraude a tres quartas partes do seu valor,. dispensa 
annualmentc ao rrhesouro dos estados. na União Americana, 
quantia cgual ú in11)ortancia de quatro a1mos de re·cei I a na-
donaJ no Braz:i1. E, .são esses os· estados, que. lla noventa anno:-:h 
st~ as.susbavmn ante a Federação, :reeea'l1üo~ '11ãu pode e reuni e 
~dois mll contos annuaes para as despesas üella . 

. Já se experilnentou, porventura, cniTe nú~. esse ilnpostn 
1'ccundissin1o ? Nen1 sequer ensaiámos ainda o impo·sto ,~ohr1~ a 
rt~nda, tributo justissimo, reparador·, indispensa\'el, urgente. 
(Apofa.dos.) 

~ão podemos. não podem os estad:Os tatnbenl l'f~e·ol'rnr· w• 
imvosto solJre o alcool, .ao in1posto sobre o :fu n1o '! (llp~_riados.)' 

O imposto sobre o al:cool, s~enhore·s, ess·e·, 1JOI' si ~ó, rendn 
annuahncnte, en1 França, 248 nlilhões de~ francos, na lngla
tm·t·a, :J:Jü nlil.hões, nos Estados Unidos. 351 milhõe~. E'· un1 
ünpo.::;to~ por assin1 dizer·, universal. «Os p.aizc·s mais adean
tados ». ubsc·r·ya Stionrm. « não tôn1 l'eceado sobr:cearreg;ar o 
akool co1n o peso de tarifas exorbitantes~ e cstrei t.ar-lhc o fa
llrico., a cireula~~·ão e a venda nas prcscripç.õcs mais rigorosas.» 
l•~rn V'l'ança.. onde esses encargos são menos gravosos~ esf.ú-se
.Jhes aconselhando ainda a ag·gTavação. Na Inglaterra cllP:-; for-
nee.cnt ao ~,besouro do Reino a quarta o~u quinta parle dt) sua 
rec.eita .: 

Na União .An1Gl'icana, durante os vinte annos decor1.·idos 
('lll.re J8G.2. e '1883, o imposLo sobre o alcool e o tabaco pl'oduziu 
a son1ma gig·antesca de -1 . 796 nülhõcs de dollars. pagos :eom 
m.t•nos diffieuldacl.c e aLtrilo do que todos os outro!':l frnpo:-:Lo~. 
fL•ücraes ou locaes. En1 nJoe·da bi·a.zil:eira são 3.592. 1nillrõcs dn 
eon.tos de réis. No 1nesmo decurso de tt:Inpo a producção naeional 
do ou1·o c prata foi apenas de 1.298.7ü3.'79:?. dollars~ uu 2.600 rni
-lhõe.:-; de eontos. isto é. cerca de unl' :torro n1enos qun o prodnelo 
total elo i llllJOSlo soh1~e o alcool e o 'ft1n1o; c. ao passu que a 
arrecadação dcss:c irnposto nã·o absorve. sequ.(~r· :3 1,.~ % da ~na 
somrna, o ouro e a prata custam. sob out:·as fórmas do valor, 
a ilnportancia total da producção: dollar por dollar. 

Que1 ohsLa,culoS< nos inhiben1 de ron1per caminho por esses 
rumos inexplorados? E, antes de tentai-os, ._q~w motivo ra- . 
zoavcl ihaverá. para dles,anilnarmo.s da sorte dos estados~ não 
lhes vendo outra salvação~ a não .ser mn combinações leoninas,. 
que arr.astarian1 a União á ruina e á deshonra ? 

0 SR.. ELYSEU MAHTINS ~ Apoiado. 

~ : 

i, 

·' 



. o Slt. RuY BAnBOSA - Vejo, senhot•e,s, os. estudos ávidos 
por avolu1narmn a sua renda, int~n.1and9 a Un1ã? a ent~ar no 
,:_·.e,gin1en da rnais austera econon11a. Nao os V~JO apph~ar~n1 
a ·Si mesmos essa regra louv.avel. O vivet' das an~1g~s ~rov1nc~as 
não as affez ú. n1oderação na despesa. A con1lTIIS'sao n~cu~nb1cla 

·em 1882 de .rever e -classificar a.ê. rendas g;eraes, prov1nC1aes _o 
n1unicipaes, dizia, e1n 1883, no seu relato~10: «Talvez ~e -yeri
:fique, em parte, que ·é devido ,aos p~~pr~os e!l'l'OS e prr~lClpal-
Inentc á falta de econ01nia, o aesequihbriO ont.re ~ :eecelta e a 
despesa, que se nota nos seus orçamentos.» No pcr1odo dê tran
sição que atravcssan1os, ainda não se lhes per~ebe1n sympton~a 
de rnais proficuas disp·O'siçõe'S. Nos s~eus proJc.cto.s de Consti
tuição tambem não lhes descubrO Inelhora. rrodos OS estiados 
carreo-am com enorn1e e~cesso no pessoal judiciaria, assiln 

··como o no pessoal administrativo, e vão sobrecarregar-s~ no 
·pessoal politico, estabe-lecendo-se por toda a parte a dualidade 
do Po-der Legislativo, que, nos estados, não tem sempre a 

· n1esma razão de 5'er que na União, ~especialm~p;te nos estados 
de segunda e terceira· ordem. 

Não me consta que algue~m, dentre os reclamantes cõntra 
a insufficiencia da renda facultada aos estados, se lembrasse 
de examinar üS córtes po.ssiveis; necessarios, urgentes na sua 
despesa; q·uando, na aus·encia desse calculo, toda a arguição de 
n1es.quinhez e anti-federalisnlo irrogados ao projecto será pre
cipitada e insustentavel. Os estados ~carecem de proceder a 
esse exam-e de consciencia. Estão multiplicando a:s precauções 
mais ciosas contra o Governo Federal, ao ponto de impos-;i-

. bilitar-lhe a existencia, e esquecem que é ·contra si proprio~, 
cont:a a aberração das tendencias dissipadoras adquiridas no 
antigo regin1en, que lhes cun1-pre, sobretudo; acautelare1n-se. 

. Não procedem, assim, actualmente os americanos. Alli é 
contra as legislaturas dos estados que as suas constituicões 
multipU.caram, hoje, 05' freios a esse genero de abusos . Os es
tados mais novos da. União aproveitaram excellente·mente a 

. experiencia de seus predecessor·es. Todas a:S constituições le
gisladas nos ultirnos trinta anno.s contêm artigos restringindo 
o poder das asse·mbléas locaes em materia de emprestimos, e 
acautelando-os contra a perpetua(/ãó das dividas existentes. 
Requi~itos esJ!eciaes limitam aquelle poder: já exigindo -a 
ma1or1a de do1s terços e·m cada camara da legislatura para as 
auctori~ações de contrahir dividas em nome -dos estados; já 
vedando o fazel-:as ICO~ o fim de. animar a execução de melho
ram~ntos mater1aes.; Já pre·screvendo a todas as leis, que au
ctorlzarem emp:r:est1mos, a obrigação de crear-lhes simultane·a-

. ment~ u;n fundq de amortização; já prohibindo subvencionàr 

. asso~1açoos oparbculare's, ou auctorizar o pagamento de recla
ma(/oes contra o Estado, não fundadas em contractos judicial
mente. exi&"iv~is; _já, taxandç> um limite maximo, restricto a 
qua~tlas dlmlnuti.ssimas, alem do qual não se possa extender o 
de)?Ito dos est.ad9s. A :Constituição do Ore-gon, por exen~plo~ 

. eshp~la esse hmlte em 100 contos; a do Nebraska, em 200; a 
do ~1nnes?ta e a do Iowa, em 500; a do Ohio, em i . 500; a da 
Pensylvan1a~ povoada por mais de cinco milhões de habitantes, 

: ·~m 2.-ooo contos; a de ~Nova YOT'k, C(}m uma popula({ã.o egual-
.. mente avultada, nessa mesma somma. 

Ao 1-e·r ess·as disposicõ·es .mul.tifOtrmes diz o auctor do 
mais p.otavel dos livros escripto.s. até hoje' sob:r;e a Republic~ 
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americana, « sente-se como si a legislatura Josse u1na especie 
ue roedor, procurando a todo transe evadir-se- do covil, para 
destruir. tudo en1 derredor, e o povo de cada Estado lidasse por 
lho fechar as sabidas, .certo de• não haver outro meio de, conter
lho a índole destruidora.» 

Tên1 sido adJnirav·eis os effeito·s desse sysúen1a de pre-
venções contra os desmanchos financeiros das legislaturas 
J o caos. Antes deli o os compromissos dos estados Ci"'esciarrl em 
proporc·ões aterradoras. A sua _divida, que, en1 18.25, era ·:{(~ 
1~. 70{). 728 dollars; ou 2G mil contos ele réis; en1 1·8:42, subia a 
,108. 000 contos ($ 203.777. 916) e, em f870~ a 70G. 000 conLos 
( $352.866. 8·98) . Graça-s. ·em boa parte. :aos freios o ao meca
nismo reductivo adoptados nas constituições, essres· onus vão 
decrescendo, porén1, acceleradamente. Em dez annos, de 1870 
a i•8'80, essas disposições reduziram em 25 o/o a divida dos e·stados. 

Quem já cogitou,. entre nós, em acompanhar essas pé.:. gadas? 

Si os estados braz•ileiros- souberem seguir-lhes o rastro, a 
,renda assegurada aos seus gcrvemos pelo nosso projecto dei:xar
lhe·s-á folgada ensancha, para deseuvolverem o seu éredito e 
a sua administração. Mas, si, ainda assim, lhe·s fôr inypossivel a 
consecução desse deside'l'atum, si, para lograi-o, .. carecerem de 
ferir a União nas suas fontes de vida, então eSSâ impossibi
lidade invencível não pro-vará senão c.ontra a pretenção de al-
gumas das antigas provincias a se eonstituirem estados, não 
demonstrará senão a necessidade de se robustecerem, vivéndo 
algum ter.npo no caract~r de terríto-rios, ou ern agrupanl.é'nt.o's 
volul!tarios, até s~ habilita-r~. para ô~_ dever~s se"Veros da si...: 
tuaçao a que aspirarn. (Apo'lados e nao apcnados. j 

Está, senhores, perto de findar o te~po quê mê reStà. 
Acho .... me, de mais a Mllis,. :fatigado e, doent_e. Não p·osso~ pois, 
ventilar, de espaço, o outro ponto da ma teria. financeira trazido 
a debate pelo Tit. 1° do projecto: à questão dos bancos emis
sores. Entretanto, · em cas.o nenhum eu viria discutir, ho.tc, 
aqui,. os actos do'Goi't1erno FrovtsoriÚj !i:S1ados a ·e·ssa questão. 
I.Ftal-o .. ia com satis:f'acGão, dar·-me .. ia pr.essa em fázel-o si~ 
constitui-do já em l,egislatura ordinaria:, o Congresso-, c:on1o · 
.poder legislativo, tratasse de ·examinàr as delíbe·racõe·s · legis
lativas d·a Dictadura. Toda.s ~as }éis r·evogum-s,e ·por· outras le·is; 
o ·ha n1ais rque á categoria de lei& não pode1n aspirar a:s me
didas :re.organiz'ndoras ·do Goyemo P'ravís:orio. Está, pó:ç-én_1. 
nas n1ãos do Congres-so assum1r déntro em breve es·sa auctar.r
dade : é concluir no n1.ais curto e·spaco d:e di às a sua tarefa, 

. rnais a.lta, de Oonstituinte .. 
. No exercicia, por emquanto,. desta míssão, o que ·o Con-
gresso aprecia, é o projecto const·i~neionà'J; e sã() as disposiçõe!s 
desse projec.t.o que me cabe . defendêr. . . . .. 

· Não comprehendo, se~hores; o pens·aménto dá: Cotnmiss~o 
Especial, nas duas ~métutas. que, ê-m séü par·ecér, fo·rmura 
ácerca de bancos emissores. . . 

A· Com missão considera es.sencial deixar ao Governo Fe
deral, << ao seu poder legislativo o:rdiilar~o, ârrtpla Iiberdà4é, 
para ado·ptar », peste ~s~umpto, «_os ,syste·trya:s; ctrte· e9te~dé1' 
mais adaptados as cond1çoes e~onómic:a;~, pohhcas ê socna.és da 
Nação~' optando peltf (;entrcai:açâóf .. 0.11 P'~r~ de~_~ent'l'~~izaç~o 
bancaria,. pela pl1.tral1da~e, ou pfJl(J monopoluY_, eop:fni'trte o ctf ..... 
ctame « das cü~cun1stancw.s, cqmplexas e var1a.vm~ ).:.; 
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Ora, outra cousa 1:ão faz o. p1·o:j eeto. , . 
o que elle determina~ -c~m .effmto, no a.rt. 6,

0

, § 6°,_ que. a 
Cornmissã·o propôe suppnnnr, e que. 1~ertence <<a contpelencli1 
exclusiva da União decretar a institu1çao de ba~cos emrssores ». 

'Ü !Clue preceitúa, ainda~ no § so do art. ~3, ~que a Coni
n1issão deseja mnendar, é que « con1pete. PEivativ~.mente ao 
Congresso Nacional :crear bancos de .. emrssao, legislar sobre 
e lia. e tributa1-a. » . 

· A prin1eira dessas duas disposições fixa, entre a esphera 
da União e a dos esta.clos, ~qual aquella a que ha de tocar a rna
teria dos bancos emissores. A ultin1a desi~na, :d~ntre.: os po
de.res da União, aquelle a quem compete, o exercrc10 de'Ssa pre-
rogativa federal.: 

Nada Inais .· 
A Con1n1i.ssão porén1. não sei con1o, viu alli, debaixo desse, 

outro pensamento: Aos séus olhos, esses dois textos ·prejulgan1, 
.Jogo na Constituição, o pleito ientTe ra U!1ida-cle e a plur~:lidad·e, 
«tirando aos -estad·os a faculdade de crear bancos en1Issores, 
ainda n1esmo ·sob as regras estatuidas em lei feder.:~ü », e « en
volveni desde já a adopção de um, syste•n~a de centralizaçãiJ 
bancaria.» . 

Mas, senho.res, ou não peTcebo nada o valor das expressões 
1nais vulgares~ ou os en1inentes n1:en1bros da Con1n1issão la
borain no mais ine:Nplicavel engano. 

Dizer que a competencia de «decretar a instituição de 
bancos emiss.ore·s » se encerra _privativamente na soberania fe
deral, e'statuir que a attribuiçao de « crear- bancos de: emissão, 
legislar ·sobre ella, e tributai-a » pertence exclusivamente; ao 
Congresso Federal, ~ apenas dete~rminar que, a es·se res·:Qeito, 
os .estados não podem fazer leirS, e só a União, a tal respeito 
pó.de fazel-as. 

Onde, porém, nesses dois paragrapho.s, a clausula, que es-
ICOnde no ·seu bojo a .centralização ·bancaria? 

E' ·por meio de leis. que o· Poder Legislativ·o <<decreta a in
st.ituição de' bancos. emissor.e;s, erêa bancos de· emissão, legisla 
sobre ena. e a tributa.>> Além disso, não resan1 de. 1nais nad'3. 
esses textos: não dizen1 si o Poder Legislati·V10 fica adstricto á 
1nonoemissão por un1 só banco :eentral, á polyernis,s:ão regional, 
por banco.s federaes, ou, aos bancos de estados livren1ente in:
stituidos sob o :regimen de uma legislação con1mum, adoptada 
pe!lo Congresso. Estaheleeem apenas gue o Congresso fará a 
lei, creando essas instituições, legislando sobre ellas, e tribu·
tando-as. _O que se diz, pois, alli, sob essas. diffe.r.entes ex
pressões, é o n1:esnw que a en.1enda da Comn1issão condensa 
nesta .proposi(_{ão peTemptoria: « Co:[Upete privativan1ente ao 
Congresso .Federal legislar sobre bancos de emissão ». · 

;l\:las, porqt~.<e, nesse caso, .não nos limitámos, no projecto~ a 
~essa formula sünples ? Para de'finir a prerogativa federal nas 
varias modalidades do seu exercício possível: estabelecendo 
ban.cos feder3:es. por instituição directa e designação especifi-
catlva da legislatura (crear banco:s de en1issão 'J. auctorizando, 
por leis geraes, a ICrreação espontanea de banêos locae·s, sub
n1e·btidos apena1s á)s corndiç.ões de un1 regimen nacional (le
gislar sohr8 a emissão), e lançando impostos sobre a cir
-culação -dos bancos (tributar a en1i:ssão) . 

' A, ulti~na .dessas . disposições, parti0ularmente, inspira-se 
na conV~enr'encla de preve-nir, da parte dos governos de es-
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tado\ a pretenç~o abusiva,. de, que tivemos exe~mplo, em 1818, 
nos Estados Unidos, de, tributarem os bancos de origem fe
deral, pretenção que alli foi reprimida por um aresto me
moravel da justiça da União. 

:\'!ai a en1enda alén1 do :pro:j e.cto ? Não; POT1C[Ue a en1enda 
(o parecer expressamente o declara) não tolhe á União .o ar
b~trio de cOI:J.Ic.entrar to~a a circulação fiduciaria do p:Úz nun1 
.so ,~sta~elec1mento en11ssor. Mas, por outro lado, ha o mais 
se~~Jü r1srco nessa '€anenda: ~o~~qu~, não .obstante o parecer que 
a Illustra, o facto de enunciar-se essa proposta como emenda 
ao projecto, poderá dar ense'jo a se suppôr que ella lhe altera 
o pensan1ento essencial, isto é, que distribue aos governos de 
estados algun1.a das n1oldalidade·~ da prerogativa concernente 
aos bancos de emissão: a que toca, por exemplo, ao direüo de 
lributar. · · 

Si re~servae·s ao gove·rno na·cional a auct.oridade f~ederal. a 
aLtrjbuição privativa ele legislar sobre bancos de emissão. 
iJJso j'acto conferis a c.s,Sia 'aUC'toridade a ·escolha •entre o svsterna 
de pern1itt]r que esses bancos se .estabeleçam sob uma" legis
-lação analoga á ,elos bancos nacionaes nos Estados Unidos, ou 
o de concenf.ral-os en1 un1a instituicão bancaria exclusiva e 
privilegiada; o de auctorizar -os :es"t>ados a .crea•ren1 bancns 
l ocaes, sob n don1inio de uma lei .central, ou o de ilnpedir absn
lnLan1ente .a organização de bancos ele circulação locaes. 

Não póde·, portanto, haver divergeruc.ia entre o projecto e 
a C01nmis:são, desde que, a; Gom.missão, ·Ctomo o' proje0to, reco
nhec,e que 1só 1á auctorridade federal deve c.o1npetir a funcção 
cl ~-.. J eg·islar sob r e. bancos emissores. 

Sendo assim, não comprehendo os· motivos, que teve a 
Cnmrnissã.o, rpara ofrfer,e:e,er a sua e;mend.a. 

Nesta questão, não -é possível tergiversar: .cumpre en
carai-a de frente, e pronunc-iarmo-nos. A e:iperiencia dos 
povos qur•· nos poden1 ser\·h' de padrão no asstm1pto. está nos 
·moslrando não haver inconvpatibilidacle entre a. :fórn1a fe
derativa e a nnificaç.ã:o da n1;oeda ba,ncaria. dando-nos a vt~r, 
p.elo' contrario, na f'orn1a fe,derativa n1ais descentralizada. 
nos governos de organização n1ais federalista, a trndencia 
m.·esc,~nLe, a apnroxin1ação progressiva para a nacionalização. 
para a ct~nLraJização, para a unifir:açã.o :do.s banc.os en1isso~·es: 

Hcleva chzermos claran1ente s1 admlttunos qur' as anbga;:, 
provincias, balhuciántes nos prünei:ros en~aios. ela fór~a fe
clrTati.va. possan1 erear bane~s de <?1r0ulaçao, s1 preco~1zan1os 
a anat··ehia da n1.oeda. hancarm, emithda por 1JJna myrra.de ele 
estabolecin1entos partilcnlares, si pc;rmitthnns a~,.s p,stad.ns. a 
attrihuição ele tributar o~ bancos n:=tciOnaes ou o papel en1IttJ.do 
J ) n r i n s I ilu i ç õ C'·S d r r~ r r d 1 I o f'C' d e r.· a 1 • 

A historia dos Estados Unidos não consente duvidas áeerca 
deste nltin1o ponto. E, si elo p~·o,iecto eli.niinarcles a parte. ql!e 
Yéda ús au.r·l.oriclaclcs locae·s tnbub.1rem o~ JJanen~· clr errns~ao 
fecl:f•raes. enn1 n pensamento ele .re,sen·ar ~os _l?~tados essa fa
culdade. nisso ides crear um pengo elo ma1s seno alcance para 
as instiltTricõc"s hmwarias dn pa.iz: r1or,que o dirritn de tributar 
in1pm·fa o ·dir·(•rif:o de distrihuh~. e .. sj. as aucJnrirla.cle.: lo~aes Ti
ear~nn1 arJD!U{Ias corn essa attnbUI<:ao :fm·n11claYP.J. nao e J!1Ull;o 
q11 e. clentr'O crn pouco, v.e.j amos abri r-se lucl a An l:re a~ Jnsti
tuiç·ôes federaes o os poderes locaes~ cabendo a estes o tnumpho 
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'inevitavel, desdo que se resolvam a .obstar, -por meio de im
postos restrictivos ou prohibitivos, a circulação dos banc{)s 
federaes. (Apoiados.) 

E' necessario, pois, que o Cong-resso se manifeste franca
mente, ternlinantemente sobre este problema, e que a Nação 
veja si aproveitamos a acerba experiencia dos Estados Unidos, 
dos desastres récentiss imos da Republica Argentina, ou si es
tamos dispostos a re.novar· aqui a historia calamitosa de,sses 
erros, em homenagem a preconcepções aereas de theoristas, 
que ~nen1 a Historia, nem a Sciencia, nem a relatividade das 
circumstancias p·odem justificar. (Apoiados.) 

iS·enhoLres, si o ,prDjecto do Go:v:erno tem ·e.rro·s, não será, 
·con1 certeza, neste ponto. Tel-os-á noutros; lDas 0ertamentt~ 
não são- f1.1ndan1rentaes. E maior que todos esses erros seria, 
sem duvida ne,nhuma. o de sacrifi~ar ao esc.rupulo da correc
cão absoluta a necessidade sobre todas imperiosa, .de encerrar
·Ú:1os a Dictadura, e inat1gurarn1os a legalidade. 

Eu não comprehendo que haja -republicanos pouco sen.
siveis á força dessa exigencia suprema, a que não poàeremos 
d.esoberlecer impunemente. 

Tambe-m a Constituição -americana ae i 789 era, aos olhos 
de seus inimigos, um amontoado de erros e crimes contra o 
:Qaiz; e os mais ardentes de seus amigos não lhe desconh_eciam 
def-eitos. Mas, como ~~e exprimia, a esse respeito, \Vashington ? 
Stls,citara-se a idéa de convocar seg:unda Convencão F-ederal 
afim de rever a Constituição adoptada na primeira- e já rati
ficada por varias convenções de estados. Washington. diri
gindo-se ao povo da Virgínia, respondeu: «Agora não nos resta 
outra altP-rnativa. senão a C.o'nstituição. ou a anarchia. A Con
stituiço é a melhor, que agora se poderia obter. A escolha, 
nest'6 momento, é entre a Constituição, ou a desunião. Si op
tarmo·s pela Constituição, f'icar-nos-á franqueada a porta 
constitucional nara as reformas, que se possam mai'S tarde re
solver com calma. sem desordem, nem sobresaltos ». Depois. 
numa carta dirigida a tres dos adversarias mais insignes do 
projectd ::1.doptn.do, insistia elle nesta licção de altíssimo bom 
sen~o: «Eu des;ej.aria que a ConsUtuicão proposta fosse mais 
perfeita: mas é a n1·elhor aue presrentemente se podia .alcan
çar, A deixa a entrada ah~rta a P.mendaR. Os· interess;es noliti
cos de';te paiz estão pendentes de um fio: e, si a Convencão 
Federal não tiyesse chegado a esse ac.côrdo, para logo se teria 
t;ener~lizado a anarchia, cujas sementes. estão profundamente 
unplantadas neste s61o '>. · 

Eu quizera~ senhores, que estes rconselhos de uma actuali
.ftarlP evidentissima, soassem nesta Casa como' um oraculo pro
ferido pela sombra rediviva do pai da União Americana, no 
meio dos nosso~ debates,. sobre o berço da no·ssa. Porque, ou 
eu me engano de todo, ou me foi de todo inutil este anno de. 
Dictadura erri que eu st1pponho ter aJtravessado cincoenta 
annos d~ experiencia; ou então, si onereis consultar o verda
deiro amor da Patria e as aspiracões reaes della, haveis d~ 
mPdit~~· no fnndo da consciencia; a liccão memoravel àe 
washm2'ton. 

(Muito bem; ·m,uito• bem. O orador recebe (elicitar-õe.~ 
geraes, e a sessão interrompe-se por alouns minu.tos.) • 



ISão Udas, apoiaD.as .e entran1 conjunctarnente e-m dis
cussao ·as seguintes 

Emendas 

Su'bsti tua-se. pelo _se,guinte : 
As antigas provincias do Brazil, organizadas em estados, 

:pela sua livre união·, constituen1-se em Federação sob a de
nominação de Estados Unidos do Brazil, e adoptam a fórma 
de @ovcrno ·republk'ano re·pre1sentativo. - Lauro Sodré e 
ou.tJ·os. 

1Suppriman1-.se as pal·avras - 'Cada uma das anUgas pro
víncias fonnará um Estado e ... - Lau1-.o Sodré e outros .. 

Aos a:rts . 6° e 8° 

As -disposicõe·s dos arts. 16° .e i8~ ·sej an1 substituídas pela 
seguinte: ~ 

E' ·da ·exclusiva ·co·mpetencia da União a d'ecretacão dás 
· contribuições indirectas; pertenctem aos estados a's dir.ectas, 

be-m com.o os dir·eitos da ·exportacão sobr.e mercadorias, cada 
u·m sobre as que forem produzidas ·em s:eu territorio. 

Uma lei do Con.gre's·so -classificará as contribuicões. 
Paragra:pho unico. A disposicão deste artigo relativ,a á 

di.soriminação das ve,rba;s só começará a vigorar no anno de 
1895; até lá os •estados continuarão .a. perQieber e a legisl1ar 
sohre os direitos de que estão de .pos-s.e ·e ·sobre os :de tra.ns-. 
missão de p:ropriedade, que lhes são transferidos .. 

Sala elas sessõe·s, 1·6 de dezembro de 1890. - Chagas 
Lobato. 

Ao arl. 6° 

Substitua-se pelo seguinte: 
S.em requisi~ão dos re~spectiv•O!S governos ·ou camaras le

gisl'a·tivas, o Governo Federal não poderá intervir em negoci.os 
peculiare•s aos e.stados~ s~alvo: 

1 o. Para manter a fórma republicana federativa; 
2(}. Para asse,g:urar a execução das leis do Congresso e o 

curnprim(}nt.·o das sentenç'a!S federaes. - Cyrillo de Lemos .. 

Supprima-s·e o 11. 3. 
Accres,cente-se o s-eguinte : 
A~ f.a.xa.s à c sello pertencerão á União e ans estados. Uma 

Jp,i o.rdinaria fará ·a conveni1ente ctiscrirn!nação. -J;.au1~o So
d'J'é e outros ,, 
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A.o art. so 
AccrosccnLc-sc: 
!1°. Sohre indu siTias ü ,prnfi:~sões. - Lanro Sodt·1J c 

OHlí'OS. 

Ao art.. J 1 

. •Substitua-se pelo seguinte: 
,~os tlssumptos que perl cnecm coneurrente'l!lrni.c ao_ Gn-: 

vcl'no ela Uiüão ·e: ac}g dos estadns a r .. ompe1rnela ·f'Xelns1va e 
firmada pela propriedade da acçã.o. 

:P-ula dRs sessõe·s~ lG de :dQzembro (I e 1800. -·- CH1'Ü1o ·de 
Lr)m.os .. 

Ao ·arl.. ·.t 5 

Snb~Utua-st~ ppln sr:guin!r.: 
O P-oder -l~ urn. e. l})r.ln. divrrsicladt• d0 snas f'nnr~~õ0s, rli

virlr:--se ern lr0s rnrnos; h'gislativo~ r.xN·nJisn e .ilH\iciario. 
Sala elas scs~1cs do Cong;l'esso Nacional, Hi de del':einbro 

d.-. 18~)0. - lAnn·u StJd:t·f~. - ;Yfnrt. llibeh·o. - Jnrli-u do Brazil., 
- Dr~. F(n·reh·a Canllio. - Jlo.lla BaceUm·_. --- Jlaf'.r;; de Cm·

. 'Ntlho. 

O Sr. Ramiro Barcell.os - Senhores~ depois da eloqunn.tr. 
oraç-ão' que acabastes do .ouvir, prof.erida pelo illnstre Senador 
pela Bahia; depo-is das i:m;pressões \.Uvcr-sas :que <'.Jn vosso 
anin1n devon1 ter causado as revelações que S. Ex. :l'ez rela
tivarnento ao nosso esLa·do finaneriro~ ·pa.reeeria ousadia da 
n1inha parte vir tomar a palavra para fa.llar .sobre· o n1esn1o 
a~sun1pto, visto que não me posso att.ribuir a n1esn1a ~con1pc
llcncia quQ c.a;he a um n1embro do Gov·m·no-. que esteve· ú te~'la 
de nossas finanças ôuran te o prirneiro ann'o da Rl(~pnhl ica. :No 
Pntrr.t.an Lo, con1o· ou represento aqu .i tan1bmn o pensmnento 
de n1eus companheiros dn bancada o de outros rn~mhros destf' 
Congresso que entendern que a lei fundan1ental para a discri-
minação de rendas não deve ficar sujeita ap-enas a factos e 
detalhes isolados, n1as a um systcn1a tanto quanto · po.ssivel 
perfeito, resolvi oecupar a tribuna: E' justan1ente, senhoreR, 
porque n6s t.crnmnos o enf1·aquecimrnl.o rla Uniã.o. que pt·n
curamos abranger na questão rlrtalhada dos impostos aquellcs 
que devarn p·crtenee·r nos estaidos o a.quolles que deva:n1 caber 
no CenLro. para qur. os attritos não voss.a:m ·sobrevir. 

Scnhm'P-S, si fosse uma realidade tr·isfe o nosso estado fi
nanceiro .rlcscripto por S. Ex. ü Sr .. Ministro da J?azenda; si. 
J)orvenl.ura. ·Pllc fnss:c r0al. sr·rht o caso rle ha-LeJ'nl·OS no poHo ~"' 
faz.ePmo's acto de contricção. J~ntã.n a 1\fonarchi.a teria. ·estado 
t\,111 mel hm·cs condi_ç\ões do que a H.epublica. O nltin1o orça
mento •le Monarchm~ s.cg.nndo o calculo de S. l13x. o Sr. Sc
n::lfl()r· pnla Bnhia. representa a s01nrna de J5t rnil ,contos do 
J'i~i ;--; r foi enrc~r·Ntdo eon1 um defh:it ele -19 mil cnn to·s ... 

Tbr.\ voz - 2.5 mH contos. 
Ü ~H .. H.~\l\fiHO BAHCELLOS - ••. j slo Ó! Ul11 tof.al .de t70 

a ·.175 mil cont.o~. 
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Pois bem, senho~rcs. n()s .que derroc{unos a Monarchia, 
porque. procuraya chan1a.r tudo para o Centro, produzindo uma 
pl?thm·a enorme por uma absonpção n1aior do que devia ser; 
no :'I qn n fi·Pt'l'n:rú n1 os a l\loc.areh i n.. •po r'qlw Plln. rPTH'esent.ava a 
anarchia ('ll1 materia, finmweira. havernos de ficar con1 a Re
puhlica em peores condiçõ-es'? ·Hwv.enws de ~ficjar reduzidos a. 
11m estado peor, vendo dcficils lnRis e:xt.r-aorcUnari>Os tra·nsfor
n1aren1-sc en1 hnpostns, Qn1 grav.ames, que hão de vir a pesar 
soln:c o povo ? E em non1c desta União que sp quer julg'ar pre
j 11 dlc::tda p'f' la -de-scenteal izaç·ão. llaYPn1os :(~.n cnriPr en1 tu elo P 

1~ão estabelecer aquillo que era o nosso con1promiSso, não lln1 
Hl ral elos republicanos, 1m as urr1a aspiração de todos ·os brazi
]eiros. 1J?rque a Federa:ç·.ão já ·era unJa exigencia dos· proprios 
rnonarch1stas ? 

S. Ex. fallou con1 algarisn1os; pois fallemos tan1ben1 con1 
alga.ris:1nos. S. Ex.. reportando-se aos dados orcamentarios 
(llW fi ea~ran1 ·doa ::\ln na rch ia. rlissr qu c o inlposto rl-e" i mporf a tão 
UJWnas no~ cl;í. 95.000 :000$000 . 

.Pois eu, L'om n palavr~a auclot·izacla dC' S. Ex .. qnr. jú ha 
1nn i Los 1nozes declarou no Diw~io Oj'/'ic-ial que en1 scü.; mczcs 
-rln Rept1hlica a J'enda tinha augn1entaclo de 11.000 :000:)', c 
cnm nntrns flaclns. que tambem 'são in.1mcricos. vos rlcnlm1s~ra
J·Pi fJIIü a rcnrla de ilnporfat;:.ão não póde elevae-se a rn.enos 'rlc 
1 ns a 1f10 111-il contos. 

]~ nã.o sou l\'linistro da Fazenda c não tenho os dados do 
'l'h0souro, 1nas aquelles que pude colher. Si as alfandegas 
rr~ndi~ n1~ no te-n1po rl1a ·l\'Uonarehia e- corn as tarifas da;quell a 
ocr.asiã.o, 95. 000:000$ en1 1888, segundo o relatorio do 
~:r·. Conselheiro João Alfredo. ·emn -li 'augr:nenl:.o .das· tariJas 
f~rradas pelo actual Sr. Ministro ·da Fazenda. -essa renda não 
p1írtr. no 1ninhno. deL"'\:ar de augmentar de 10 o/o. . 

:Faz(~i o calculo do que se aug·n1entou nas tar1 fas~ e ve
rei::;: que a renda ·ainda dev-e ter augn1entaclo. esle anno. rnLr:P 
flPz P dotz.r. por eenLo; agora transforn1ai 0111 ouro a cobranr,.a 
-dn~ in1postos de importaçã~o~ que era -:feita rn1 papel~ e ve
rei-s q11e. aiLen la a di:f.frrença cln eamhin. o angmen l.o n:to 
dcwe ser inferior a n1ais :J5 o/o. 

·Tudo som1nadn nos de\•e dar·un1 augnHmln flr. 2r-i %. 
:!\fa~ P.n drsprczo 5 o/n, porque eessou a. taxa addieional dn 
t'gnal -porc:rill·aQ.·rnl : :fi-eararn 20 r7? ~ n~ cpmp·s~ sob I' I.' a r0ncla dr~ 
i rnportação cnlcnlarla pelo alg'ansn1~ cln '}roamrn I n nlnnar
ehico. devmn-.se a :L98. 750:000$, e nao ·95 .:f1,00 :OOOlf;. como af
firmoü o ·nobre lVIinistro. 

Fa.llou ta•mhem S. Ex. ·nos recursos qnr poder i arnos tirar 
rlos in1pos1·.os sobre fumo, aleool e outros. 

·i\Jas -en l)e<J•g:untarDi ao nohr·f' :-vfi.n isl.ro 'fl.a l~azrnrla: P.o r 
que nã.o f.all ou .S .. E~. n0 .amg•Inento 1nuito cr11.er1o:~ elo s;-no~ 
rrne no nosso pa1~ e n11.n1mo. mas q1w e1_11 qt~a;-;I !·odo:-;. o:-; 
J)::tizf•s oelo nnmrlo e super1or a -10 % das rendas grrae~ de Im-
porl.aç:,ão? -. . ~ 

Pois hen1. s1 estabelecermos para nnpo:::.lo rln ~eno. a ·pro
porção no rninin1o de outros pai~es~ .ter·emo~ qur 0sLr 1n1posto 
p6r1c prnduzir :1 O. 000: 000~. r. na o c n1cn n11l r poucos contos. 
r,omo dis~r 8. Ex. 

Ainda n1ai~: ~. Ex. nos aprrsrnLnn 1.1111 ar~~;mnrmto .r.mn
pJ.atamN11'e· irnae-r·Pifavel: S._ Ex. fliossc: Rr.nrla dos corrrn·os e 
tclegraphos, tonto . .. 

-~ .. --... ~-· ' . 
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1Mas, ·como cnrre·ios .o telegraphos de:Spendcm tanto, ris
que-se a verba. 

H a nisto un1. sophisma .· 
S. Ex., quando .con1pl·etava a, despesa g·era.l, jnc1uiu nella 

a dos cor:reio:s e teleg.raphos (.4.poiados). renda. esta, que no 
ultimo orcam·ento da M-onarchia produziu tres mil ~ seis
centos contos. 

Inclue-se na des·pes·a; é preciso incluh" o \CIUe cmn:p:et·e á 
renda. · 

Ten1os agora· a considerar serviços que trazern renda para 
o Thesouro, e a que não se referiu S. Ex. 

Nós ten11os, por exemplo, a Es·trada de Ferr-o Central, que 
dá u1na renda respeitavel; por que não se fallou nella? De
vemos contar tambe,m· com essas fontes de renda, que podem 
importar en1 quinze mil contos. 

Junten1-se~ l)Ois', ás diversas rendas as provenientes da 
impo'rtacão, e ter.emos ·138 .300:000$ para as despesas fede-
raes. 

(Esta ·é a renda real e effectiva que temos e que podemos 
considerar infallivel sem sahir do art. 6° do projecto de 
Constitui cão. (Apoiados.) 

Agora examinemos :outr-o ponto a que o nobre Ministro 
se referiu. 

S. ·Ex. disse que todos os s.erviços· que são retirados da 
União, -pelo facto da \:Blederação, não- h1.1portan1 en1 1nais de 
5.400:000$000. 

UMA voz - Im;portam em muito mais. 
OurmA voz - Em cerca de 22. QOO :000$000. 
O SR. RAMIRo BARCELLOS -Vou mostrar-vos como mon

tan1 a c·errca de 22 a 24 mil .contos (Apoiados), por(Jue 'ha ser
viços que estão permanecendo na Republica e que devem des
apparecer forçosamente. 

Primeiro que tudo pergunfJa;:rei: Para que quer~en1:os es,te 
exer,cito de funccionarios que faz ;parte componente do que 
chamam·os thesourarias de F-azenda? A maior parte dos povos 
~ultols já abandonou este mecanis,mo pesado, caro, rotineiro, 
das the.sourarias d-e Estado, pelo molde que herdámos e que 
cons.ervamos. 

Os povos não precisam de thesourarias, depositam as 
rendas á medida ,que são col-hidas, em bancos, onde m-andam 
fazer os respectivos pa.gamentos por che.ques. (Apoiados.) 

UMA voz - O mesmo é consideravel. 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Nós poderemos fazer aqui 

um ~calculo ligeiro das despesas que dreve·m desapparccer, ad
mitti-da a Federacão, 1em cada um dos ministerios. 

Vejamos: - Ministerio do Interior (Z~) : 

Devem supprimir-se as seguintes verbas: 

Familia. imperial •.•••.......... · •••.•••..• ·' 
Con~·P-lho de Estado .•..... · ................. .,.. 
Presidentes de provincias ................ · 
A.iudas de custo a estes .................... · 
Culto publico ..•........•....... · ....... . 
Seminarios e:piscopaes ..•............ , ... ·: 

1.09'1:000$000 
51 :000$000 

26'R: onns:nno 
26:000$UOO 

789:000$000 
11. o·: ooo$ooo 

c 



- 651'-

Inspetoria da Instruccão no Município 
~ 

1 
Neutro· ........ ,..! ••••• 1 ••••••••.•••••• 

j~sy o de Meninos Desvalidos .... ·: .· ...... ·. 
Estabelecin1ento de educandas elo Pará .. . 
I~spectoria Geral de Hygiene ........ · .. 
L1n1peza da cidade e praias do Rio de 

Janeiro. . · . 
Ohras na ejda~lc · d~ · iú~ · ct~- Ja~ei~r:l ·::: ::: 

580:000$000 
1'38 :000$0()0 

2:000$000 
'2•28: 0{)0$000 

637:000$000 
-i OO: 000'$000 

~ .. 37 4: 729$9'9'7 
Scnhorc.:3~ essas '\iorJxrs, suo ou não Ycrbus qu,e devan1 

desaparecer? :só no l\1inisterio do Interior, pois, ha a quantia 
·~e 4. 37 4: 712'9$:9~)7, que deve desaparecer, quasi equivalente 
aquella que o Sr. Ministro da Fazenda nos deu co.mb unica a 
abater no or(:.amento geral. · 

Passo ao l\finisterio da JusUoa (lê) : 

Relaüões . . ........................... . 
._Tuntas Co1nn1.erciaes .................. · .. . 
.Justiça de 1 a instancia ......... · ·-· ...... . 
Despesas secretas da policia ............ . 
~~juda de custo ........•............... ,... 
Novos tern1os e co-marcas· .............. . 

634:808$000 
86:504$000 

3· .151 :000$000 
120:000$000 

90:000$000 
373:000$000 

4.369:288$000 
Neste Ministerio a s:o!mma das verbas importa, pois, em 

4.3G9:288$000. 
Ago·ra accresc.en ta·e .a isso o pessoal que deve diminuir na 

respectiva Sec.retaria, vi;sto que a ID;aior parte dos serviç.os 
ten1 de diminuir. 

Vamos ao Ministerio da A:g.ricultura: 
UM: SR. REPRESENTANTE - No Ministerio da Justioa ainda 

h a. n1uita cousa n1ais·. 
O SR. RAMIRO B,..A..RCELLos -:No !M1inisterio da. Agricultura 

temos (lê) : 

• Jardim Zoologico . . .......... ,.,., ......... · ., .. 
~\uxilio ás escolas praticas ............. . 
Instituto Fluminense de Agricultura ...... · 

1
• 

Instituto B3Jhiano de Agricultura ........ . 
. Acquisição de sementes, planta.s, etc ...... ... 
_1\.uxilio para impressão da Flora Flumi-

nense . . ....................• · ...... . 
Passeio Publico .......................... . 
.Ta rdin1 da Praca ela Acclan1ação ... ·: .... . 
Illun1inaçã.o publica .................... . 
Exgotto da cidade do Hio ............... . 
1Catechese ·. . .............•................ 
Fahrica do Ipanema ......... ·-· ...... · .... . 

10:000$00:0 . 
41Q8: 000${)00. 

24 :000$·01{)0 
20:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
8:400$000 

33:160$000 
·B12 :801$000 

2. 27 4:780$0010 
220:000$000 
2:11::340$000 

4.038:501$000 
Assi-m, o l\1inisterio .da Agric.ultura, lD.ÜO fallando na Secre

taria, onde se póde fazer alg·un1 abatiinento din1inuinclo o 
pessoal, mas não toco nisto, ·Offerece n1argen1 para. a eco·non1ia 
de 4. 038: 000~000 .. · 
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O Sn. AnrsTIDES MATA- Já ahi estão :13. ooo :000~000. 
O BR. RAMIRO BAHCELLOS: - Ben1; varnos ·passar ao Mi

ni st crio da :Fazen'da . 
. o Sn. 'SEHZEDELLO - Depois V. Ex. :fa.r:ú. n ealr11lo dn 

uugn1cmto das despesas, e h a de "\'(~r qne h a rr>almontr u rn 
largo deficit. 

O Sn.. RAl\nno BAl~.cELLos - Chegarei lá. 

MinsLerio da Fazenda. Caixa fla AmorLizaeã.n, r•~ is 
1·8'!1:: 962$000. 

~rhesotuaria do Pazenda. 
Senhores~ eu jlt disse~ ide a quasi todos os paizcs Cl\·1-

lisaclos e nelles não encontrareis essa immensa n1achina cha
mada Thésouro' Nacional; é unla instit:uiç.ão . que ten1 drsa·p-
parecido . 

. As o.p_eraç.ões se fazem por interrnedio dos bancos: o 
dinheb~·o 'JJaciónal se recolhe aos bancos de conJ'iança r ~n
brr P.llcs sr. rnanclarn cheques para os pagarnentos n1rdian! r. 
aporias un1a pequena por·ee:ntagen1. 

1)ortanlo, o Ministorio da. Fazenda. que: .queira ae:~har· enm 
esta ·dosp.esa. p6de muito hen1 fazel-o, e eu a incluo no nn
mero ·daquellas deYm11. desap1pare,ccr desse lVhnisterin. 

0 SH. THEODURETO SoUTO E' l1ll1a verdadeira tahrila 
rasa. 

0 -8H. -RAMIRO BARCELLOS .Justa1nente: nós fundánlOS 
a Republica para ·fazer tabula rasa ele todos O'S exc-e.ssns. da 
Monar,chia. · (A.poiaclus.) 

U1vr,\ voz - Do contrario, não valia a pena :funda l-a. 
O Srt. 1~HEODURETO SouTo - Mas a.1ão para desorganizar 

os serviços pnblicos. 
0 Sn. HAMIRO BARCELLOS - Nã.o é desorganizar~ é indi

J'eitar. 
Juizo dos Feitos da Fazenda. 
Sfmhores~ para que este juizo dos feitos:. especial para a 

Fazenda? Na lei não deve existir .iuizo especial para lJrna 
pa.rte; rtodas dev•en1 concorrer eguahnente no n1es.n1o' .iuizn: 
qu-an·do a Fazenda é parte~ ella deve suj citar-se ao mesmo 
juizo a qne sujeita-se o povo~ ao juizo .con1n1um ~ Portanto, 
para qne esta velharia elo tempo de D .. João VI? 

As reeehedorias deven1 ter egualn1ente o 'dosti·no .flas 
thesourarias. Con1 -ell as se g·astarn 1,50: 000!15000. 

llepartiçã.o do in1posto do gado. 
Este j1nposto e de natureza n1unicipal. e pela Gonstitui~~ão 

não üca p,ertenccndo á União; :po'r consequencia desapparcce 
o que se gasta con1 a sua ne·re·epç.ãü. São 30:530$:0:00. 

Me::; as de rendas c coUr,etorias. . 1 

Tan1:ben1 tern de desapparecer e-ste n1eeanisn1-o, po'rqne 
a União só fica con1 as sua!=:i repartições arrecadadoras. as 
alfanJdegas, no littora:l; 11ão tem 1nais n1esas de renda, nmn 
coneeto.rias, desde que se ap:prove a nossa en1enda. 

Esta verba n1ont a a J 48:000$000 . 
Adn1ini stração di an1anLina. 
:C.o.mo ·:::cahenl, o p~ar'Cee.r da Commi.ssão f1az cnm, au.r os 

tcrr.Horios· e as n1inas fiquen1 pcrtence·ndo a ·r-ada Estado; 
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pnl'l. an Lo. dcsa<]J ptn·ecc a mbninistrat,:ão d iamuntina. São ré is 
; '1:: LOO!f'OOO. 

Ous I: cio ele~ fazendas e pr·1 l[Jrios naciunaes. 
·~02) hores. u Estado não cl ove ~er fazendeil'o (lUso). o Es

tadu nao deve ser dono de casa. O Estado eleve ·vende·r e:-s:-:;as 
lH'Il'llriedacles naciorutes~ .deYe clis:pôr dü suas casars .deve ter 
::>IJu.wnLP o.s edificins necessarios para as suas rc.p~u·tições, c 
111a1s na·da. 

O Estado não ·é neg-ociante. não é plnnl actor ele cal' é, não 
é dono ele casa. n5.o é na1da disto. 

Scn~hores. -1nna circun1stanci a es pec ia l que omiLtiu tarn
IH'lll u Jllustro Se.nador pela Bahia~ c~ UllliL ,·,ireumstarn:cia que. 
~;~·, ella d1~ per si dá a son1n1a dos cinro 1nü e tantos contos, 
~I' te .a.~ho'u qr1 c desaprpa;reeia elas ·despet;as get·aes: refir-o-n1e 
as cll l:l e rene_:, as d1~ ca1n1b1o~ verba. qtw clesappar·p.cc cmn a co
J,r·allt;a elos impo;.;.tos en1 ouro~ não tr•ndo n C:flYerno n1·ais ne
cc:-::sirlacle ele tomar can1biaes. 

As cliffereneas ele cambio 1uontari an, a 5. 359:330$. fa
z(•ndo a conla. velo can1bio actual: eis a Yf'J·ba que desap
p;_:u.·r·cell~ flesclc~ que o ~}I:inisterio da F;l:;;,•rHla n1andou fazer 
a cohranca dos direitos em ouro. 

() fi·Oi\'Cl"TI:O~ ?ÜO indo 111ais to·nun· Calll!biaes, po·rque te1n I 
nas alfandegas dinheiro: eo.n üuro para f:az·er ·Seus pa.garnentus 
Jlll .Pxoi.erior~ deixará. de reaUza.r· ·els•sa despesa. 

Pois hen1~ son1mada a differença de cambio co1n aquellas 
Yt~r·has Qlll' já e i Lei~ ton1os S. 692:563$000 nu l\iinistel'io ela 
Faze• ncl a. 

U::\1 Stt. REPRESEN·~rAN'rE - Dú um aparte. 

O Sn. RAMuw BARGELLOS - Ainda esqueci muitas verbas. 
O Sn. ZAMA - De rnodo que o Sr. J\'finistro nã.o nos con-. 

tou a historia 1nuito direito. 

O SH. ILDnRo B.utCELLos - As despesas que devem des
apparccc·r de todos O's ministerios. dizia eu. 1rwntam a :!.2 u1.i L 
e t;anJos contors. ~ão tenho aqui a ·sornn1a exa.cta. mas ó Jaei i 
ck obter-se. Abatemos elo orçamento ela l\1onarc11"ia, porque 
deve ser esta a nossa base, esses 22.000:000$. que clla, si 
:IIU!IVe·~::,·u Jeito a t']:'ederraç.ão. teria de-ixado de désp.encler~ e fe
ria:ll10S a cl;espcsa tolal avaliada en1 134.000 :OOO$üOO. 

Ag·orn. 1neus senhores, que ta1nben1 argun1erlLei com. 
nunH~-l'OS. o que resta aos que con1batem a nossa en1cnda é 
'lll'l )\rar l(íue erssas ·no Las-são falsas, ou qu9 o S.J·. ~·cm.ltlor- i]_) C] a 
Bahia deu notas que nao corres;pondcn1 a actualidade. 

O Sn. lESPIRl'l'O SANrro - Faltava accJ·escentar .quartÜl 
eu~Lou a vinda da :Monarchia pa.J~a o BrazH: custou 10 
·milhões~ e a H.erpu!hlica ·custa muito n1enois e não cusluu 
sang·ue. - _ _ 

o SR. H.Al\'IIRO BARCELLOS - Nao estou censurando. Vou 
a esse ponto~ tenha rn1eu illu·stre coHega a paoiencia de ouvü·
rne até ao fin1. 

Mas. n1cus senhores, con1o u1na revolução traz actos 
m1orn1aes, circun1sLancias extraordinarias, nec~~s~dacles ex
tren1as pm'a o governo que toma a responsabilidade della, 
para -o goyerno gu~ ·bem. a ~oldo _transe de. manter a o::rdein, 
crue ten1 ele satls:[azer asp1raç~e~ ha -Inui.to tempo comprj-
rnici::t~ em toda a ordein de actividade nac10nal ..• 

I 

.:1 
' 
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UM SR. REPRESENT.liliTE - E mes1no de exigencias ., 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - ••• mesmo de exigeu~laS, 

cnmo diz muito bem o meu nobre collega; não ha rh1:v:da 
que E.El:J6 governo tin~a de exceder em muito a verb~ _que 
Ct>mpuâ.el para tempos normaes. Entretanto, vamos v1ver 
-ctt.·r·narneTJ.te na anorrnalidade ou temos esperancas de. f·S
téiindü esta Constituição votada, entrar em um regímen normal 
de Republica federativa? ---·· ·---·-

Temos esperanças de entrar em um regim·en verdadeira-· 
rnente republicano e, quando digo - republicano, - impli
citadamente quero dizer - econon1ico - porque a Repu
blica não é o disperdicio, não é o esbanjamento dos imposto::; 
(Apoiados), é, p·elo contrario, a economia bem ent_endida, o 
desenvolvimento da Nação segundo suas respectivas forcas, 
sem o abuso de cousa alguma, e principalmente sem o abuso 
do credito, porque quem abusa do credito, ·está proximo da 
dj fl!'iculdade e, ás vez.e:s, da rui na. !Reparai nas diffic~eis con
dições em que se está encontrando a nossa visinha e amiga 
a Republica Argentina. 

A Republica Argentina, desde o governo que levou á 
presidencia o general Rocca, até o ultimo governo, o do Dr . 
.Celm.an, entrou largarmente no abuso do credito. Gastou em 
10 annos recursos que levará 30 annos a reconstruir. 

Espero que a Republica não lance o povo brazileiro a 
taes calamidades, que estão neste momento pesando sobre 
os nossos visinhos. · . 

Eu não aceuso nem faco OPíPOSição ao Governo Provi
sorio, porque, senhores, si eu mesmo tivesse motivo de ordem 
muito séria par.a accusar o Governo, por erros de admi
nistração devia lembrar-:-me, como .me lembro, e, bem assim, 
todos aquelles .que fazem justiça aos illustres cidadãos que 
tomaram sobre si a responsabilidade da revolução de 15 de 
novem·hro de 1889, de que o paiz deve a ·esses cidadãos ser
viços de impo.rtancia tal, que não S·e pódem comparar a 
qualquer son1ma que uma -imaginação exaltada possa esta
belecer como :Parallelo. CMuitos apoiados.) 

Pois, senhores, si o Governo Provisorio teve necessi
dade de gastar 70 ou 80. 000:000$ para garantir a ordem •) 
in1pôr confianÇJa ao capitail ext~angeiro, que importam. e·sses 
80.000 :00:0$000? . 

Um tributo annual de 4.800:000$ a juros de 6 o/o c urna 
amortização modica para a verba orçamentaria annual. 

O SR. SERZEDELLO - As despesas são de caracter per
manente. 

O SR •. RAMIRO BARCELLOs .- Eis, senhores, um erro I 
. De caracter permanente são apenas as despesas que o 

Provisorio fez com garantias a emprezas :Para desenvolvi
mento do progresso material do paiz, porque dependem de 
·contracto. Todas as outras não são, nem foram, mesmo_ no 
tempo da Monarchia, de ·Caracter permanente, po:vque variam 
:eom os orcamentos. 

O Sa.l ·SERzEDELLO - P'elos menos de longo prazo. 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS -- ••• SÓ estas, que envolvem 

contractos; são perm.anentes, :porque -o Governo, qualque~ qu~ 

I 
!3 2 
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~ll·~ sr.ju~ nãn ,lJO·derci annular Inuitos contractos son1 pagar' 
J n domnização . 

. Todas as ontras são dcspc.3a.s que variarn. ~~ si não i' o~:-;~~ 
ass1,m, basJaya reunir-se o corpo legislativo tnna só vuz, dc
eruun· os nnpostos c as despesas: o ficava Ludo cstaYel. (.lla 
1.on fi.J?o.r·te do Sr. Se1·zedello.) 

M.as aun1itto que seja insufficicnte. n1esn1o d epoj s d~\ 
rc~~)lVHla a ·Que_stã~, o pro'bl_ema do gasLó oxtranrdinario qu~~ 
n b~Vel'no .Provisorio fo1 obrrgado a fazer, c que tenhamos. ne
C(~SSidade dn elevar o orç,arncnto annual. 

_. C';onc~rcto. Sobre esse particular minha np inião é os ta: 
11a,, prcc1s? ver nos Estados lhüdos~ nen1 na Sui.ssa. o que S<' 
útt:. (.1po1ados.) Cada urn deve c:studar o seu pro-blmna r~ 
cl mxm·. o, do vJs~~ho ~ao visinho. (Apoiados.) 

.1\'hnna opiniao e que estudemos os nossos em si mesn1ns. 
o 11u c podemos gastar, o que poden1os econ01nizar. 

O Sn.. ZAMA -- .Ouvimos o Sr. Ministro da Fazenda dizer 
quo o paiz está muito prospero. S. Ex. não tem noticia d;) I\orto. 

0 SJ:l. RAMIRO BARCELLOS - Senhores~ eu~ ou qualque ~~ 
representante do paiz, para justificar um voto de consci
Bncia, de approvação a·os actos todos praticados pelo Governo, 
sobre quo presupposto devemos fazei-o? E' que ess-es actos 
foram praUcados pelo desenvolvimento da riqueza publica. 
Bem; nestas conàicões (e eu estou convencido que assim 
seja), si a riqueza vai desenvo1vendo-s8, a renda não póde 
dejxar de desenvolver-se parallelamente. (Apoiados.) 

Si uma cousa é consequenoia da outra, os embaraços, 0::5 
horrores. as· tristezas acabrunhadoras não são taes como no" 
annuncióu o Sr. Ruy Barbosa em suas pro·phecias de bancar~ 
rota. 

UIVr SR. REPRESENTANTE - O Sr. Ministro da Fazenda. 
declarou que tinha confianca nos recursos do paiz. 

O SR. ZAMA - Disse que a bancarrota '5e.6a irnnlinente ·: 
O SR. RAMIRO BARCELLos - O Sr. Senador pela Bahia 

dis-so: «!Si deix~rdes para o C.entro só as forças do art. 6° do 
projecto ele Constituição. a bancarrota será imminente. 

Mais adeanto, disse S. Ex. : <<Si adoptarmos tambmn o qu c 
pro.poz a Comrrnissão e .as ·emendas da deputação rio-gran

. denso, a fallencia será ·na mesma hora». 
Pojs ben1. não me deixo tomar destes receios e tam~bern 

nos dados do · Thesouro, .PO!'Ique S. Ex. demonstrou uma re
ceita jnfim·a, agarrando-se ao relatorio do Ministro da Mo
narchia. (Apoiados)~ sem accrescentar aquelles augmentos, o 
que S. Ex. annunciou no J?iario Official, que importavam, só 
em seis 1nezes. em onze m1l e tantos contos, e sen1 nos dizer 
u1na só palavra sobre o que se poderia economisar. Entre
tanto. S. Ex. não nos deu um dado, um documento sobre. :t 
justificação das despesas que elevam -o nosso orçamento a 

' 200. 000:000$000. . 

O SR. ZAMA - Nessa não c.ahia elle. ·(Risadas. ) · 

(() SRr. RAMIRO BARCELLOS - Já se vê que S. Ex. en
carou s6 un1 lado da questão e não nos deu todas as infor
mtlr.ües noces::::ll'ic..s: S. Ex., q1~c arppelou pr:.ra qne fnllas-
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sernos 'C·lnro, :rranean1enle~ não deve extrunhar que cu peça 
a jus L ifica~;fin~ uma ·'])ol' Ul_.!ta. da~ ved.ms qul~ elevam as despc
!':iilS du pajz a ~iQ:O.OOO:OOU$000. Assim corno houve pachorTa 
rara ju~Lii'icar~ até exag·ger~adarnente, a pobreza de nossa l'O
cei La, deYian1, por rnaioria de razão, justificar-se, den1oracla
lllentc, 1 ongan1e1ltc. lealn1entc~ uma por uma, ns despesas que. 
elevan1 os tributos· a 200. 000:000$000: 

O Srt. ZA~'L\ - Só as~sin1 se poderia ~chan1ar «vi ver ús 
elunts ». 

O Sn.. HAMlRO BAH.CELLOS - SenhorDs, apresentando S. 
l~x. temores de deso~eganização e de separação, si nós esta
lJeleeessen1os o systmna proposto paea diserüninação das 
J'Cnclas, s. l~x .. argumentando .Cü.lll {lS Estados un,idos da Arno
rica do Norte e dizendo qu-e uão é possível o' Centro anmn·ico 
empobrec·:bdo e os estados a se locup1otarern oxugge-rando st:LUl:i 
tendcncias para os grande~ gastos publicos, B. Ex. esque
ceu-se· tde dizer que o exag·gero, as t;e.ndericias para .os g·astos 
}Juhlicos no Brazil nunca provieran1 dos esta,dos. (Apo·iaclos), 
estes pobres anenücos que nunca tinhan1 do que viver. (ilfnilu 
beTn).. O exaggero foi smnprc do 'Centro e ainda o Centro IS 
que ten1 continuado nesse andar. (Apoiados.) 

Quere~·s "tll11a prova de con1o os estados são n1a,is cuida
dosos nestes asstunptos? 

No H.io Grande- do Sul nos subordinán1os, durante a J)i
eLadura, a governar eon1 o o·rçame:nto organizado por a:quclles 
que ·deixaram o po'der no dia 15 de noven1bro e não gastán10s 
urn real alé1n das auctorizações orçan10ntarias •. 

ü Sn. · ZAMA - Lá, na Bahia, foi o contrario; triplicarar~1 
a despesa. . 

O Sn .. ,1:\JA?.J:mo BAHCELLos - E quereis saber onde se alJu
sou ·mais? Fo:i justamente na visinhanoa, onde o n1al pega 
mais .faeilrnenlo. .Foi no E·stado do Rio de Janeiro, porque 

. isso· é contagioso~ de individuo para individuo, de Estado para 
Estado, do ntwã.o para nação. V c~-se n1uitas vozes que u lux.~J 
estrag·a as sociedades por inütação; o visinho nfto pócle s·uv
portar que outro tenha carro e cava.llos,. e quer imital-o. 
(.Apoiados.) 

No Rio da Prata~ en1 Montevidéo, en1 Bttenos Aires, unw. 
vida ficticia, de luxo~ .duranhe 10 annos de emprestitno's e 
cnüssõe!s, que dot-erminou? Deternünou o .que nós estan10s 
ven:do, isto ·é~ o ·que Já está clesapparccendo, está a,pparceendo 
aqui. (A.poiados.) 

O Sn.. ZAl\'fA - O n1ierobio está ceg:ando eon1. f.orç.a. (JH
saclas.) 

O SR. RA~nrw BAP.CELLos - O nobre 'Ministro da JTa
zenda disse que as desrpesas aug'nl'entaran1, durante a :Monar
cld a, de 25. 000:000$; pois hem: no regin1en re-publicano, eo1n 
o augn1ento eon1 a força publica. .com o qual concordo, con1 
o aug1nento de outras despesas inevitaveis depois do n~ovi-
n1ento revolucionario, eu admitto que tenha1nos necessidade 
de n1ais 25.000:000$000. Ora. 2:5.000:000$ contra.postos aos 
22.000 :000$ ··que devemos eccínomisar si tivermos ministros 
que queiran1 ter 1bastante espirita federalista; si tivermos 
n1inistros qUe queiran1 din1inuir as despesas .ele cada minis
terio no que é possivel~ nós apenas termnos~ cheg·ados os ten1-

I « 



----~----------------------~------------------------------------------~ 

657 -

· pos normaes, um deficit de tres n1il e tantos contos n1esmD 
segundo os calculas do nobre Mínistl'O. (Apartes.) ' 
. . Quanto á questão da discriminacão de rendas creio tel' 
d1to bastante. · ' 

.Si quere1nos fazer uma lei fundamental e estabelecer urr1 
regín1en que ~1aja de servir para os no·ssos fiÍhos oe para os nos
:-50S netos, nao. temos que ater-nos .a factos que .5uccederam 
hontem ~u hOJe, devemos ater-nos a princípios e doutrina-:; 
que precisamos estabelecer. (Apartes.) Eu tambe1n tr--ouxe 
dados e tenho argumentado com eiles. · · 

Passo agora a outra questão tamben1 envolvida no artig:() 
6°, a questão bancaria. Ella tem sido trata:da por vario:~ 
n1err,tbros deste Congresso, e ultimamente pelo Sr. Senador pelá 
Bah1a, que me precedeu na tribuna. 

_A~é ao momento presente estou completamente in albis, 
e1n JeJum, a res:p-eito de um facrto sobre o qual ainda não ouvi 
uma palavra J).em da imprensa, nem de particulares. 

E' -o seguinte : como é que em um paiz en1 que a moeda 
J egal é papel, d Gove·rno ·obriga o c:onsumidor a pagar os im-
postos em ouro? · 

De onde vem esse ouro'! 
Ainda não vi explicação para este facto. Como é que eu, 

re·cebendo hoje o n1eu subsidio· em pap·el, sí amanhã qui.zer 
mandar vir· uma carruagem de Buenos Aíres, heí de pagar o-s 
direitos em ouro? Não ·cormprehendo. Mas isto é um incident~; 
vamos á questão bancaria. Segundo o ultim-o decreto, as emis-

. sões hão do ser infailivelmente monopolizadas vetos dois 
banco~s que· se fundiram debaixo do nome de Banco da Repu
blica. 8enhores, isto é a continuação a. luet.a. do Centro con
tra: as peripherias, é ainda e ainda tJ goso da plethora can.
tral. Senhores,. com as emissõe·s concentradas: em um banco, e 
cs:se banco no Rio de Janeir'O, serão devoradas por este, mi~ 
tauro· que se chama J?raca. d_o ~ÍO 9:e Janeif'O e que aind~ b_9je 
come e comerá quantas em1ssdes Ihe derem nas es.pecuiat;:oé:5 
da bo!sa. · 

Ag.ar.a, vêde, .. v6s do IPíauhy, vós do Ri: o Gande do- NOrte, 
vós dos confins do Amazonas e . de Goyaz, ou do' Rio Grandé, 
quando precisarmos d9 auxilio de·ssas ell!i.ss~·es, quando preci
·sarmos que no-s valor1s·~ o nqsso terrttor~o~ ter~mos: ~.e 
vir· como muito· bem disse· o- Sr .. Cava.tcrantr~ sup.plmes, p.edo: 
ao' Cent:Fo, ao estabefecÍmento que tem· o monopolio, que 
mande suas agencias fazet"" negdcíos: éom o"' estados. 

~· Mas: é mui!to' provavel que, a não virmo·g de ma·ctruga-d:t. si 
vie:rn1os· ao· me-ia-ia, nos diga o banem que já não ha dinheiro, 
que o dinheiro- já está co:nvertido no jogo da Bolsa, em papeis 
e~ títulos de toda a natu:r:.eza. . . . . 
. · E~ o q'!l'e tem aeonte~t~o ~oesm·o ao,s proprios· bancos r~gto
naes. Eu etto até .a da minha. terra; e uma casa de. JU~ 
altos, o dinheiro- sai po.r um p:ree:o exo:.bítant.e, d~ manetra 
que ningue'm quer hypotheear, 1porqne .nao: pode· dom as suas 
exigencias . . ,., , . . . . . , . 

Outra cousa eu com~r:r:ehendo; nao- e só o mon:opol1o h:l;n-
caria, 1p·arq:tte a RepubH~a,. di~am o· que· quize:r_em, a Re:oubhea 
nunca p·óde querer o: pnvt!egt:a gu. o .. · monop:oha; e·~ .. no . dfa . em. 
que a Rep.ul1liea ent}'ega~ ás .~aos de um b~nqamro f~ltz ~ 
destinos do meu pa1z,. eom ~ror- razão .Podra entregal~os· ás 
ptãos· ·de um barnem para a.bt .. asser.ú;ar. o seu. thr'On(). . .. 
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O n1onopolio bancario entreg·ue ás ·mãos de um ·homem:> 
p·or n1ais honesto que este seja, constitue un1 perigo para o 
paiz, pOI'que, embora nãd fosse ~um banc-o de espeoulação, 
poderia ser uin banco partidario, um banco que, por sua 
natureza, deve es.tar sen1pre iben1 .com o Governo, -e os bamco.s 
partidarios, .i á te1n acontecid_o, só tên1 dinhei~o _para os ami
gos, para os adversarias nao ha. A opposH~ao nunca tern 
credito, só por estas razões; si outras não houves·se, eu vota
ria contra o monopolio bancario; mas existem outras razões, 
e o 111onopolio bancario, p-elo modo por que se vai effectuar 
no' paiz, si o Congresso nã,o approvar as emendas, trará as 
·peores ~consequencias para a economia n().cio'na1. 

· UM SR. REPRESENTANTE - E·m relação á Federação, não. 
0 SR. RAMIRO BARC'ELLOS - 0 monopolio é colloc.ado ll'J. 

Centro; como não ha de fazer mal aos estados federados ? 
0 MESMO SR. REPRESENTANTE - Elle pertence a todos •i 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas O nobre Deputado COlllO 

vai fazer operações ~de· credito no fundo do Piauhy ? 
· VozEs - Então que quer o' nobre Deputado ? 

· · · O 1SR. RAMIRO BARCELLOS·: - Hei de dizel-o; estou agora 
fazendo a eritica, n1as, si quizer, direi a;nt-es de ·concluir estas 
a.preeiaçõcs. Quer.o uiua eS\l)ecie ~de banco-s que não são nenhu
ma novidade: que exi~stem. Não é ca.so novo bancos que fazem 
seu& depositas respectivos em ouro. Esses depositas não são 
gastos, elles ·os têm na sua propria casa fiscalisados pelo 
Governo. Estes bancos ·que emittem, no momento en1 que se 
lhes traz uma cedula sua e se lhes pede o dinheiro em ouro, 
!'lles a convertem; e .si não o fizerem, são considerados falli
.dos. Eis os bancos que eu. desejo. O que nã.o ·for isto serão 
bancos filhos de theorias e de bons des·ejos de fazer capital, 
n1as que nada têm de real. (Apartes.) 

· Senhores, o Brazil, tão rico. como disse o Sr. Ministro da 
Fazenda, tão' cheio 1de recurs~sos. estg,rá ~colloc,ado em p-eores 
condiçõ-es do que o Estado lÜriental? Quando em 1876 o ge
genarl La 'rorre ·encontrou opape1 convertivel valendo dois vin 
tens por peso de dois _mil réis, fundaram-se bancos com fundo 
n1etallico qur. ·Se .obrigaran1 á ·conversão permanente, ·e em 
qualquer occasião, de seu '{)a:p·el ~mo-eda. Este homem, no fim 
de quatro annos, levantou o valor do papel ao par. Entre
tanto, nós estamos' a tropeçar para constituir theorias, para 
obrigar, talvez ainanhã ou depois, os nos·sos gú'vernos a pro
c~rar um porto -de sahida para tantos privilegias que hão de 
fw~r t~ansf.ormados em !?apelada na mão de quantas compa-. 
nh1~as Ins-ensatas se têm Inventado e se podem inventar para 
,iog;o da Bolsa; e é na ~caixa dos bancos eom as suas notas todas 
invertidas em taes papeis, que ven1os ·figurar ahi no• jogo· da 
Bolsa .. Da? o· ·O ·cn:so de ·qual•quer desastre fina;n0eko, sabemos 
que a maior parte destes bancos não terão ~para representar. 
seus -capitaes senão essa papelada, que nada vale. 

UM SR. REPRESENTANTE - Então V. Ex,, .pretende matalj 
tu das as companhias ? 
, 0 S~. RAMIRO BARCELLOS - Ao contrario. 0 qúe •eU querô 
e que v1vam_ aq~ellas que devem viver e não aquellas que só 
servem para o Jogo, para a especulaoão para comprometter, 
o nosso credito . O que . eu . não quero é que se concedam· fa
vores onerando-se o nosso credito, com.pro.m.ettendo-o mesmo. 

Mas, senhores, a.· respeito da questão bancaria. direi que 
o eap!tal e o credito nãp são ·méras ficoões .. O credito é repre-
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senLa·do por u1n valor.· 1naterial que represcnla sonllH'e llHlicr:' 
q~anLidu>ct: do ~Lw o eapital lH'o~.ur~aclo. Cl'cdito c eapH.al 
na~. se H1lpr-ovu;am. Ton1ar-se o credito du Goveeno~ 
u L1lls.al-o c: cOJnprorn et.tol-o Jtesla nwnlanha ctc bancos e conl
IJUntu~s. _eis o .qu.e eu condenmo. (Apo·iados.) 

S1 nao necessitan1os de lcYantar emprestin1os nas n1osn1as 
eondições pree·U!'ias das !.·epubHras platinas, a continuar este 
:-;;ystoma, 1nais tarde seren1os obrigados a isso. Dado o caso 
• lo urna guerra, eomo a do Paraguay, por excm.plo, con1prc-
1Lcndcrn os nobres Deputados as difficl,llclades eon1 que Lere
nws ele luetar para obter ouro afim de sustentai-a 

Que necessidade ha de compron1et.ter-~e o credito da 
União con1 a einissão de un1a quantia fabulosa. silnplesrnente 
1mra ter· o prazer de sustentar-se un1 :banco no Centro, um 
banco de privilegio, um banco diplomado con1 as regalias· do 
papel moeda ? 

Ul\-t Sn.. REPrtESEN'rA!NTE - Quen1 quer isso? 
iO Sn. BA::\iiRO BAHGELLOS' - Quen1 quer isso "! 0 decret.) 

tio Sr. l\linistro dà Fazenda. Acaso V. Ex. ,julga que este 
Llecreto desn1ente o que eu agora estou dizendo? 

O :\lESMo SH. RE.PrmsEN'r.:\NTE - :Mas o decl.'cLo foi pu
Lliea'lio? 

0 Srt. lLn.nno BARCELLOS- ·Pois não. V. Ex. leia-o. 

Senhol'es~ a minha hora está exgottada e eu não que1;o 
alHr~ar nmn. do' Jlcgilnento, nen1 da pacioencüt do .Sr. Presi
·denl.e. e tãopouco da bcnevolencia dos n1eus illust.res. collegas. 

Vou t.er·milHU' com u1na phrasc de un1 illust.ro paulista, 
an1adt l !JCl o~ ri ogran:denses. 

VPnaneio :\yres, quando Qncetá~mos a pulJlieat_:ãu da .re
dera.(~iiu. foi u seu primeiro redactor. 

J~llo ó~cr·evou no frontcspicio do org·ão do partido republi
eanu esta:-; qnatl'o palavras, que j)ara 1nirn são e continna.n1 a 
~e r o~ quatro pont.os carcteaes da orientação republicana. 

Elle ·disso: Federaç,ão, unidade, centr.aMsa,ção, de~~nneinbra-
11lenlo. (A.'))oüulos~· mwito bem.) _ . 

Sr. Pre·sidm1te, estou convencido de ~que, si ü Cong-resso 
11ãu Livm.· o 1naximo cuidado mn collocar na Constituição toda:5 
a~ 1nedida:-; dcscenL:t·ali.zadoras de que prccizanws. (Apoiados.: 
,,,:uUo bwm,). a agitação federalista, que já ven1 do tmnpu d·-t 
~:l-onat·ehia, ha ·de ·continuar no seio da Repnblica; ~ ha de 
levar LalY1~z o Brazil ao· 'Csphwcel:aincnto. (Muitos a.putados), o 
que uão des(Jj.o~ e ninguen1. deseJa, n1as que sou obrigado, pelo 
meu pa.lriol.is-Inu, a .an~1unciar âq~oCiles .que descui:'ain deste 
a~sutnpto ilnporLant1ssuno. (Apotallos.) . . 

Faz,ei ·a J~,e:deraç.ão, f~a.zci uma ·Const~tuição fcdcrabva, es
magai toda. e~'JHJ~ie rio p~·i.Yileg~os, Ines;Ino. esse qu~ 1n~ p-er-
1 enee. o vr1vlleg10 de tllplomado (1l!ulto bem! Mutlo bem:_), ~ 
vnrei~ que, assim. çste pov·o po?cra ser gl'an.dc e ~u~nr~r~1~· 0:-J 
::;rm~ dcsti110~. (Mutto ben1.! Jfntlu' · beut! O orodu1· e I el·zcttadl() 
pu1· ·Jn_u,itos S?·s. represc~ttantes.) ' 

Fwa .a d1scussao adiada, pela hora.. 
ú 8u. PRESIDgNTE dá para an1anhã a se.gu inte orden1. di) 

dia: . ,., d . . ., 1 C t't . -Continuaç:.ão da ia d1scussao o proJcc·.o c e .• ons 1 u1çao .. 
, . . J_,cvanta-:-sc a sess·ão · ús · !1 1\ ~ da tarde. 

I 
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PARECER N. iS A -- 1890 
Eleição do- Estado da Bahia 

· Á 3a. üo~missão de · Inquerito, tendo examinado. minu
. ciosamente todos os documentos que lhe foram ~presentes coril 
:relação á eleição do. Estado• da Bahia; e considerando: 
~. · ·. Que a .eleição do Barão da Villa Viçosa, além de não ter 
. sid"o : -conte:stada~ está ainda a salvo de qualquer impUoonaçãu, 
.mesm.o quando se an!).ullem as authenticas arguidas de vick•, 
visto assistir-lhe· maioria consideravel; 
. . Que as authenticas das secções eleitoraes de Angical, Bo~~n 
·:J.esns. da Lapa, .1Cariparé, e Campo Largo, 1 o e zo districto?, 
Santa Rita, 1 o e 2° districtos, Forn1,osa, Varzeas, Barra, 1

11

, 2·' 
,_ei sa :Secções: Icaitú, S·. Sebastião de Passé, apresentam rasur.at3 
e emendas, nao resalvadas, e que, comquanto pelo exame felf.n 
se possa nellas restabelecer as lett:fas do n.ome de Francisc-o 
Prisco de Souza Pàraiso, prilnitivamente escripto no logal' 

, das indicadas rasura$, só pelo original das actas de que são 
:cópia; estas a:uthenticas se póde restabeloecer a verdade; · 

tjue na 5a secção do collegio de Sant'Anna ha rasuras 
sobre o numero de votos dos candidatos Dr. Francisco Prisco 

·de: Souza Paraíso e capitão Salvador Pires de Carvalho e 
Arag~o; . ·. 

Que na authentica da eleição do collegio de S. Sebastião de 
1 Passé, encontram...;se as seguintes incongruencias : cornpare
.. cimento de duzentos· e dezeseis oeleitores, men<;ão de duzentos 
.e .vinte t.res no termo do encerra.mento e apuração' de duzentas 
.e· Q.e·zesete cedulas; . . 

Qúe é contestado ter havido eleição no collegiio de Gere-
. m~abo, contes tacão amparada em uma· justificação judicial 
produzida por diversos eleitores e um protesto de alguns deB~ 
, tes e. outros, lap.cado no livro de notas do tabellião da loca
i·lidadoe, e attestado do· juiz municipal supplente em exercício 
. e- do ·parocho da freguezia; · 

. · Que, .em vista do exame das authenticas presentes á· Com-
missão, verifica-se a improcedencia da allegacão do contes

, tante, Dr. Prisco Paraíso,· de não terem sido apuradas 30 au
thenticas mencionadas em su~ contes tacão; 

Que, tendo apurado as authenticas dos collegios de Born 
I Jardim, Urubú, 1. a e 211 seccõ'es, Madre de Deus (Boqueirão). 
Caveira de Maragogipe, ()Hvenca, Rio das Contas de Bom 
Je~us, Ser~ipe do ·Conde (Monte, i•), Serrinha, i a e 311 e Ala
, go1nhas,. nao .apuradas pela int-endencia de S. Salvador, e som
. mando a votação respectiva, a que consta da acta da apuraçãJ, 
verificou o .seguinte resultado: 

Barão . de Villa Viçosa ........................ . 
· Capitão· Salvaddr Pires de C. e Aragão ......... . 
Conselheiro· Antonio Carneiro . da Rocha ...... . 

.Francisco Prisco de 1So.uza Paraiso .... ~ ...... . 
é de parecer : 

31.6S3 
3i.OSS 
i2'8. 89'; 
28.55·9 

1o, que seja reconhecido Deputado ao Congresso Nacional 
pelo ~stado d~ Bahia ? .Barãó. de Villa Viçosa: 

.. ~ , q~e ~eJam requiSita(los de quem comp-etir os livros das 
ele!ç~es 1Dd1cadas no segundo .considerando. bem ·oo·m.o os das 
ele1coes da 5a sl~c·ção do Collegio :de Sant' Anna, . e 
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8. Sebastião de Passá, e P ·e 2"·:·sessões· do collegí0. d~ Gere~ 
moabo; . .. -

3Q, q~e. fiquem dependentes da presença-· c ·exame· dos· •li
v~os requiSitados as eleioões arguidas de ·vicios e· acima men
c~onadas, e,. ~em· assim, o ·.reconhecimento do diploma expe-: 
d1do ao cap1tao Salvador Pires de ·carvalho e Aragão. · . '· · 
· Sala das Commissões, i i de dezembro·· de 1890. -' · Ale-r 
:r.andre José Barbosa L'lma . .,..._...,... João Lopes. - Constantino L.J 
Paletta. - Miguel Castro, com restricções quanto ás>eleiçõe3 
de Ger~moabo, . S: S'ebastião das Cabeceiras de Passó, que 
as considero legitlmas, para o que proponho a seguinte con
clusão: 

Que sejam reconhecidas as eleições de Geremoabo e :~L 
.Sebast,ião das ·Cabeceiras de. :Pas;sé. 

-~ 

. Pfl,ESIDENClÀ DO SI\, :PRUJ)ENTE DE )!ORAES 

Ao meio. dia faz-se a· chamada~ ·á qual· respondem os Srs. 
Prudente de Moraes. Paes de Carvalho, João Neiva.· Eduardo 
·Goncalves, Costa Rodrigues, Francisco · Machàdo, I.~eovigitdo 
CnAlho. Joaanim Sarmento, Jnão Pedro. ·Joaquim Crnz. Jo~é 
Secundino, l'viano~l Barata, .Antonio B~ena, Joaquim Catunda. 
Th endoro Pacheco.Elyseu · Martins. Bezerra de Albuqnercrne 
.Tnninr. Theorlnretn :Souto, .Tos~ Bernardo, 'Oliveira Galvão. 
Aln1eida Barreto. Firmino da :Silveira, .Tn~é Simeão. J.i.,.,.efie.L. 
rico Serrano, Pedrn Panlino. Tav::~res BasfnE-1. Rnsa J11nior, 
Coelho e c~.mpns, Thnmaz Ornz. Virgilio DamaRio. Saraiya, 
Domina-os Vicente. Gil Gnnlart, Mnnteiro de Ba,-ro!=;, L:=ro~r, 
Bra.z Carneiro. Camnns Ratles. Ubalr1ino do Am~;ral. San+ns 
Andrade. Raulino Horn. Esteves Juniol-, I .. ui1. Dr.lnlrino, :Pi
nheiro Machadn, Quintino Bor.aynva .. Tnlio Frnta. Ce!=;ario Al
vim, Americo Lobo, Eduardo \Vandenkolk, Joaquim de Souza~ 
Silva CanNln, Silva Paranho~. Aqüilino do Amaral. . .Tnaqnim 
lVf11rtinho. Pinheiro Guédes, Belfnrt Vieira.: Ur,hôa Rodrigues, 
Indio dn Brasil. Innncencio Serzedello: Nina Ribeiro., Cantão, 
Pedro Chcrmont. Matta Ba.cellar, Casemiro .Juninr, Rodrigues 
Fernanrles. i\nfrasio· Fialho. Nog-ueira Par::ma~ruá. · PirP~. :Fer
reira, Martinho Rorlrigues. Barhn~a Lima, 'Rezerril. .Toão Lo
nes. .Jnstiniano Serna. ·Joc::~ Bovi1aqua. Goncalo dA T~.a,~os, 
Nas:cinlfmtn, PRrlro Velho. Mig-uel ele Oastro .. Pe{lro AmP.rico, 

.Sli. Anclrnde. Retumba. Tnle·nfino de. Carvalho Rosa e Silva. 
João P,arba1hn. Gonçalves Ferreira. tTnsé 'MAriano~ A l;t'eida 

. Pernam1)nco Jnvencio ·de A~guiar;· .André ~cavalca~U .. !vfA1!'a de 
Vascnncellns. · Pr.reira de LYT'll. J.oi1n · de Siq11t~1ra. '{...l1 1Z 4-~.c 
Andrarle, Espirit.o Sanfn ... Tberrphilo doR Sa:nto~. · Pon.,es 
de · Mira1niJa. · LeHe Oiticica. · G::~bino · Boe~ouro, Ivo do 
Pl~aiJn Oliveira Valadão, Felisbello Freire. A1HntStl) de 
FrP.itas, Paulo A:rgoo1Jo. Seabra Ant.on i o E:t.1z~h~ o, ?':ama. 
Art.hul~ R in'l, 8ant'os · Perr.ir::t. .Cnsto·dio de · 'MeUo. Fran
cisco :sodré, Dinny~io Cerqueira, :,. Barão· de .:s~. ~ar
·cos1 l\Iedrado, L.\fruniz i.Freire: Athayde ..~unior, Fonseca e S1lva, 

~· J I : 

. . : ~ i 

! 



~--------~----------------------~------------------------------~--------------------

:.J 
.... 

' 

-

- ~-··---~---------------- ·--------· - --- -

-662-

Ponseca , H.er1nes, .lJrbano :Marcondes, Nilo Pe~anha, Cyrillo 
rele Lemos, Viriato de Medeiros., Virg·ilio Pessoa, F·rança Gar
valho, Baptista da Motta~ Fróes da Cruz, Alcinclo Guanabara, 
J~rico Coelho, San1paio F'erraz., Lopes Tro~ão, Jacques Ou
rique. Aristides Lobo, :Mayrink, Vinhaes, Thomaz Delphino, 
Conde de Fig·ueiredo; Antonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, 
:Pacifico Mascarenhas, Gabriel ele Magalhães·, Leonel F:ilho, 
·Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stokler, F!ranciscn 
:ria Veig·a, Costa Senna, Lamounier, G:onçalves Chaves, .A.n1erico 
Luz, Feliciano Penna, Vioti, ::Ylanoel Fulgencio. ~.\..stolpho 
Pio, .\ristides Ma.ia, GonçalvPs Han1os, Ga11lo~' das Chagas~. 
Don1ing·os Jorg·e, -Costa. Machado, Donlingos PorLo,i Pallet.a. 
Dnt ra ~icacio, João de .Avcllar. Corrêa Rabello. Bueno ctr 

.. PaiYa, Ferreira Pires·,. João· Luiz; .:L\fartinho 1Prado Junior. 
Bernardino de Ca1npos, Francisco Glicerio1, Moraes Barro;;, 
Loprs Chaves, Donüngos do Moraes, Adolpho Gordo. Carva
lho~ Angelo Pinheiro-, Mursa~ llodolpho Miranda. Paulino Car
.los~ Costa .Tunior, Roclrig·ues Alves, Alfredo Ellis, ·Carlos Gar
cia, Moreira .da Silva, Incury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Guimarãrs Natal, Antonio Azeredo, Caetano ele Albuquer·qur~ 
J?rrnando Simas, Lauro l\:Iüllei\ Carlos de üan1pos:~ .SchmidL 
l.ner.rda Coutinho.· Vict.orino Montriro. Per-eira ela Costa . .Tn
lio dP C.astilhos~ · Borges de l\'[r:drirns. A.lcidcs Lin1a. .Ass•is 
Brasil, Thon1az Florrs. Ahr0u, Hmnero BaptisLa. Ilocha Oso
i'io·. Cassiano do Nase:irnento! Fernando Ahboll, Dmn0trio lli
.brirn, e l\f\enna Barr~to. 

Abre-se a s·essão. 
Cmnparecem depois dR aberta a .sessão os .Srs . .Tosé Hy

..g·ino. Cunha .Junior. Rily Barhosa .. João Se.vnriano .. José A'\'~"\
.linn. Lanro Soclré. Manhãrs Rarr01o. Domingos .JPsnino. Panla 
.Guimarães r MHton. 
·· ·nrixarn. dr comparrcrn·. con1 causa participaria. o~ ~r~. 
·F'loriano Peixoto. Matla Machado~: Ferreira Brandã.o, A·lvaro 
:Rotrlho. F~eorlerieo Borgps·. Cr!=;ario ::\'Ioft a .Junior. Ant.ã.(J- rlP. ·· 
'Faria. N0lson r Henriqun ilé Carvalho: e. sen1 üausa. os 8rs. 
Amaro Càvalcanti, · Goneroso MarqurP., Ramiro Bal'eellos, Ran
·gr.l PRsl.ana .. Toaquin1 FRl:icio. Saldanha :MarinhD. T.asso Frn
)~·~~~o, JE.nnes elo Souza. BornaNlo rlo ;l\fmulonca. Ladislúo N r.lJ.o. 
Rantos Vieira, .Toaqnirn Breves. Barãú de S·ant.a Holcna. Lniz 
Rarrotn, Almnida N.Og11eira, Antonio \Prado, Ruhião .Tunior. 
Ernesto de Oliveira.· Rayn1ntu1o Banrle.ira, M.arc.iano Mag-a
lhães. Belarmino rh~ ~Mrmrlonça. Fnrqnin1 '\Vernck. \Lh1iz l\lnrat., 

·Oliveira Pinto. Alherto Brandão, Leovigilclo Filgncira, Atn
·Tihilophio. Paula Guirnarães. Marcolino Moura. Garcia Pirrs. 
'rosta. Leandro l\iaeiel. Belal'Hlino Carneiro, .João ele Siqnf\il'f\., 
Conto Cttrt.axo. ·Epitacio r .Almeida AJf:fonso. 

E' lida n l)Osta .en1 cliscussão a acta fla sessão anteccdnn!P. 
O Rn.. CYn.ILLO DE LEl\rog ven1 fazer urna reclamacão . 

. N.n-~ · nmenrlas que apresentou vem uma ao art.. õ.: não ::;n.hP 
~1 o Pngnno foi !'!eu 011 da ImprPnsa. 1nas o fnct.o é que a 
Pli1Pncla r• ao art .. 5°, .Pelo que pede a· rect.ificac,ão do cng·ano . 

. . . O ~Rn .. PREHIDEN·TE diz ··que. consultando os of'iginacs. ve-
l'lfJcou QlWn r.ng;ano (~do illuslrr rcpresent.ante,·que apresen
tou n. rn1Pnfla ao nrL · ôo r nfio ao 5o. ]i}n1 lodo o enso yni. n1an-

.. d-::ir J'ni(~r· a· ·r·rel·i,r·ira.l·ão. ' . . ~ 

I 
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Não havendo mais quem ·peça a palavra, c~ posta a vpt:_,::; 
e approvada a acta. 

vem a M~sa a seguinte 

Declaração 

Declaro que sómente por não estar presente deixei de 
assignar a emenda que, na :sessão do dia 13, :foi apresentada 
pelo~ meus companheiros deputados pelo Estado do Rio de 
.Tanmro ao paragrapho unico do art. 2° - Cyrillo ele Len1os. 

O Br. 2o Secretario, servindo de primeiro, proced€u n 
J citura do seguinte · ' 

EXFtEDIEINT[E, 

C_ommunica_ção, dat~da de 15 do corrente, do Sr. Deputa{lo 
F:-rrcna Brandao. de nao poder con1parecer ás ·proximas ses
soes do Congresso, por rnotivo de mo·lestia_ en1 pessoa de sua 
fan1ilia. - Inteirado·. 

O _sr .. Erico C<? e lho - Sr. Presidente. é a t~rceira vez que 
subo a tribuna afim de requerer que se.ia. dada para orden1 dn 
dia a n1o'ção .que pron1ovi de aeeordo con1 :os illustres re
presentantes de varios estados 

Peço ao Congresso licença para ponderar n1ais uma vez 
que a mateda sujeita 'á sua cons·ideração está eon1prehendiclit 
nos tern1os da ultima parte do art. 37 do Regin1enbo. visto 
oümo envolv·e questão constitucional da nossa exclusiva con1-
petencia. 

Nessa conformidade foi .que o Congresso acceitou a mo
ção, por certo, não 1)ara adiai-a indefinidarnrnte, rna~ p~r~ 
discuti l-a e votai-a em tempo 01pportuno. 

O 'Congresso poderá recusar a moçã-o que lhe ~foi apre
sentada; mas, uma vez que acceitou-a. como objectro de suas 
deliberações. en1 consideração mesmo á urgencia da materia, 
rleve admi·ttil-a, ·quanto antes, na orden1 de ·seus trabalhos 
. Por n1ais grave que seja o assumpto que se conl.ern n~ 
n1oção, o Congres·so por certo não receia encaral-o de fren I r. 
seja ·approvando-o, seJa reprovando-o. 

O Congresso. com o discutir dia a dia, escrupulosan1en h:l. 
·o projecto constitucional, obra do Governo ·Provisorio. tmn 
revelado rque está COHlpenetrado de seu papel. Tern clesnlrll
tido os prognosticas que os inin1igos da Republica fazian1 a 
·respeito ela convocação desta Assembléa. Temos provarlo .iá 
.exuberanten1ente que não somos esse aj,unta1nento .c]e lob?:.~
hom,ens. ·con1o ·se dizia, que, despertos aos erlarõe·s ·da revo
lução .. ·. 

UM SR. REPRESENTANTE - -Gomo ainda rlizen1 os sebas
tian ·stas despeitados. 

O SR. ERTco CoELHO -. . . convocados ao toque de nn1 
feiticeiro clarin1, viri·am :.üé aqui receber de rôjo, em nornc 
da Naeão e Dom seu assrentim·ento, uma co~nstituiçãOr •qualquer. 
Nós todos pensa1nos que 5ruanto n1ais rigoroso for n Con
o·resso no exame das .questoes ·que enLende.m cnrn o futuro r~_a 
Pal.r·ia. con1 a Constitniçã.o rlos Eslados Unidos do Brazll . 
. 1-."anl.o n1ais dtn·ado\na~ tnnlo ·mais djgn~a scrú a nosssa obra 



~(ApqiadtO$.; muito (uirn) ; quanto ma. is. nos. elevarmos Ufi con
ceito da Nação, que representamos~ e á~ vistas perspicazes 
do extrangeiro, que nos observa, tanto !Tta.is prest,igiado, tanto 
m3.is forte será o Governo ~aue vam.é)S eleger para garantia 
das instituições republicanÇts -(ltf~tito bem) . Portanto, nào ha 
questão, por n1ais temerosa. que seja, que não po'ssamos en
carai-a de frente, com toda a hombridade~ e re$olvel .. a como 
nos a.conselhar o patriotismo~ 

Da quo provén1 que éstn illust.re, indonendente e altiva 
'Assembllén Constituinte hesita etn dizer sfm ou não sobrn 
a. materia. da, moção, que é ~ de sua exelufjiVllt competencia ? 

Aoaeo o potriotico Governo. Provisorio não ~e exonero·u 
p orail te o Congresso, no dia 15 de novembro, como era de 
esperar de patriotas tão dignos, d~ democratas tão conspícuos, 
não se exonerou de toda· a ~responsabilidade no tocante á con
fecção das leis que devem constituir os Estados Unidos do 
Ih'a~il? Não son-1os. po1iventura, o Fodtw Corr~tituintR, ele di,... 
rei to o de faeto? Não derivarão da nossa :rmlavr~ os preceitos 
con.stitu<'ioanos para fundamento da União e as normas para 
a organização dos estados? CMuito bem.) Que escrupulos, que 
prevenção pode ter- o Coll~reaso ~ontra d~ ns~t·unptos da 
rno~ã.o. do aue fui pa:rtaàor? · · 

O SI\. BADARó = Não é contra a m~teria, é sobre. tudo 
quant.o não fôr da sua competeHeia:~ 

;l.J.:M SR. DEPUTADO -=-=- Mas é da. comDatencia. r Apartes.) 
· O SR, Enmo CoELJJo ..,.,...,., 1\-Jas essa competenaia é e~clusi,. 

vamente nossa. (ApfJiados~) (E' a nrimeira vez qüe out;o con_,.. 
ceito dessa ordem; tenho ouvido de varias bancadas a H eua
rem a circumst.an~il\ do ~eonomio. de tempo oo'ntra a die
cussão df\ n1.at.arit\ da mo cão; maF), pergunto,' ~erá meia hora, 
uma hora ou nouco ma.i~ qne o Cn,gressn despendnr . com o 
e1;ame da qttestão, qu~ deverá. preterir qnalquer decisão sobre 
n1ef)id,_s; de hlftta in1no:rt.an~ia e.nmn annstcmn a morão, qnrmtlo 
a rru\teria. com~n 9.9 vê. é cor~~lata com os aasnmntn~ oo'n~titn.,. 
oifl'fl1H"S, que estamos di~tmtindo. i~to é, com tH'o.teeto constitu-· 
e!nnal apresentado pelo GovE)l'UO Proviseri6 ?- Por certo que 
s1m. 

:sr. Preq1flentP. ~n ve1o crne o temno e~fá anasi t.fn'lYd
nl'rlo e naoo fl V. E~. 011e ~nn!i'n1t.e nft' Con~f\.RS.O si me cnnf'Prle 
pPnrnQ'AClie. da 'hnT'a regimental. vnra anc eu pos~a funrta
nHmfn-r a urgencif:\ do :reqllel~imcnto q1,.1e acabo cto formular 
de Uf)VO~ . 

q SR. PRRSTDli;N"rE. ...,.,.., A hora do e~p~rliente termina ao~ 
40 minutos, V, \E'x. aluda tQm 1.:2 mi~uto$ de.ntrÇ) cta. horu.. 

O SR. ERico CoELHo -. · Sr. Presidente, vou expor os fun
damentos rla nrgen.c.ia. Ccnsta QlH~ . 6 O$tl\ nora o patrtot.ico 
·G:"Iverno Provisorio está tratando de pr.omnlgar nova me
dida de orJranização do's estados, e melhormente do que di~
llÕ'e () de.~l"eto n. 802~ de 4 de OlJtnbro do gorrente ªnu,Q. Mais 
uma razR.o para instaT"m~;~s peln debªte da mocã.o. 

Quando li o prn.iecto cnn~tit~1cionªl d.e,çret.ado em 22 de 
julho do ~orrente anno. tran.oui11h;ei-me, comnrehendendo! 
pela- 9ispo~icão transito.ria. n. ~ e outrªf.!, gtH~ o Govern~ Pro
vieorH) ~ogit.a,ra na errn.venien~ia dos est.adt')s s~ orgt\ntza.r~nl 
corn tempo, formulando ea:da qual seus' estatutos só depois de 

:.\ 
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·conYl?uisadC?s ~eus interesses part1c:u.lares'·, estudadas suas 
cond1çoes Intr1nsecas, n1esologicas por quem de direito. 

. S1,1rgiu, pQrem~ o decreto de 4 de outubro, e eu sobresal
tc,n..,~e entendendo que ficavarn revogadas as boas normas 
contidas nas disposioões transitarias do decreto de 22 de ju
lho. 

Com o apparecimento1 do novo projecto constitucional, 
promulgado pelo .decreto de 23 de outubro, eu tranquillizei-me 
ele novo, na supposição de que ficavam revogadas, a seu turno. 
as materias do decreto de 4 de outubro, visto como -o se
gundo pro',i ecto eonstitucional, posto que modificando ·o pri
n1eiro, :restabelecia. as beneficas disposiç·ões transitarias com 
relação â fundação dos estados. · 

,E ~estava nesta presun1pcã.o, ne·ste engano d'a.lma., quando 
n1e víer~n1 di~er que o ·Governo do roeu Estado natal havia 
pontHicado Ui;l; ~cathedl'P.l da Praia Grande (Hilaridade) afim 
de c:Onsagra:r uma Constituir;-ão QUalquer, isso no mesmo1 dia, 
na n1csrna hora em que o Governo Provisorio demittiu-se 
perante o Congresso, da imcumben~ia de decretar leis consti
t.ucionaes aos :Estados Unidos do Brazil, deixando a nós outros 
o formular os preceitos e normas da reconstituicão do paiz in
teiro; e eu ri-me, S:r. :Presidente, da obra intempestiva. do 
Governador, lastimando do fundo do cora{dão que o me1..1 
amigo çla :Praia Grande tivesse perdido o uso da razão 
(Apartes), porque vi ... o incorrer em· contravencões do dispQstd 
na Constituioão Federal de 23 ~e outubro, contra expressa 
prohibic.ão consignada no decl'efo de 4 de out.nb"ro. 

Qnando, porÃm. li a e:xpn~icãn feit.a pelo illusl're Sr. Ge....; 
neTal CRsario .Alvim ao Generalissimo dhmo chefe do Governo 
Provisorio, justificando o decreto n. 802, de 4 de outubro, 
uma rxpn!=;ie::io vP-rrlariAirarnr:mte jng-enna~ r.omo si. porven- · 
tura.. depois de 4 de outnbr6', nã('} tivesse sido promulgado o 
proiecto cnn~tit.ncional de 23. de outubro. contenrlo diRno
sicõAg tr~nsit.nrin~ inteiramente em cnnt.rario áqnelle. firmei 
pa~mo .. não suhenrlo m::~is o ane hP.i de pAnRa-r sobre a materia. 
O dA·e.rAto fie 2.2 de julho; {) rlA 23 de outnbro, e o intercalado 
de 4. de 011fn hro em ('ont-r~rticão com n mateJ'ia doR nrimPirns! 
· A exnn~icão' do cilindfi.o · pnmrl"'regado dos Negocias do 
Interinr

7 
cneia de rabulices politicas ... 

TTl\lfA vnz - Isso é uma injustica. 
O Sn. ERTOO CoELHO - ... por fim, o acto a.rchi- consti-

tucional do Governador do Rio de ,laneiro, oem contradição 
com os novos, do pro.i(lotn de Constitnicno Ferleral de 23 de 
outuhro. tem-me trazido intrigado e aprehensivo. · 

· Per~unto ao CorH~'l'R~so si. em face nesses actos contradi:-
ctorios. dessas disposições ant.agonicas dos decretos de 4 e 
de 23 de outubro, o rpafJiiotico Governo Provisnrio está ou 
não um tanto desorientado em materia de organizaoão dos.· 
estadnR? · · · 

Peza-:-me muito usar desta linguagem, que não tem n~dà 
de offensiva aos illustres cidadãos qne compõem o G0verno. 
Provi~orio, aos quaes me ligam ·fortes laços ·de sympat.hia 
pessoal e de solidariedade politica, de patriotismo tradicio_:. 
úal, pe.rmitta-se-mc a expressão. mas ~ou obrigado a dizel-o·, 
porqüe aqui, como representante da Nacão, trato de desem
penhar o mandato com.o ~ntendo, tiOm inôepen.d~neja, e fran-
queza. 
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U:r\r .8H. REPRESENTANTE -·Todos nós. 
O SR. !E;ruco CoELHo - Julg·o a todos .por nüm; n1as sou 

'obrig·ado a tocar nestes pontos, para justificar o n1eu pedido 
de t~rgencia. afin1 ele ,que se discuta a moção de que fui por
tador; sou 'amigo do Governo, porem mais an1igo ela Repu
blica.· A hora; vai soar e vejo-n1e na .contigencia de tern1inar. 

Ul\lA Voz - O Congresso está ouvindo a V. Ex. ecnn 
JnniLa aLLenção. (A1JDi·arlos.) 

O SR. Emco CmiLHo - Antes de deixar a tribuna peç.o 
licenca a V. Ex. para diz~er que não sou daqueHes que apoT
tarall.n á Republica, enco!ntrando-a por u1n feliz acaso, ern 
j)lrma -.primavera, con1o -:-o. celehre navegante porLuguez :1110. 
gr·aeas a un1 erro elo derrota, descobriu as plagas do Brazil. 
· - Con1o V. Ex .. Si'. ])residente,. Já tive h a dias occasião ele 
dizer-lhe particularm·ente: Venho de long·e, con1' objective; 
C.crLo: jornadeei. cnmo V. Ex •. por longos annos, atravez rCio::: 
espinheiros im1)eriaes, .:desbra\;-ando o canlinho para. que a 
]déa republicana proseg·uisse. (Jh~ito ben~; muito berrt.) 

, Qnero eon1 isto dizer ·que formei o rneu pensan1enl o 
republicano na escola da adversidade, ·corno V. Ex.; de ::=.:wtt~ 
que·, .si mnanhã a Repnblica n1e troux:Pr decepções mnarg::.,:-:. 
eslon preparado para enfrental-as dé anin1o sereno, na osp.:
ranc,.·a do n1elhorrs dias para.· o 1nen paiz. (.Llf.ui.to be.m .. ) ~1 
a Republica con1n1etter erros, con1 pesar. n1as com todo o fies
assombro, hei de crensurar os erPos da Re.pubHca. 

Comprehcndo, Sr. Presidente. p\e.lo ·qne diz un1 phi
·sophá, cujas opiniõr-s acato C"~imo a:s de um tnestrc, o .celnbrr 
Spcncnr, que h a uma alma bôa nas cousas más, ass irn eon1n 
h a n ma aln1a de verdade nas eousas .falsas. 

:Si, na RepubJi.ca . .con1>0 a ten1os ·tido de um -anno' a esta 
parte~ ha un1a alma bôa e uma alma ruin1, un1a face de ver:. 
dade e un1a 'fa.ce de mentira, un1 lado direito e un1 lado 
torl.o, creio. todavia. firmemente. visto· que as probabilidades 
estão sen1pre ao lado do bem contro o mal. que o patriotieo 
Governo Provisorio, os. gloriosos Exercito e Armada, o inde
])enclen:l· .. e Congresso Constituinte . hão· de conco'rrcr. cada nn1 
.no desempenho de· seu popel, úa1:a .qne a alma bôa supplantc a 
alma 1'1l.liln do Hepublica. a~~entando as novas instituiçõcR 
]lO li l.i.c:a.s · en1 nn1a base ]nabalaveL de verdade. de l iher!(ladf'. 
de rnoraU1daclo .sohreüJdo. (AlJ('iados geraes.) · 

Tenho a convicção de que o Congresso não incorrerá en1 
ncnhnma capitulação· de consr.i·rncia. en1hora o cro desabe ern 
·rninas sihre nossas cabeças; c·xan1inará todos os ]ados fracos 
rln Republica, entrincheirando-os co1no ensina a tactica de
m_ocratica~ sen1 se i~portar que os inimig·os da liherrlade 
u1vem em derredor dess·a;s praç.n . .s. 

Um de.sses lados fracos da Republica F·ederativa é o que 
~r~.s .assig·nalei; re:firo'-n1e ao ~projecto da moção que ha tres 
dias espero que a Assmnbléa lome em consideração. . 

· . · · Peç~o á. Assen1bléa que estude a 1natcria da n1oção que 
:apresentei conjunctamentc eorn outros m·mnibros desla Casa 
c a adopte, mn nome das provincias. que se aehan1 alquP-
Jwadas, ·subjugadas, enr,_nomc dos futuros estados. em non1c 
do~ pr.incipios demoeraJicos. en1 nome da liherdaclc do volo. 

Tenho ~oncltiidú' .· (Jluito be·m,; úütito .bern.) · 



- ()(i7 

'"' · · · O \SR. PnF.STDRNTR - V. lE:X. re4uer ... 

O Sn. EuRICo CoELH.O (pela ordem) - Requeiro de novo 
que ? Co_ngresso, attenta a n1ateria :da n1oção e a urg·encia 
de rhseut1l-a, admitta-a na ordem elo dia clà proxin1a sessão. 

UMA Voz - Para .depois dá de am·anhã. 

O Sn. ERICO CoELHO - Para o dia que o Congresso en
tender. 
· O ·.sn. lPrtESIEDEN~rE - P.eç.o aos Srs. n1embros do Con
gresso que occupem os seus 1ogares. Hontcn1 houve duvidas. 
0:\ eu pet::o ao nohcr Deputado o Sr . .Tosó Mariano para vir 
rltlrtn i verificar a votação. 

Sn'hrnettl.do á votação o requerin1enLo do Sr. Erico Co-
r.lho. é ap.provaclo. . · 

O iS'R. PnESIDENTE declara que em virtude desta n1anifes
.tacão do ·Gongres·so. designa á prin1eira parte da orden1 do 

-.flia 1.9 proxin1o~ atli uma hora~ para. ser discutida a m·oção 
apr8srntada. ·ll~ao .Sr. Erico Co-elho c .antros :rte.presentantes~ 
na· srssflo rle ~15 do corrente. 

ORDE,M DO· .DIA 

DTSCUSS.~O DO PRO.JEC'rO DE CONS1'I'l'UT"Ç"\O 

Cm1Li1~úa a ·tn discussão do .projecto de Constituição 
c:on1 o parecer da Co'n1missão Especial e en1endas apresen
tadas. 

O RR. S Enz·EDELLo - P.eç.o a palavra uela ordmn. 

O SR. PRESlDEN'rE - Ten1 a palavra pela orden1. 

O Sr. Serzedello {]JCla o·rdem,) - Pedi a palavra· pe1a 
ordmn, Sr. Presidente. para apresentar á -consideração de 
V. Ex. c rlo Congresso duas en1enda.s ·ao projcc.t.o de Consti
lni(:f-lo. na parLe que se. acha en1· discussã.o. Un1a della.s re-
:f~re-sc :'t. 11r'01posLn. apresentada ip.ela .Comrnis~ão re1ativan1('.nl e 
ú qnota dR :1. ü % ·sobre o direito de importação de cada \Es
tado. Dc.pois do que hont~n1 fli.s.s.e S. Ex. ao Sr. Ministro rla 
:Fazenda. mn , ref erencaa aos altos ·encargos da, lTn~ã.o, .eu 
não pod~i·a rleixar de apresentar a en1enda que pass.o a .:jus-
tifica.r. 

O 1SR. PRESIDENTE -·-Observo ao nobre Depu.La.flo que não 
116dr aproYcitar-sc da palavra pela orden1 i(:rara jusloi'ficar 
emendas, .pois a isso oppõe-se o Regü11ento. O nobre Depu

. trrdo pôde enviar ú. l\llcsa as suas en:1~ndas; o1las serão lidas .. 
tMas r\csto 1nomento V. )E;x. não ·pó de just_ifi eal-a.s. 

o Sn. Smt7.EDELLO - Mas eu nccessÚ,o~ pel·o rnonos, dar 
. n n-m AXP l j eaçã.o. 

E' uma questão· de einco nlinutos. En1 todo o caso, V. Ex. 
eonsnlte o Congresso si me pern1itte q'w jnstifjqnc as en1en
das. QneL'O rla1· cxernplo de ord~n1. 

o Sn.. Pn1ESTDENTE -- Est.á 1nseri11Lo para fallar o Sr. 
Conlho c Campos. . o nohr·P. nrpul.adn. porl~n1, J)P.ffr. fJlW a ·Mesa eonsulte o 
Cong:reso si R. F.x. púde just.i:fiear ligcira1nente as suas 
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€rriendas .. A 1\fesa, por si, ni'io pode dar ... Ihe a palavra: · mas 
nãry ha, obstaculo legal qu~ impeça o requerimento do nobre 
Pe-:putado. O Cong-resso r~solv~rá. . . . . 

Consultado, o Congre.sso nao. approva o pedido feito pelo 
Sr.: Serzedello. 

o SR •• B].1VUJAQUA -.. Peço a palavra pela: o'r.dem. V. Ex.~ 
deu a palavra ao Deputado Bevilaqua-, e quem .. fallou foi o 
Deputa, do Serzedello .. 

O SR. PRES!PENTE -· · Não posso dar a .palavra ao nobre 
D~pqtado. Quem tem a paiavra para discutir o projecto é 0 
1Sr. Co-elho e Campos, e já lhe dei a palavra. 

O Sr. Caelho e Campos ('1) -- S::.·. Presl-clcr11.r. ~·r.;:;._ nwrn
Jjros do Congresso: não sómente a honra de representação, já 
p()'r v~~es reeebida de n1inha terra no.tnl, senão o dever do pa
triotl~·mo, expU~a a ~minlla · Pl,.esenoa neste alto posto dd 
·Oongre~so CC'nstituin.te. . .. 

Senhores, si não tne cabe a responsabilidade do celebrado 
evrentõ de 15 de nove,mbro, com.o quasi todos 01S politicas 
do Brazil, como a Nação em gerai, acceitei o facto, e propugno 
por seus consectarios logicos e naturaes para a reconstrue-
~ão do paiz em mo'ldes ·americanos pelo 'Consorcio da ordem 
e da liberda(ie. 

Nesta conformirlade. cumnre~ ::tnf.e~ de t.udo e quanto 
antrs, ordenar, legHirnar, legalizar o governo da Nacãn. como· 
tanto importa a marcha .dos nr.rrncios. ás nossas relacõP.s. nn-:
liticas e financeiras no naiz e f6ra delle, Pm nom~ da Patria, 
que estremecemos. e de sua naRcente r,jvilizaeão. , 

Por minha parte. espero ra.2el-o com toda a s1ncerirlarle. 
lealmente, desnrenàido, $em pr·evenoões. sem odios. de modo· 
a TPnefir um rlia·. como' nm cr.lehre patriota, em verba testa-
ment~,-.ia: -._- Pntr1,am u.nicê dnemi. ' · 
· · Não :retarifemn~. nni~. o no~!"lo empenho. organizemos i ·o 
naiz- snhre a nennhlica Ferlera.tiva. cnmo !';e vence11 no acto 
(la rr.vnlnc:'io e con~ta do 'PT'imelro dr.·P,reln rle ~n~ rlflJa. 

:Mãn~ â obPa •. e direi os· tP;-rmos clP- mfnha collaboracão. 
genhorAs, memhro rla CamBra dns Denufâdos. no reg-i

mr.m pas~n·rln. Pm rlisc11~~RO nollfica. oninPi ~nntra a Fefler::t.P~O, 
sf}lvn mPlhol' in izo, aN~resPenfei · T'espondenrln a nm anarte. 

SJ hem .iá 'houve~se refP.rfmri~.s á nrnnaganif~; rlPmo
PT'~flmL, lnn.!!P P~fava de sunn1'\r Hín imminPnte o ~Hlvrnfo da 
Repnhlir..a: o~ noi~. o met, enuncia.çlo não tinha app1icação .que 
ao rPº'imen de então. 

· Não me pndia capacitar qne fosse compativel com a tlni
d~rle mon:rrr'hil'a o re~imP.m fPrloeral, Não ~!=lsirn. nnrém. o re
_g-lmP.n republir.ano, a 'RiennhUca. one p6de e deve ser fe
deral, n::tra. pela cent.ralizacão . pnHtica e arlminist.rativa. ni-i.o 
Re condPnRar a omnipo.t.encia polif.ir-a. a dietar]nl~ll de chr.fes 
de. n~rtfdo no governo. contra a indole democrat.ica e as O'a ... 
·rantias nnbliofls e inclividnae~, no regoimen da libm·darJn. t:l 

. Na Rep~blica. a Ferlef.acão, Sr. Presidente, mnR feclera
hsmo qu0 ;nad comiprometta C\ n:ntes, assegure a unidade poli-

·r 1) E~tP. discurso. puhlica:do · em. n.ppr.nrl1ce na prin1eirâ 
<edição1 substitue o resumo que aqui se achava. 
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tica e a in~egridadc do P'aiz, ass:entando-a na base larga de uma 
vasta_ e fecunda descentralização administraitva. , 

.Gomo eu, pensavam então chefes politicas dos extinctos 
partidos. Como eu penso hoje, pensam elles i1.mbem. 

'rem.-n'o dito pela imprensa o conselheiro Paulino de 
So~z~1., e:x-chef.e conservador. O ex-chefe liberal, cuja desgraça 
;.ol_1 tu: a occaswnou a p~esente situação, homem de talento 
e Illustração, assirn o entendeu em sua - Reforrna Adm'i~· 
,_,. istrat'iva. · 
-· E ::;i o Conselheiro Saraiva· opinava pela ],ederação, era 
talvez con1o transicão da Monarchia á Republica, cujos ru
n~ores (quem sabe?; determinavª'm a sua previ~ão de esta
dista enuncnto . 

. Nã~) é -que a ~,ederação ~ej3: inseparavel da fun~ação da 
Revubhca: republicas ha unüar1as: a França, o Ch1le. 

Sern t_mnpo para as razões todas de minha preferencia, 
as concretlso neste sahio conceito de Emilio Laveleye: 

« As republicas que duram, que prosperan1. são federa
ções: é Suissa e os Estados Unidos. A razão' é símples: desde 
u 1non.1ento em que o· poder perde a sua preponderancia auto
cratica, a independencia das províncias deve augmentar; não 
ha liberdade verdadeira senão sob essa condição. 

« Uma Republica unitaria e .absolutista, como a que se 
ton1 ~querido fundar em França, é um monstro. E' torrão 
do despotisn1o deante do qual se tem üollocado um frontal 
republicano, com as palavras. sacramentaes - Libe1·dade~ 
Egualdade e Frater·nidade; - mas o paiz não se suffoca menos, 
i falta de ar e de espaço para se mover. . . O partido radical 
sonha sempre, como meio de prdgresso, um poder illimitado, 
posto· nas mãos dos representantes da bôa causa. Infelizmente, 
a experiencia o tem provado) o progresso não póde se reaif
zar assiln; ~ este poder illimitado acaba sempre por cahir nas 
mãos de um usurpador. 
· « O que é preciso, pelo contrario, é multiplicar os cor
pos independentes capazes de resistencia e, depois, converter 
estes corpos ás idéas novas. 

« E' o que os republicanos hespanhóes, de que .Castellar 
é eloquente orgão, têm bem comprehendido; elles repellem 
a Republica unitaria e reclamam a Republica federativa. . 

«Na Hungria, o partido radical defende a auctoridade dos 
co'mitatos, a que deve aquelle paiz a defesa de suas liberdades 
em uma lucta heroica de dois seculos. 

«Os republicanos allemães .são tambem particularistas, 
i·sto é querendo a Allemanha em uma só Republica, pretendem 
para 'os estados particulares a mesma independencia que 
têm nos Estados Unidos. , , . 

« Os republicanos francezes, com seu fanatisno de unl
dade e oppostos ás autonomias locaes, são os unicos entre 
<JS seus ~correligionarios rt:~m marcha nesta via, e estão em 
oontradiccão com os seus proprios principias; é um triste 
leO'ado de~ seus avós da Revolucão. » 

o ,Con1 a Republic;a, a Federação, repito; n1as federalismo 
que assegure _a unid~d~ pol~tica, assentando-a em uma larga 
descentralizaçao .administrativa: ,.. . 

Não são entidades ~ntagon1cas a J!ederacao e a ~entrah-
zação politica. Federaçao é -a Rep~bhca Nort~-Amer1cana, ~ 
p.o emtanto

1 
lá, segundo a Demo.crac1.a ~a Amenca~ de Tocque-

I 
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v ille. auduJ·iüaLle nnciouul. a yal'io~ l'espcltos. é n mis cen
tralizada quL' em üiYer:;as- n1onarcllia·s absolu{as da Europa 

Assenternos~ portanto, a nossa -organização' politic.a na 
ullidaLle de .centralização e na varicclaclc da clescentrallza~~ãu~ 
para q.uc se rcalise este de::;ider·at'U/m auspicioso de Ul!l publi
eisLa moderno: «A fo-rça e a riqiU'eza do co!Iljuncto social cre;;
·cmn na proporção da inüepen:dcncia -e autononlia das partes 
que o con1põe1n; n1as a intensidade da vida en1 c~ada tu~m destas 
partes ~stá na razão directa do vigor e prospe·ridade de todo o 
conjuncto~ ·que é a N a:ção ». 

VozEs- Muito be1n ! Mui Lo bem ! 
O :Sn. CoELHO E CAMPOS -. Conto esse hlcal, ~enhor·cs? 

Corno essa ~F•e.de.ração de intuito·s assirn harnTonieos e pat.l'ioti
cos? 

Pretende1no-nos acaso estados .soberaQlOS 'vis á 'Vis á Re
publica g.eral, ou estados autonon1os, independente·s en1 seus 
lünites func,cionaes? Outro ~ponto a ponderar. 

A' 1ninha incomrpete.ncia antepondo a aucLorhlade do sa
bia Stuart MHL 

Segundo ·O notavel publicista, ha dois n1odos dii'ferentes 
de .organizar a Freder.ação : 

1.0 As auctoridade-s federaes póden1 não representar 
senão os g·overnos, .s:eus actos póden1 não ser obr~gatorios 
sonão de go-v~erno a g·overno. 
. Exemplos: a Confederação Alle1nã, 'a Confederação Suissa 

antes de 1874~ os Estados Unidos nos prirneiro·s ·ann.os depois 
de sua independencia. · 

.'!.." P6d01n a.s aucto·ridades fe:deraes ter o direito tle fazc1· 
!eis e executai-as por agentes seus, obrigando directmnente, 
individualn1ente, os ·cidadãos em -cada Estado' .. 

As·sim, a n1oclc~·na ·CoÍlstituição suis'sa, a vig··ente Gonsti
Luição nortc-an1e·ricana, a da Republic·~ A.rgcntina c outras. 

Logo ·á prin1eira vi,sta sobresai a inconveniencia do 
primeiro · sy:::.t.erna: ·unia união ,apenas ·exi,stente entre os 
governos~ \) un1a simples alliança~ e con1o tal, sujeita a todas 
as eventualidades :que 't9rnaJm .as allianças precarias. 

E' por isso ·que ein.· t(Jdos os rpaizes .confederados o sys
tenm unitar-io ten1 prevaleei:do~ suhstituindD-se ás s.in1plcs 
allianças, salvo ·a Confederação AUe'mã, que,· aliás, não pódc 
resistir ás -causas de di'ssolução. senão p.elo avas!sallan1ento 
eornpleto. 

Ben1 depressa o genio an1ericano sentiu a necessidade do 
Poder Legislativo do Senado. do Poder Executivo com seus 
'i'unccionarios locaes, e dos tribunaes de jusl:iça nacionaL 

·A Confederação Argentina, .após as renhidas luctas .do1
S 

partidarios dos dois systmnas, não obstante o pr.edom'inio 
·9os fed"Cralistas, tres vezes tnais douradouro que o dás seus 
arlvm.·sarios ll(l governo, não (\ rnai.s a Confedera~1ão dos E·sta
dos do Prata. mas, sin1plesn1ente, segundo sua Constitui~,ão, a 
Naçã.o Argontina, -organizando-se com ·Caracter unitario, nos 
moldes g·eraes dos Estados Unidos. . 
. Não escapa~ senhore-s~ á u1na obs-ervação attenta essa 

tendencia geral das sociedac!es dCinoc.ratica~s nos tempos mo
sernlos. Nos Estados Unidos essa tendencia se 1nanifesta nã.o 
són:·ent~ por seus -o'radores e esc,riptores, srenão por actos de 
leg1slaçao sobre certa ordenl de se.r~iços. 
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(juanLu ú Sui~..-u. a Cult-;LiLukão tle Hn-1, cliz utu e~t.:riplu..:· 
eun lt•_rup.onmco, . l':~l'i Lt IH'Ofuncl aJ)·Jen.te a antiga or1ganização, 
rest1~lillg1ndo a HHJependencla, até então quas i absoluta, dos 
l'an.Locs, .e.ut lllat l'r-ia legislali'"<..t, JJ<.n·a Jirmar unm Coufede1·ação 
lllllJs UlUÍOJ'Inc~ unida e cumva•cLa. 

E' _o .unico sy:-:;terna- a Co'ni'eueração uuilal'Üt, direi -corr1· 
~Luarl ~1111, que. tenha podido jamais e podeni produzir un1 go
~ orno ü•cle~·al poderoso, como cmnpre a tuna sociedade politica 
bem. urg·un1zacla. 

'Vejo cum prazer~ Sr. Presidente, que a Confederação que 
se nus prevat·a reveste estes ntnldes dect.r·icus, fazendo inde...: 
vcnclenlcs, autonomizando os estados, 10. ao 1ne·smo teanpo', pre
ser.':•audu~ u~anlenclo 3: c.entralizat;ão poli Lica~ .quero dizer, a 
tuuclade soc1al e politica da Nação . 

. Vej.o c1n via ele praticabilidade· o pensamento precursor de 
J3.en.Jar!nn Constant, que, em co1net.,~o elo seculo, escrevia: «A 
chl'ec~:ao dos negoeios ·de todos . pertence a todos, isto é, aos 
delegados, n.os representantes de Lodos. ü que não interessa 
nutis que. a u1na i'rac~·.ão, por '€·ssa fracçã-o deve ser dicid1do; o 
que não Imi)).orta senão ao individuo, sómente a elle deve estar 
sujeitd. 

Ten1-sc até hoj·e c.onsidel'ado o poder lo0al co1nn un1 ra1no 
dependente ·do Poder· Executivo; 1:>elo contrario, si não ·se devo 
nunca mnbaraçar a este, o poder local tan1ben1 nã:o depende 
dellc. . . Não hesiLo en1 dizer: E' preciso introduzir em nossa 
<.1.dministração interior muito f'ede1·aUsn~o. » 

Vejo delünitadas, definidas, as funcções federa:es para, a 
conLrario dellas, inferir-se rn1 tern1os geraes a funcção estadoal 
ou local; vl:'jo pr·oclan1ada a inclependencia dos p-oderes nacio
lUtes, e a necessidad-e de sua hannonia, condição de todo go
Y0rno livre; vejo consagrada a unidade da legislacã.o e i vil, 
ul'jrnillal, eormrner·c.ial, 1nilitar, -e- eu 1C1uizcra tamhen1 a pro
ees::;ual (Apartes·i corno ponto de apoio, consagra·çãn dos cos
tunles invelerado·s e111 que assenta a unidade ·brazileira; vejo, 
ainda~ Jque pela diserinlinação elas ren .. das s.e trata de prover 
a União c os estados d·e recursos e 1ncios de .~que praticarnente 
clepen.cte o regirnen federal (Apoiados.: 111/ttüo be·m) . 

· Até ahi o 111.eu ae:eordo nestas Unhas geraes do plano {h~ 
uo~sa or·ganiza~ão. 

Si desco aos detalhes. não dissimulo as díssonancias, que 
a::;si.gnalare~i succintan1ente, até que opportunamnte as. signifi
que da tribuna ou por emendas. 

No to na Constituição materias extranhas, ou por não 
politicas e de simples caracter civil. ou adn~inistrativo, o~ po
liticas seu1 -o ·Clllnüo' de pern1anenCia. E SI, por excepç.au, se 
consig:na~n nas ·const.it.uiç.ões principias ~xtranhos, _Inas de -or
de.rn superior. 11üo tenho por taes aquelles que nao assenten1 
nas tradieões, idéas e senLin10nto da Naf,\ão - e 1nod~lados e:1n 
puro radicahsnw: esses não podmn te_r a minha a~c:quws~encw. 

Noto ainda no a,pparelho g'overnativo a J>alta de certas pe·ças 
Q·arantidoras da execução da Constituição e das leis geraes nos 
estados, e da uniforn1ida~e d~ jurisprudencia COI110 COndição 
pratica da unidade da legislayao. . . _ 
. Por eo·ual observo que~ SI se :fez bastante pela diVISao das 
func·cÕes ~ indev.el}dencia. ~os pode~es, _não ':ejo como· garan
L ir-·sc por disp?stço-es pos1tivas, e nao snnple::; ~~alavras, a coi
laboração profwua dos poderes, a sua harn1.0n1a, sem a qual 

í 
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a independencia. segrega e divide, mas n[o conchega e conspira 
no interesse commun1. 

Divirjo) finalmente, en1 alguns pontos da questão financial 
da união dos estado·s. 

Limito-me por agora a este ultimo ponto de divergenria 
· I - a questão da renda. 

Ul\:r SR. REPH.ESE-NTANTE - E . é o assuinpto n1ais im
portante. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - E' na verdade a questão de 
· n1aís difficil solucão e de que depende a efficacia, do systema 
federal. (Apo·iados). 

Essa difficuldade não consiste nos encargos que desde já 
J:Jassam ao governo local, porque sejam elles orcados em cint'~ 
n1il contos, ou em oito niit; ·ou! me5mo em. vinte e dois mil, 
&egundo ten1-se dito, da .receita geral se deduzen1 n1uis de vinte 
;mil contos 11ara faz·er ·face á? ·· de~1pesas. 

A difHculdade, porén1, .est.á: 
Lu Na distribuiçã() de·sses recursos, sendo grandernente 

dotados ·alguns .estados, e outros deficient·en1.·ente~ insufficien-
nen1e.nte; 

2.0 Na situação penosa de varios est~dos, com orçamentos 
.desequilibrados, no regímen dos deficits, que cobrem com ope-
r·aç.ões de credito; 
· 3.0 No aecumulo de outros encargos além dos que lhe são 
co1nn1ettido.s desde já por sua nova categoria, con1'o tudo rnos-
tJ:~al··ei. · 

,salvo: .cineo a seis estados, eu não ~sei que outros subsistam 
.:oo1n taes recursos. 

Ouasi t.c·dos com àefir.:its annuaes - lança1n mão d~ tri~-
dito, avultando co'nsdieravelmente o seu passivo. · 
, Em ~886 era o passivo ·das provínc-ias de 51.00'0: 000$000. 
1 Em 1888 ascendia a 73 :000$000. 

Actualmente exc-ede de 1 0(}: 000$000. 
O Estado de .Sergipe, com uma receita de 600":000$ a 

700 :0001$, correspondente á sua despesa, entrando no eomp:uto 
da reeeita i5fr,:000$ :do imp.osto do con5umo, dtj annos a esta 
parte a arr·e.cadacão é inferior á J?~eceita orçada, .em mais de 
200 : 00&$000'. . 

O flagello~ da ·secca, os preç.os infimos· dos produetos, as 
más administracõ.es, têm em qu::ttro anno-s duplicado -o seu 
passivo. · · · 

Fallar .de Sergipe é fallar da n1laio~ parte dos estados·, mu-
tatis 'tntttand.is· . 

.A Bahia, que em 1886 devia iS. 000:000$, te·m um passivo 
.de i4.0tJO :$000·. 

O Amazonas de·via então· 1. 400 :·000$, e hoj:e 3 .. 000·:000$ 
\Minas Geraes - .que devia 5~800i:OOO$r deve reis ....•• 

1:5.,00&:000$600·. ' ' 
A aJuizada Alagõa9, -cujo- pas.sivo ·era_ de 300 :000.$, é 

actualmente de 700 :00~}$, ·etc., etc.. · · 
_ S~ tal é. a situacão financeira da m'ó.r parte dos. estados, 

nao. tem eUes ~con1o ocqo.rrer ás suas despesas. ·e aos novós 
~ncargo~,. sem .outros reeursos ou meios .. que. lhes bastem., 

:VeJ.a~os o0 que a respeito dispõe a Co.Il3tituição'. 

-
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. Ptdü ar1. !l", dú á Uniãll u inrpo·slo üe importação, que 
J;uagucnt disputa. Pelo art. 8", § 3°, só concede aos estados o 
n npo::;to do 0onsu mo. revertendo u producto para o 'r'hesoui·u 
Federal. · 

GonscgRtintemente, novo dcst'akiue :na receita de diverso~ 
estados. · 

~~ o que Llá em cornpensatãu? Vt:n-á o Congresso que nada, 
t"IU~~n nada. Pelo art.. so, t§ to, eoncede o ilnposto de expor
tat,:au~ que para S. Paulo, i\lina·s, Rio d.e ;Jant~iro. Pari(t, e até 
ecl'to vonto a Hallia, é nruito, mas que para outros é rnuito 
pouco e, mesrno, quasi nada. 

Xos estados de producção assuea.reira não lm esse iln
posto, abolido desde 1886. 

U~t Sn .. REPRE!SENTANrrE -. Apoiado; o art. 8° não dtí 
eou'3a alg·uma. 

iO SR. CoEJ...IIO 11 CAMPos - A alguns dá 1nuito; a outros 
1nuit.o pouco, quasi nada. 

Yermnos opportunamentc as cifras. 
Dú-nos 1nais a Constituição -o irnposl..o territorial e -o ·de 

i. ransnüs~ão de propriedade. 
O .Sn.. BELFon.·r VrE:IH.A - A questão da~ terras ó impox:

tanLi :-;silna en1 nosso paiz. 
0 :Srt. COELHO E CAMPOS - Verá V. Ex. ({lle, no tocante 

no ilnposto, ~~ nullo :no .presente o jn1post.o territorial. 
. .:\ Constituição n1esn1o ·consiüera, -por seus tern1os, •esse 

i tn J.H'.ISI.u sue0cdaneo do de exp0rtação, assignando un1 praso 
pal.'a a I t~eminação deste, praso que reputa .su;fficiente :pura. a 
in-;l.ilttit;ão tlaqut>lle. 

l' e1n de outl'a sorte p-oderá sei'; porque, sendo urn ,g~eral a 
nu~!3a exv,wtaçãu de produetos agricolas, gravados de 15 .o/o de 
i 1' 1-pos lo :geral .l' .pro.vincial sobre o valor bruto, , ·O que col'
re~pondc a 5,0, tfo e 1nais da renda liquida, n1anif'c·stamcnte não 
podimn coexistir este· irnposto e o territorial. (A:poia.dos.) 

;Não nos illudan1os; não se pratica o imposto tcr..,ritorial 
quando se quer. 

. .Aléru da IHYcessidade de -un1 cadastro, -custoso pela diffi-
culda·clo e pela ·despesa, é nlister que haja un1a tal ou ({Ual 
vrocura ou ac.quisiç:.ão de ·terras. por que firn é tan1ben1 ·desse 
ilnposto induzir á .a,Ueuação dO's . terrenos desaproveitados .. 
Púra disto, 'fura iln'pôr sobre o valor. da. terra, -que ·é eapital 
e não re-nda; seria uma espoliação. 

Ern ·ISGÜ, Napoleão III fez lançar esse in1posto na .A:r.gcl]a, 
ClHll u filn da subdi·visão dos vastos donünios territoriaes. Si 
teve exil.u a idéa e1u alg·un1as paragens, mn outras nada se 
consegTtitt. 

O Conde Von .Straten de ;Ponthoz, escrevendo sobre o 
lll.'azll, augurou-lhe desenvolvimento ineonl])aravel, finaiH~.as 
Jn·o~peras pelo impo"Sto. sobre, a .terr~. . _ 

No .fntuJ'O. ele accurdo~ e. 1.nna .Justa ·aspn·a~.ao; no 1110-
Juen to aet.ual e por nã·o poucos· annos, oxccp,_:.ões ·feitas, será 
ttn~ illusão. , o inl_r}Oslu de tt.·anS1!nissã·o de 1Yropr~eclade~ eomo o d_e ~x-
uurlat)ão. :elevado con1o e. entre nós, de 8 o/o, geral e provincial, 
lm .de uri1 dia cxtinguir-s·e·~ ou, pelo n1enos-, ·ser{t · consideravel-
n1entc rnodif'ieatlo. . . . . . 

Exeessivo co1no ·é, c .~orn.- _e;x_en1plo nos paizes civilizados, 
43 
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difncuHa a valorização dos' valores in1n1ovei's, a tfl!-ndação do 
credit.o territorial abs-orvendo o valor da 1)ropr1edade mn 
certo nun1ero de ~voluções domüücaes. , 

Volney, em sua viagem á Syria, refe_r~ ·q~e en1 al~uns 
paizes era tão elevado o in1posto sobre a ed1f1caçao, que af1nal 
não se edificava mais. . ,.. ,.. . , 

Co1n o imposto, que ten1.os, de tr~J?-~lnlssao, na o s_e. d_9rxara 
de adquirir a propriedade, n1as •se dlf'hculta a acquisiçao, ou 
illude-se o fisco, por ac·côrdo me-sn1o das partes contractantes. 
Quero dizer que, si esse in1posto já pouco r_en~e _em, algunc:; 
·e·stados, 1nenos, n1uito 1nenos, dará quando hm1taao as pro
porções n1inin1as que a sciencia ~·con~elha. . 

Não sei com.o não se advertiu d1sto o lllustre auctor do 
projecto que se discute. . __ . . . 

Que outros recursos nos · sao U1111.Istrados? IÜ\s unpostos 
cun1mulativos do art. 12. Quaes? Os. da receita geral, exce
ptuados os que o art. 6° faz privativos da União? 

Deduzan1-se, porém, os ilnpostos destinados a se1·viços 
especiaes, e que, não podendo, portanto, ser compartidos pelos 
e.stados sem que elles eonconam para esses s.erviços, não lhes 
podem aproveitar. 

Deduzam-se o imposto de industrias e profissõ,es, o pre
dial, o do gado, .que as províncias ou estados já taxam cuJ.nu
lativamente con1 a União. 

Restam da receita geral os impostos sobre pharóes, pa
tentes de invenção, transportes, deposito e subsidio· dos func
cionarios, que, pelas verbas do orç.an1ento, já pouco, muito 
p·ouco rendem, mormente nas províncias. 

A verdade, pois3 é esta: de receita geral só dois impostos 
passan1 para o·s estados: o de exportacão e o de trans1nissão de 
propriedade. · 

Balenceemos os. recursos pro:cedentes destas duas taxas 
.em sua distribuição pelos ·estados, á vista de dados officiaes 
colligidos em !8'86, e dos novos que hoje publicou em seu 
dis;curso o illustre Senador pelo Rio Grande· do Norte. para 
que se conhe·ca pelas cifras o que tinha a União e terá cada 
E·stado p.or taes recursos. 

Pelos dados officiaes a ·que me refiro esses dois impostos 
no exercic~o de !885., _er.am calculados em' 20.039:800$, as si~ 
arrecadados no Mun1mpio Neutro e nas províncias. 

Em· relação á exportação, o imposto no Municipio Neutro 
com·prehende os productos do 1Rio de Janeiro Minas ·e parte 
de S. Paulo, o que não impede que se lance á conta de cada 
um a quota respectiva: · 

Município Nerlitro. 

Imposto de exportação ..... . 
. Dito de t~.ansmissão ........ . 

Amazonas 

·Imposto de exportação ..... . 
Dito de transmi.ssão .· ..... · .. 

ô. 308 :000$000 
1 . 140 : 0010$000 

i50:000$000 
14:0100$000 
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Pa1·á 

In1post.o de exportação ..... . 
Dito de transmissão ....... . 

ltla'tanluio 

Imposto de exportação ...... . 
Di to ele transmissão ....... . 

P1:auhy 

Imposto de exportaçã-o ...... . 
Di to de transmissão ..... ~.._ .. 

Cea'rá 

In1posto de ex~or~ação ....... . 
Dito de transm1ssao ....... . 

2.131 :400$00() 
10191:000$000 

249' :200,{)00· 
140 :900$0:00 

38:1i(}l~$000 
·9:i71{)$000 

200:000$1()00 
27 : 000$00t0\ 

Rio Gr-ande do NoT·tf~ 

!1nposf.o de exportação ..... . 
Di to ele transmissão ....... . 

Parahyba 

Irnposlo de ·exportação .. 
Dito do transmissãó ....... . 

Perna1nbuco 

Imp·osto de exportação ..... . 
Dito ele transn1issão ......... . 

Alagôas 

In1posto de· exportação ........ · 
Dito de transn1issão ....... . 

Serg.ipe 

Imposto de ·e:x:p~rt~cão ..... . 
Dito de transm1ssao ....... . 

Bal~ia 

Irnposto de exportação ..... . 
Dito. de transmissão .... ·-·. ~· 

1);4 :300$000 
14 :290$()00 

120 :000$00t0· 
14 :20()1$00.0· 

1.63:1:000$000 
118:1Ü100$000 

342:000$000 
l.d :700$000 

307:300$000 
27 : 3.0.0$0001 

1.345:000$000 
203 :000$000 

: I . 
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ImposLo de oxpur.taç .... ão ... · · · 
Dito de transn11Ssao ...... · 

R 'i o ele J aneh·o 

llnposto de ·e:x:porLação ...... 
Dito _.de transmissão ......... 

S. Paulo 

In1posto de ex1~ o r~ação •• u ••• 

Dito de transn11Ssao ........ 

Minas GeT·aes 

lrnr1osto ·de ·export.ação ...... 
Dito de transn1issão ......... 

Pa1·aná 

In1posto de exportação ...... 
Dito de transmissão ......... 

Santa Catha1"ina 

In1posLo 
Dito de 

·de ex.porLa(;ão ...... 
trans1nissão ......... 

·~...-..-,---... 

GO :000$00ü 
25:000$000 

2.400:000$000 
539:000$'000 

2.200:000$000 
64'8: 000$10'Ü0 

2 .. 000: OO!Q$0:00 
536: 000$010>0 

207: 000$1Ü'00 
3 9 : 0001$ü0i0 

!.~:0 :800$0010 
2!t:: 6100$00'0 

Rio Gr·ancle do Sul 

Imposto de exportação ...... 69'6: 370$000 
Dito de transn1js·são .......... 362 :()00$.000 

Goyaz 

In1posto ele transrn i ssão ..... 9':800$000 

.'Matto G1·osso 

Ilnpost.o de exportação ...... 15 :300$000 
Dito de transn1isf..:.ã.o ......... 12: 120$o-:-oü 

Estas eifras são fundadas na arrecadação re·alizada no 
exercício de 18'84 a 1885 .. 

,Pe-lo quadro appenso ao discurso do Senador pelo Rio 
Gp8:nde do Norte~ relativo ao iinposto de· exportacã·O no exor
ClClO corr·ente~ f·eito o ~confronto da arrecadaçã-o de '1885 e da 
actual, chega-se ás seguintes conclusões: 

Augm'e.ntou a arrecadação .desse _in1·posto no Amazonas~ 
Pa~á, S. Paulo, Espirit.o :Santo e .Santa Catbarina .. Conser:-

). ,. 
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von-se o mesmo cm un1. ou ou!rn Es~.adn. Diminn in em 011 t.rns, 
e consicleravelmeDte nos estados da. zona assnca.reira~ a;-;;-;irn :. 

Bahia ...... ·1· ...•...... +·· 
Pernambueo ............... . 
·Maranhão ................ . 
1\;l " . . .1:•·agoas ; ..... , ............ · .. . 
ParahybaJ ......•............ 
Hio Grande do Norte ....... . 
Sergipe ~ .. ; ............... . 

11. ·l!d>: 000$0100 
690 :lü00$0!.00 
'1 60 : 000$.00'() 
J J .. 2. : ü:Q.() $ () l)J)i 

7 4: 000$0\)~ 
73:000$000 
72: 000~0.00' 

A razão pr]ncipal dec-;sa renda consideraveln1enU'. n1nnor 
11{\SLC's c·~stados~ é a abol'ição do inrpost.o ,de ex·portn(:.ãn elo 
nssncar. 

Concluo ainda que, salvo os. estados rnaioees c mais 
Ol)l..llentos, e dois ou tres outro·s. a renda rleixarla aos m.a.i~ 
pela ConsLitnic.ão orça nn1 JOIO :iQOO~ .0rn alguns, c• nos· n1ai;;.;. ern 
poueo mais ou n1enos. 

Ora, tendo en1 mão un1 q.nadro ex•trahi.clo da Thesouraria 
d.: Fazrncla dA S·crgipe, e:rn f}ll"e c-onsta a despesa de eerea ele, 
:100:000$ por se;rv.iço·s dos mirüs.terios da Justiça, do Interior 
0. rla Agricultura, que pas·sarão a })esar sobre aqueHe EstarlCl .. 

R' n m estudo ar ido, n1as neeessari o, este de cifras. 
U?-1 SH.. REPRESENTA:NTE - Ma~s C}!lrioso e c-onvincente.: 
I() SR. CoELHO E CA}YIPOS - Isto posLu, dizei-me: será: 

f\Onl ·100 :000$, pouco n1ais ou m.enos. qtH' aqtt(•lle E.;;;tarlo 
proverá . .iú 11ão ao cle.ficit~ mas ao desfalqun pPla :supprPssã.o 
do imposto de consun1o €t aos novos ·encargos por sua nova 
categoria ? (.'\1)(J.'I'tes.) Jú disse. quando fallo de St•r-gilW. I n1l c:} 

dos demais esta·dos, 1nntah:s 1nnta'n.dis, corn excepçã.o de· 
r,oltcos. En1 g·cral são as snas condiçõ·PS re1ativanlente as 
rnesm·as. 

Poderão esses estados subsistir corn taes recursos? 
Dirigir a pergunta é respondei-a. 
VozEs- }luüo ben1. ! Muito bern ! 

O SR. CoELHO E OA~iPOs-üonl.o f::lz.cr, SPnhopes? 

O illusbrado Sr. Minis:tro da Fazenda. con1 a proficrencüi 
·eorn qne enfrrnta os problen1as. nos deu honten1 todos os es
tin1n1os de -animação. acons-elhou-nos un1 exan1.e de consciencia 
nas despesas. e ouhos recursos pelas taxas sobre a renda, ü 
alcool. o fun:1o. etc. 

~~~ada -clistó rnc é extranho. devü ~dizei-o. Tenho reflt~ct.ido 
· tan1bem sobrA novas fontes éle receita e. erro meu talvez, 
tenho-as deparado, ao rnenos -de presente~· sen:1pre rninguadas 
c insnffir.i entes. 

lA economia se impõe indeclinavel ·e fatal; n1a.s a economia 
ten1 un1 limHe, nã.o póde elin1inar despesas ncectr;saria~ e 
m.esn1o ~uteis. e por rnais fundo que; se .corte. ó cli:fficil o equi-
].ibrio. · . 

No enüa.nJo. volvan1-os' ás novas renclP.s ac.nns·Cl!hada.s. 
10 imposto · sobre a renda, Sr. Presiclcntl.\ de lado as 

razões corn que Stuart Mi.ll, Mac Cullock e outros conden1na.m 
f~sse in1posto .. de parle ·O aleator.io de ~na prova. adn1ii:Jindo 
con1 Lc .Roy-Bcatdieu qúe se lance essa taxa coJno compen
:;;aç5.o ·COnlplernentar da desegualdacle dn imposto · indirf'rto, 
í{n n to elos pag:n11. resln.m duas obser,·aç.õcs: 
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. ia, .que algumas classes nos e?tados já supportam essà 
tax:a sob denominação diversa. ~s~m, o e:Kpor~ajor, paga~do 
15 o/o brutos, as industrias e prof1ssoes, .a _prcpr1edade. pred~al, 
o consumo e o dizimo do gado, o $UbS·ldlO dos funcc10nano·s·, 
etc.; · · 1 · 2~~., que o calculo da ren~a ~ssentar1a qua:n exc uslva-
:rnente na declaracão do contr1bU1nte, á falta de estatística, 
seinJ)re dirfficil, da fortuna partieular, e de meios apreciaveis 
della. ,pode-se ajuizar da deficiencia desse elen1ent~ :probatorio, 
quando na Inglaterra, .onde essa taxa é\ 1t['a-dlC:lo~nahnente 
ac-ceita, ainda ha pouco, segundo re:f.e~e un1 ec~n01n1sta, pro
:priedades, que para o pagament.o do lfllPO~to t1nhan1 o -yalor 
de un1 milhão de libras, fora1n desapropriadas por n1-a1s de 

quatro n1ilhões. Em 118\79 a Commissão de Orçan1-ento da Ca1nara dos 
Deputados cogit·ou do imposto ·sobre a renda de n1ais da 400$, 
á razão de 5 o/o. orçando o seu trtal en1 3. 000: 0'00$. Sej an1 
i4 ou 5. 000 :"0>00$000. 

Considere:-.se, pol'!én1, que -essa arrecadação se fará qD:asi 
totalm·ente nos estados opulentos, e que em _1\la.gõ-as, Serg1p:e 
e outros de producção agrícola, criacão de gado ·e outras in
dustrias já taxadas, não daria resultado senão. muito diminuto, 
e se verá ainda quanto exíguo e deficiente é esse recurso. 

O alcool ·a o fun1o já pagam impo,stos provinciaes e mu
nicipaes; nos n1unicirpios principalm.ent.e, é un1a das melhores 
fontes de re-ceita. (Apoiados.) 

E, como es-se impos·to? Si os -generos vêm: -do extrangeiro, 
só a União poderia tributai-os. :Si dos outros estados, é v.e
dada a taxa. São sóme,nte tributa veis os productos do proprio 
Estado. 

Não sou pessimista, Sr. Presidente, quero crer que al-
lgun1.a cousa se colha destas outras fontes; mas a úlho visto 
:não. basta para o equilibrio orçamentaria em varias estados 

Tenho alguma ·experienei.a, não fallo a esmo ... 
UM SR. REPRESENTANTE ~ E prova o S·eu notavel dis

curso. 
O SR. CoELHO E CA:rviPos -· Não exag1gero as difficubla.des, 

ü o Co~gr.esso yerá que a-s levanto para resolvei-as. 
!\Ias, 1ndub1tavelmente, nos achamos nesta •situação do 

~amlet -- ser ou niío se1•. - Ou colligamos recursos para a. 
VIda autonomica~ o~ a annexacão de que trata o art. 3°, a que 
nos remetteu um ll::;ir. representante de S. Paulo. 

UMA Voz - Não é .annexacão, é absorpção •' 
9 _SR. CoELHo E CAMPos - Eu não desespero da auto

nomia dos estados fracos. 
Eram. ~e~ativarnente fracos _alguns estados norte-alneri

.canos ao llliClar-se a Conf·ed.eraç,ão · mas ·continuara:nl a viver 
:e des!envolveram-.se. ' ' 

Em maxima pa~te as províncias argentiná.s eran1 menos 
capazes que prov1nmas nossas d-e 211 e 3a ordem e animadas 
pelo Governo .Federal, foram pouco a pouco e' afinal cami-
nharam por s1. ' 

~~tre nós h.a o pre,~edente da descentraliza·cão do Acto 
Add1c1onal, .que determinou o supprimento do Governo 
Geral ás províncias, a algumas das .quae·s ppr 1 o e 12 annos. 

\.. ·;· 



Não é licito esquecer es·ses alvitres salutares. 
_ Não é. que eu pretenda novas deduções da receita geral. 

Nao; eu não {JUCTO, nem 1quererei jámais' enfral(JU·ecer a UJ).ião, 
·~ n1enos fazel-a dependente dos e·stados, como que pel·a ·ernencla. 
a a 1·~presentação do Rio Gr·ande do Sul se infere. 

Mas, si o ternpo é de sacrificios, façan1ol-os todos -
União e estados; e com certa dose de senso e de bôa vontade 
apreciarmnos, terra a terra, os con1plicados :problemas· que nos 
assoh0rhan1. e os resolveremos. 

N ej amos·: ·üU cUs~sü que o in1posto de exportaç.ão na zona 
~L~sur.areira nfio existe e, portanto, não é recurso; nem os 
estaclus poder,fio lançai-o. porque a industria não o supporta .. 

Pois ben1: eoneedarÍ1-Se· aos ·estados dessa zona au~ilios 
-rorres·pondenteR á in1]}0rtancia que. por tal, se deixa de ·ar
reeadar, até que .e·es·sem as causas da isenç.ão. E' o objecto de 
un1a das m.inhas emendas. 

UM SRi. REPRE'SENTANTE - Antes lançar o im·posto de 
eonsun1o. (Ha O'lÜ'ros a1Jartés.) 

101 SR. ·CoELHO E 'CAlVIPOS - Van1os por partes. n1eus s·e
nhores; não ~heguei ás eulminancias de n1inhas averiguacões. 
E' n1eu fim haver tan1bem recursos em nós mesmos, e que 
não pesemos de 1nais sobre 1a União. . 

Passo a tratar do in1posto de consumo, sobre o qual dis
cordo da opinião geralmente acc.ei ta, e 'V:erá o Congre·sso si 
com ou se1n razão . 

Não se çonte3ta que o imposto de importação deve caber 
·á União, poi~ toda a sorte de razões. Segue-;-set porém,_ que a 
1nerca:doria extrangeira, por ter pago os d1rmtos de unpor
tação, não possa ou não derva pagar outro in1posto n1ais ? 

A pratica re·s·olve pela negativa.. entre nós, nos E3tados 
Unidos. en1 toda a parte. 

Entre nós ha o imp-osto de indust.ria.s ·e profissões~ que 
p"óde incidir sobre estabelecimentos de mercadorias extran-
grdras. 

Nos Estados Unidos .o Congresso tem a fàculdade de 
lançar i1npostos, direitos e sizas. 

Que são impostos e direitos? Que é a siza nos Estados 
Unidos? 

Diz o Sr. Nicoláo Calvo: «Jefferson estabelecia do s·e
~-minte modo a diversa significacão destas duas palavras: .
Cha;mamo-s imposto o direito J)a:~o :por u1n artigo de impo;r
tação ao tempo de ~ma introducção no territorio; por conse:
.gujnte s.e percebe s·ómente nos portos de n1ar. S1"za é um 
direito pago sobre u1n artigo qu~laner, seja importado ou de 
producção jndigena e seja pago pelo consumidor ou pelo im
nortador; por conse-guinte se percebe 8m todas as partes do 
territ.orio. Eis aqui afi verdadeir~as definiçõe.=; destes dois 
ternl·OS, e (~ neste sentido ·que R·e os ·en1prega na Inglaterra c 
na maior parte dos Es;f.ados Uni dos.» 

,Story eonfirma e·sta significação. 
Logo. nos Estados Unidos. como en;tre nôs. a merc.adoria 

nxtrangeira não está sui eita só mente aos cl irei tos de imnor
tação: pag·a 011tro irnnosto, a siza, que nos Estado's Unidos 
t: o imposto de r.onstnno. 

Nem podia deixa.r de ser a~sim. No terreno dos urin-
cipios, no rógimen tributario de todos os povos, o imposto de 
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i rnporlação ('. exigido ao ( ranspor a~ front._cira~·~ •rx:c~ n~ ivm_11:c~ntc 
pela r.azão da ent.rada) emno un1 tr1buto y .. soberania na~1on~l . 

.Confinna essa definição a Carta Reg!a ;de 28 ... de Janmrn 
de t808~ .quando, abrindo os portos do HP~Zll as n~ç?es, man.dou 
1osscn1 o~ generos, fazenda::; c n1cL·eaílOrJas adrnltüdos na~. nl-
:fandcgas, pagando por entrada 211 _o/o. . . ' 

!}Ias. despaehnclas- as mPr-caclurias. 1ntcr:nadas no pa_1z~ sP 
incorporan1 Ct n1assa ger.al do.;; val~res. na~wna:es, eonst1t.ucnl 
um valor nacional c eonw tac·s tr1hulaveis~ s1 nenhuma 101 

-o veda. 
A'hi a leg·itirnidade do .direito r·mn que ent,ee. nús) enn1o 

l'm toda a parte, se lançarn ont1'0S irnpos tos so·bre . essas lnct·
\~ador1a.~. quando internadas! e 1·.on1.o valor:es n~c1onaes .. 

E. salvo o caso de algmn tratado~ que e pree1s0 respe!Lar, 
nfí.o ha inconvcniencia ncss.e outro in1posto~ senão para o 
~.nnsumiclor. que fica 1nai-; g-ravarlo. 

Salvo si so pretende ·qne: 1'', absoluta-n1cnte não .srja n1ais 
g:l'UYado .o gr.nm'O Pxtr::nrgüirn: nu. 2'\ .qur. . .a .:;;·r.l-o. seja 11elo 
.C:nvr.rno Fe·dr.ral. Ao prin1ril'o :principio. ~fi oppõe: a nossa le
~:i~la~flO tributaria e a das tnn. is na~~õcs~ r. quant.o ao sPgnndn 
- hinoarn o poder geral "' pr·o-vinei nl o i n1·]1osto .de indn~tl'i a~ 
P profissôe~ sr.n1 rc·clarna~ãn alg-un1a. E 11ns Eslarlns lJn i~~~~~ .,·. 
:pnn1o questionado si 11oclcrn o~ estados 1ancar htln1wrn a .;,;i:;a. 
1:-;l·.o {•, .o ilnpo3to eh~ consn·mo. · 

.Portanto, o ~rt. so~ § 3". pcrn1itlinclo ans r~Uwlos in1pc'\e 
sohrü• o consun1o, 1nas rcvnrtcndo o proclucLn uara a. UnFío. 
e n al't .. tO pr.ohibbldn as taxas- lt.inerarias~ transpod.e~. f\1.1·.·~ 
ear,~e,c·n1 de fnndamento. 

O ar L. 8°~ ~ 3(·~ ptH'fllH\. internada a rn~rcndoria t•xtrnn
g·pirn.. ~r t.rat.a d~ um valor nacional. 
· O m·!. 1<}. porque. ;i:.'t de nn1i.to. Alves Branco, Ahne! ,-.. 
l~r·ug~w.y. não Lin lt_am r~s.a~ t·axa~ eomo ~obre a ilnportação. 

LP · Roy-Bc:.,auheu a~snn ta.mbRnl enl.nndn. elas~ificanfln a 
taxa it:.inrraria na mrsma eategoria do imposto so})l'e a r~or
'l'f•spondrnria. 

Para o :-;ahi.o ·eeonom.ista~ . pagar n t.ranspo-rl.e dr un1n 
rart.a, enjn ~ello ,iúma i·~ ninguen1 sr. lembrou. ·ílP clcnon1inar 
1nrnn:-~to ílr impm~lacão. é at(~ er.rt.n 11onto sm:nolhante a pag-ar 
n l.ran~pnrte di~ un1a mercadoria nas csl.radas ele ·ferro. etc. 
. _E tanto o, in~post.o. ·de c~l:!_Sumo não ~~ smnpre o de i111pnr-

1.HGao, qne, aJ,pm -ela fh~liOSlCao ·elo art. 0'", o l)I'Oj eel.n r·~ l.n hr·-
lrceu o art. 8°, ~ 8'0 • . · 

· ~ãr! sri ~·i ·-aprov.ri.tará a. cautela. E~ diffi.cil t.iem' :1s 
PI'OVlnr.,ws a posse rn1 que se .acharn. 

, . Alen1 dr. r..nnsnlt.as: .c~o C~:ms~lho de Estado c ·drcis·õ'e~ do 
(._o,. f~t·nn. r.m 18R3 o n11n1ster1·o Paranaguú. suspcnclrm leis l)rn
~lllClUP-~ ·df\ Pr.rna.tnbneo snhr0 l::lC'~ imp.ostos. Sob a l1l'nnl·P:o;sa 
c:~· ·1 ~) o/fl .acld~cionars dos ·dir~i.Los de hnpnrtação para as pro
' m~1as. u.holu·am r.lla~· .r~srs nnposl.os. Prrdirla ·a r.speranea. 
J·I~Staht'\lf'reraln ·os 1nr.smns impostos - sob rlenominaeãn 
dl\'•'r·sa .. P_ ns A'!ivr;rnos cnnsentira.m, ou 1.o1era·ra.n1:. .. 
. . Eu n~n sr.;} s1 sou fírl a·n que parrceu-1nc t'nt.ão onvir 

(!o 1l1~~st~·r ~ara.? dr Cot.egipe~ ~iz~nclo, a ques·tão duvidosa J)Ol' 
11.rm :o~PHlLil c sc-:1 ~· consn1~1'o dn·otl.o ele ilnpor'laçã.o. 

E a;-; l\I'OV111f'Jas c·ontmuaran1 eon1o rl'nn.tPs. 
U::-..r.-\ Ynz -. R h~o dr. .ennl.inuar. 

O ·~n'. Com.nn B CA7\tPos· --·:E ns~im parer·.0; porqnr· nfin 
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faH::n·ão rnodo.:;; de alcançar essas rnrrcadorias q~1ando inter
uaclas~ P I r·ibul,al-as eünlo valor nacional, que sao. 

Quando não yalhan1 os princípios. qtH• deixo expostos. 
quando prevalrc.:.a o ]1rinelipi.o ·eontra.rio, cn di1\e1i ainda, a 
q~.wslão não (~ s(mlPn!e de princípios, (~ dr eircmn~Lancias, c as 
en'cumst.anei.as dos r~tados .Jn :Xortt-, afc'l-ra u Pará., r, de n.lguns 
do Rul, são tars, qno ellns il1fio podurn pr!'seindir· do impo·st.o 
·de eonsurno~ nrst.n perioclo ele transição pnlo l111Rnos. 

A Con1mie8ão dos 21, .co:nhceenào a .clifficuldado~ entondeu 
J·osolvcl-a~ não consentindo o in1posto, mas ·dando aos c·stados 
J n o/~ dos direitos rle 1n1portação. . 

];:~ nn1 desaeerto desfalcar crn 1nais de J O. 0010:000$ a 
· rc~crila g'Pral. J·ú. in.sufficiente, ;para doar Pssa quantia aos es
l.ados que não pr.ecisan1, sen1 yantagen1 dos que preeismn e 
c·.n.ia rxlr·0ma nree::;sirlarle detern1inou csge alvitre. 

~\ hor·-a ·psLú finda: prc.cipitarri as 1ninha~ cnnclusõe:3 . 
.Prw um r·alf'.ulo. sPgnnclo a irnportação clirPcta de eada Estado, 
PlH I RR8. I rH:aL·ia an Hin Grande do Nn:rlP G: .'J.OO$. ao E-spirito 
San Ln 1.1 : OOO!f'~ a Sergipe r)Onco rnais rm n1~nos, r. a::;sirn a 
011 Lros. 

Logeariarn a quasi totalidade a. ·Capifal Pr.d:•1'al. R. Pnuln, 
Ballia .. P0rnamburo. :Pará e Hio Grande. 

U 1 n r- on t.ra:;;rnso! 
O Sa. PRESTDE.N'I'E - Previno ao nohre Srnarlor que csL:l 

finda a hora. 
U:.\r SR. HEl..,REAENTAN'1'E - E' pena que interr'Olllpa a 

sna dis:·H'l'h1ção. V. E~. tern rliscnti.clo muito hr•m. 
O Sn.. CoEr ... :~-ro E CAMPos -. - Re.~ta-me obrdeeer. tratando 

fln C'.fllll'ln ir·. . · 
Di~se o illustre Senador p-olo Rio Grande do Nnrte', 

mrqn1wo da Cmnmissão. que\ a ·distribuição da :quota snria J)Or 
r1al'lrs PgTtars .. Nunca a ·con1111issão pensou r.1n tal ·egualclade. 

Qun.nda. n11ülo. srl'ia pela populn.tão rle rada J~~d·adn nn 
pr•ln t•onstlrnO de cada um. . 

Si. pela popula~~·ão. não haveria ·egualdade relativa on 
justa clrsegnalclarlc - Amazonas c Sergipe. por· cxrrn.pln. que 
ilnporlanl. .rl ir ceLa e indirectarnontc n1ai s que nu I rns rs lados 
mai~ ]Wpnln~Cis. vidan1 a ter rnna quota menor que, r~lns .. 

Si Lon1ar-.:.;l' p.or trr·mo dfl .r•on1.p.araeãn o eonsmno dn r·.aíla. 
urn. :lmvnria difficulclacle e·m relac:to ao~ c·~l.ar!n::; c~~ntT'ne:.;; P 

~Pnl porlo~ marit.in1os . 
. Afi·nal. enlcnclo qur ·não se dcvr. ,fazer um desl'alcrne n1ais 

:í. rN•eita g·rr.al. Por is~o n1andei a segninl.r• r·mencla (L,1). 
1\'lando r~nllocar a c1nrnda nas di3p-nsiçõ<'s transitarias, 

por tratar de nma moclicla temporaria. A difft-rença rlo Ina
ximo ·ela taxa jusU:nea-~'f', J10l'qlH~ csLarloR lla IL11H' ilnpo-rl·am 
para si n. para outros; si a taxa fos-se egual. os estados 1'eacos 
o o.3 erntl·a.('S :fi.cariá.m 1Tihutarios rlos importadores. pag·ando 
dois imposto-;. o de praça 1mp.orf'.aclora e o local. 

Don. por("m, ú União o direito de prollibir cOinpensando 
ns rslaclos cnn1 a quantia corTespondPniC'. '\"l(l.farei ta.rnhe·m 
pela rnlPltrla elo Consr.lihr.iro Saraiva - p.ara pagamenl'.o das 
rlivirlas dos c.slnrlos pela Uniã.o. 

Oufrn l'rcm·~o para os eslados se.ria a r.xtrnsão de trwTas 
rlnvolnl as. quP a Conslil.uieão eonec•.cle a. enda um.~ si a Co:m
missãn nfio t'llll'nda:-;:o::t' para i(lllC TWrlt~n(~tl111 n r'.ncln Eslado as 
trrrns dcYoluta:' do Si.'U Ll~rril..orjo, 

•, 
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· Ma;s perguntar: E onde não houver terras devolutas co
nhecidas ou as houver insufficientes e quasi sem valor ? 

Si as terras devolutas são o melhor patrimonio nacional, 
e pertenee·n1 á Nnção, e não a esta ou aquella provincia, dal-as 
a umas e não a outras provincias, ·em ·sun. nova categoriP. de 
estados, quando da vida em commum passam á economia 
separada, seria faltar ás leis de equidade. 

:Somos até hoje irmãos soh o mesmo te.cto paterno. 
D'ora avante passan1os a constituir ·economia á parte. Si 
a Nação, que figura de 1ch.efe de família - dá terras a alguns 
e não a outros, :a estes deve dar outras compensacôes uteis 
e dotai-os de certos n1elhoramentos, con1o vias acceleradas, 
que afinal revertam gratuitan1émte para o Estado. 

En1 conclusão, direi que cumpre haver a possivel equi
dade na distribuição das rendas P. do natrim·Onin nacional 
pelos e·stado.s, para que possarn suibsistir m.estno os :r:n1ais 
fracos. 

Uma distribuição, não direi desegual, mas inequitativa, 
se diria leonfna. inaüeeitavel. r poderia levantar. pelo drspeito~ 
a bandeira separatista, a n1aior desgra~.a do Brazil. 

u~r SR. 1R.EPRE'SEXTANTE - Não é tão ruim assin1. como 
V. Ex. suppõe. · 

O SR. CoELHo E CAMPOS - Para n1im. seria o n1aior 
crime ante a P.atria. · ·· 

Tal não sruccederá!: tenho fé,; e!spero. 'Porque cre:io e 
espero que, embora autonomos e independentes, unirão os 
estados os mesmos laços de fraternidade. 

Para isso trabalhemO's, com.o brazileiros. ~judemo-nos, 
ou, ·em linguagem christã. amoen1o-nos; e Deus velará 
sobre os destinos da nossa Patria. (Muito bem! muito bem! 
O orado1· é felicitado por ·'Y(Luito$ Srs. representantes.): 

O Sr. Rosa e Silva - Sr. Presidente~ pertenço ao numero 
da·qu-elles que eonside·ran1 da maior urgencia a votação de 
uma Constituicã.o, par·a .aue a Nacão Brazileira entre, quanto 
antes, no regim.en legal. Pensando desta fórma · não mo 
proponho a diseutir as que·stôes politicas que :envol~e o pro
jecto de Constituição. 

ASisim, senhores, •eu ;não -quero agora investigar •si, por
ventura, as no'ssas tendencias e -costumes, a seiencia politica 
e o nosso passa.do, auCJtorizain oa condemnação .Cfo regin1cn 
parlamentar. (Apoiados,. ) 

O SR. BEVILAQU'A - Não ha duvida. 

O .SR. RosA E SILVA - Pela minha parte continuo a CI.'J1-
siderar .o · regin1en parlamentar um systema de liberdade, e 
o que melhor garante os direito,s individuaes e a fiscalização 
dos dinheiros publicas. (Apoiados e não apoiados.) 

Felizn1ente, s-enhores, essa e .outras divergencias, que eu 
deixarei de accentuar, são que·stões politicas, que- a expe
riencia, · que van1o.s fazer, n1elhor elucidará. 

O que me traz á tribuna, neste momento, é a magna 
questão da organização rfinanceJira, questão vital para. a 
União e para o~s estados, pOI'Ique a:ffecta a Federação, e o cruc 
é n1ais ainda, a integridade nacional. (Apoiados.) 

Disse-nos h ontem o Sr. Ministro da Fazenda qu0 nesta 
questão os ter1n·OS estão invertidos, que todos nós nos pre-

I 
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OO.Cupa1nos dos meios de vida para os estaDos, quando de
viarnos con1e~.ar inqueriTtdo quaes os meios ele vida para a União. 

u~r Sn. REPRESENTANTE - S. Ex. é que inverteu os iern1os . 

.O Sn.. RosA E .SIL v1\ - Não n1e parece razoavel seme
lhante .distincção; o nosso dever e o dever do Governo 6 
cogitarmos ao n1esn1o tempo dos meios de vida tanto para a 
União como para os. estados. 

Si ó un1a verdade ,que os estados não poden1 subsistir 
fóra ela União~ não ó menos verdade que não existe União 
sen1 os estaàos. Si a União é o organismo .e os ·estados são 
os orgã.os, é necessario. que os orgãos tenhan1 vida, para 
que possa1n funccionar e fortalecer a União. (44.poiados.) 

Acredito que não h a aqui quen1 con1bata a União. Todos 
nós eonhecen1os os enor1nes perigos, as grandes difficul
dades e desvantagens rociproeas que traria a separacã·o; 
todos r..ós saben1os que não poderia a,contecer á Nação Bra
zileira n1aior desastre do .que a des1nembração do seu ter
ritorio. Mas. por isso mesmo que cun1pre assegurar a uni
dade da Patria, é que tm~na-s.e necessario, in1prescindiveJ, 
que o Congresso .se con1penetre bem. da gravidade da deli
be!r,acão que tcn1 1 de tomar na questão financeira. 

~Senhores~ para aue a União seja duradoura, a primeira 
r-ondição é discriminarn1os as rendas de um modo justo. 
de un1 n1odo cauitativo; é preciao que todos nós nos .collo
quen1os sob n dunlo ponto de vista dos interesses de todos 
os estados c da União; é nreciso .que ·Os representantes dos 
estados. que Rc achan1 satisfeitos, porque foram berrl aqui
nhoa·do~. não nlhcJn eon1 indiffer.enç1a ou n1.er10s·prezo a sorte 
daquelles que .se aehan1 prejudicados na partilha; é pre.ciso. 
en1 summa, que da dfscri1ninaçã·o não resulte~m desegual
clades irritantes: para uns a ·Opnlencia, para outros a ruína. 

Infelizmente;, o\ r~lano arlo\pt-ado nela ~Constitnicão, que 
dis~cuto, produz es Lo ro·sultado. sacrifica ah;uns estadns do 
Norte, principalmente o Estado de Pernan1buco. que tenho 
a honra de representar. (Apoiados.') 

Tratando-se da discriminação de impostos e de en
·cargos, o que é justo. o que e prati-co é que aos nov'Os 
f.~ncargos corresponda, em cada Estado. um au gmento de 
receif.a pelo menos equivalente ao augmento de despesa. 
(_4poiados.) 

Isto é tanto mais necessario, quanto o Congresso e o 
J)aiz sabPlJI que já alguns estados Iuctam ~com 'serias diffi-
.culdades financeiras. . 

Pois bem, em logar de corresuonder. nm cada Esta:do, 
ao aug-mentn de encargos. accre.scimo equivalente na re
·ceita. pnla discriminação nroj ecta·da, lha estados que vão ter 
augn1ento ele receita muitas veze~ snperi.or ao.s novos en
:Carg-os. an nassn que ontrns vão ter accre~cimo de despesa 
c diminuieão na re-ceita r Comprehendo o Congresso quanto 
j sto é g-ra v r. . 

Entrando na Federação, ·disse o Sr. Ministro da Fazenda. 
11ós adqu iT'imos foreas, indep~ndé,neia ·c atüonomia. 

~~fas. de que servA adquirirrno~ for('.as. indepe.ndenchl. 
autonomia. si 11ós perdrrmos r.ee'ursos frtlR nos são indis
pensaveis para snbsistirn1os con1 independencia? 

::. :· .. 1 .• ~ ' 
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u~r Sn. REPRESEN'rANTE Quando não h a an! onon1 ia 
SOlT\ l'CCUI'S03. 

o Sn.. RosA E Sn~Y_\ - Pernambuco, por exemplo, qtro 
l,e•m presPnten1on!P nma receita e ·despesa de n1ais ~je l'éis 
3. oon: OO:O~. passa a ter :í. 000: 0~0~ ele despesa e fwa re
tlnzi dn a. elo i:-; mil contos de rr.re1La . 

. Pergunto: E' isto ju'sLo~ é possiv·~~l qu~ un1 EsUtfln iJt1-
portante. que tmn \~ida prC?pria. ~UJU. . al1a1~cle:g~. arret'al~a. 
.nnnu::dmenl e doze n11l contos e rna1s~ .fique I eduz1do a rlo1s 
mil contos? 

Drixo a resp.os!.a á. consciencia elo Con~resso. _ 
Sr. ·Presidente. eu n1e proponho cxa.m1nar .. a qursl ao 

drbaixo do sen vei·rladeiro ponto de vista. cconornieo~ pt•l o 
ln.rlo pratico, estudando rapidan1ente. os 1mpost.os que n 
nr·oi·nelo de ·Constjtuit;ão resrrva para ns csl.ados, c~, hPrn 
i1ssfú1. os fJUC sugger·iu o .St·. ~1inisf.ro _d~. Fazenda comn 
rrcnrso.s para os estados ~uprrnrem as rhf:!Iculrlades qun ·ns 
nssoberham. 

Diz o ar't. go (Lê) : 

«E, da comn·etcneia. exclus~iva dos r~taclo·s fl.f~Cl'eLnl~ in1-
posl.os: 

1.
0 

Sohrc a. exportação de 1n ercadorw.s~ que nff.o se.i ::un 
·dr outros estados; 

.2. o Sobre a p-ropriedade territorial: 
:3."' Sobre transn1issã.o ~rle propriedade.» 
Assin1~ senhoros, o prin1cjro imposto qnr. a União c0d c 

aos - e·stados é o imposto de exportação: mas o Congr·Psso 
não ignora que a prineipal vr·Oducçãn dr Pernambuco e de 
algnns outros c~tados do NorL·6\ tS o assucar. c este.~ por 
<:ansa da :cr~sc. qne atravrssa, já não paga á União imposl os 
ün PXI1-0rt.açao. 

O .SH. NILO PEÇANHA - Imposto condemnado. 
O SR. RosA SII . .VA -'--- E, principio econornieo qnr. o 

imposto deve recahir ~ .. o})rp o produc.to liquido das inclu s-
1eias. o a lavoura ela eanna. de·sgraçadan1entr. r.ontinl'm a 
.-l.r.:f'i:nhaJ': ô uma indusJria decadente~ que precisa seJ' fa
vorf'f•,icla, r. não tribnlada~. para poder eon1petir con1 a bn
lerraba. O Con~res·so sabe, e eu, portanto, não pre~i so 
on L r ar en1 ele talhes. .que as nações da Europa nos tôn1 
com.11letan1ent~ ::fechado os seus n1er.cado'S, an1parando a 
producçfí.o da beterraba não só corn imp-ostos prohibitivo.~,. 
mas tan1be.n1 ·COln tarifas especiaes. nas estradas de ferro, 
h;cmção de ilnposto dr 0Xportacãol e. a h~. com pren1ios. 

P.ois ben1. quando a Europa pi·otege a beterraba~ que 
(J o con1:peU'dor :da eanna,. nós· havPmos de onrrar: ai1lda 
ma i:;;; o nosso assucar? 

Desd0 que tornou-se d.esvantajosa a pos1çao da in
dustria saccharina. do~rlP ·que nós ten1os um nnico mercado 
aherto ·a esse producto, o dos Estados Unidos. e abi n1-esn1o 
encnntrarnos a cnn1petrncia do assucar de Cuba. é; elarn 
que todo ·O imr)osto lancarlo sob1·e o assucar incidirá di
rect.am·onte snbre o lH'Orlnelor. a11gn1enl.ando as suas diffi-ru1rtar1Ps · 

·O Sn. ZA~L\---Na Bwbia clles :i:í estão abandonando n inrluslrin. 

-
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Bit. llosA B BrLVA -· Diz bem o meu illustre c-o!Jcga. 
Sãu lão pre·carias as condições !.la lavoura da canna, que, 
na Hal!ia e Cllt outros estados do Norte. .i<í está sendu allilHclouada a industria sacclun ina. . . · 

U:\r SH.. DEPVT~\.Do - E no .Maranhão Lambmn. 
. ü Sn. RosA B SILVA - Sl'. l)residente, é esta urna 

lt·Jste Vet"Ciade. E infelizmente a maioria dos agrieultores do 
X orto não di&JJÕCil1 de facilidade para mwlareu' JC cultura. 

,\ não .,e,·cm aquelles que SI) aeham cm eondições ex
eepCJonaes e •que dispõem ele engenhos centraes ou terras 
lJt·ivilegiaclas, todos o.s outros aufer.em vantagens. 

l:omn querer, nestas condições, que o Estado de P'er
JJalllbtwo vá faze1· face aos seus novos encargos e á dimi
nuição -elo sua receita, com a CC'ssão. qu.c se lh-e faz, do 
impo,to de exportação, não sendo o serr principal producto, actualrnente,\ tributavel? (J.lluito beTn.) 

O segundo imposto cedido pela Gnião •' u imposto ter-l'i torial. · 

:O i II us /.r·e M iJüs tr·o da Faz.cl][Ia ,; f' i li 1il .do X orte. w
Hheee aquella zona e ,deve sabe.r· quü, alli. " ÜliJ>o&to t8ni
l orial ú, vreseuten1ente, inexequível. 

10 Slt·k. NILO PEÇc\NHA- .No_ Sul é p:t·aticavd. 

O Sn.. -RosA E SILVA- No Sul póde set· ])l'Utieavel: ~u-
bretudo em S. P auJo, e tal vez no . R i o ele J a n ei!·o. 

:0 Sn.. SBHZEDELLo - No Paraná não ·é. 

Ui\1 Sn.. REPRESE'NTAN1'E - :N en1 en1 .Minas. 

O Srt. .H,osA E SILVA - As terras em S. Paulo estão 
tendo 111n :.n·ande valor, que aug·ment,a de amw J>ara anuo, 
e, I>ortanto, <:ompre·hende-se que possam supportar o imposto. 

X o XorLc, por,;m, aconLe"e o contral'io: a:;· te!'l:as, até, 
teiU -c!im inuido ele vil! o r, em virtude da cl'ise da produeção, 
e, assim, não é passivei tributai-as, nem o imposto ser·ia produ.ctivo. 

U~J Sn. HEPRESEN'l'AN'l'B - Seria .sangrar un1 an01nico. 
O Sn.. RosA E Sn.vA - .Portanto, o segundo imposto 

· eedido pela União lambem não pó-ele ser· para nós uma fonte cl(~ receita. 

Resta-nos, .Sr. Presidente, o terceiro imposto, o de transmissão Lle propriedade. . 
Este é dos tres impostos a.quelle que nos vai apl'O

veitar; mas. ainda assin1. en1 uma escala din1inuta. 
O Conúesso conhecé a natureza do imposto de h·ans

.J 11 is são de pr·op r ip() ade. Não é daquell es .que se possam 
c· I evaJ'. "ão "; porqn e não convem diffi cuitar a transmissão 
da. pr·opriedadc•, eutúu lambem Porque uma taxa elevada nào 
é :faeiJnwntl~ cobravel. (A.poiados.) 

Nada lJlais Jaeil do que i'azere,m-ise as transferenc;ias 
por· ctm pre(;o simulado, inferior· ao da venda. por accordo c~Jll:re o vendedot· o o con1pra.dor. 

-'fas. disse o nobre Ministro da Fazenda, os estados 
p oU t' m e de H·'" recotn' r· a ou [.r as J'o nt,e:,; de renda; h a 
entre nós mu H1>s i mpo s los que a i nda não .foram expl o-

I 
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rados; a éxen1plo das nações européas, poden1os Ler .os inl-
postos directos. . . . 

·Sorprehendeu-n1e ouvir .esto argun'l!ento· por parte do 
Sr. Ministro da J?azenda, a cujos talentos ·e illustração sou 
o prilneiro a render honwnagen1. S. Ex., que tem estu~os 
especiaes de i'inanças: S: Ex., qp.e acompanha. desde n1u1to 
o n1ovin1ento . dos nego.cws ;publlcos no Braz1l, deve saber 
que, .-:;i ten~os qua3~ que recorrid_9 e:x;clusivamente .aos i~1.~ 
postos de 1mportaçao e e:xportaçao, e porq_?e os Inlp~stos 
cU rectos não são os n1elhores, . e entre nós nao podern ainda 
oHerecer boas fontes de· receita. 

O Sr. Ministro da Fazenda indicou aos estados o in1-
lJOSto sobre a renda, sob:r:e o alcool e s.obr~ o fumo.. . _ 

Eu prenotarei que tributar ·estas mater1as é attribuiçao 
ct.uuulativa. . 

Ouer os estados. quer a União, tên1, r_pelo projecto d'e Con
stituição, o direito de- tr_ibl.!tar a re":õ.~a, o a_lcool e o fup10; ~ 
perg·unto: Deante das d1ffwuldades financeiras da Un1ao, do 
~ugmento asso1nbroso do seu orçamento, podemos contar que 
ella deixa exclusivamente aos estados esses impostos, para 
que façam delles a sua. principal fon~e de re_ceita ? . . _ 

Não creio, Sr. Presidente, mas, ainda assim, subsistlri.a a 
il11possibilidade de poderem os estados do Norte, principal
Inente o de Pernambuco, satisfazer desde já as suas despesas 
sen1 uma quota da importação ou taxa addicional. 

O imposto sobre a renda é vant~josamente combatido por 
economistas da n1aior nota, isto nos paizes onde existem ri
quezas accumuladas. Como, portanto, lançai-o nos estados do. 
N orto, onde predomina a pobreza? Quando o fizessemos, que 
produziria semelhante imposto? ·l?ouco mais do que o indis
pensavel para pagar a respectiva arrecadação. 

O imposto sobre o alcool é o imposto sobre .a aguardente, 
sobre a industria sa:ccharina; é ainda sang1:ar- o anemico. 

Resta o in1posto sobre o fumo . Mas o imposto sobre o 
fumo importado do .extrangeiro, é i111posto de importação re
servado para a União; o imposto sobre ú fumo produzido nos 
outros estados constitue imposto interprovincial, tambem 
p~ohibido. 

O imposto sobre o fu1no produzido no proprio Estado não. 
dará receita em Pernambuco e em outros estados do Norte, 
porque pouco fumo produzen1. Conse·guintemente, vê o Con
gre·sso que tarrnben1 não nos .aproveitam as fontes de receita 
indicadas pelo Sr. Mi'nistro da Fazenda. 

·O fumo é, -com effeito, excellente materia tributavel, mas 
para a União e não para .os estados, sujeitos a limitações. Nós 
temos a experiencia das nações que tiram desse imposto abun
dante fonte de renda_. A França, por exemplo, faz monopolio 
do fumo, e este contribue com mais de 300 milhões de francos 
para as rendas da Republica franceza. 
. Pois ben1, re~erve a Uniã_o para si o in1posto do fumo, que 

póde ser-lhe multo pro~uctlvo c, ern caso de necessidade, 
chegu.e mesmo a monopolizai-o, porém deixe aos estados taxas 
que aproveitem a todos e produ~am renda sufficieri.te para as 
suas necessidades. 
, Senhores,. ~~rnambuco não quer, nem 'Precisa que Estado 
algu~ o aux.Ihe; ~ que reclan1~mos é ·que uma quota da nossa 
propria rec·eita seJa destinada á satisfação das nossas despesas 
J;emo.§ sempre cpncorridQ eom saldos pa:r_:a a União, 1confQr~~ 
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prunun as esLatis!.icas publicatlas, e aintJa rwlo ultimo quadro, 
mau e/ado orgamz~r ·poJo J] lustre Sr. Minisi.J.•o da Fazenda, tJ~uc/r.u tJUe ou sinto não Lenha sido publicado, porque acre
tiJtu que huul'e oqmvoco em re!acão a .Pernambuco e de'~'.Java verH'ical-u; mas, por esse. niesmo quadro vê-Ee qüüo 
J'.sf.a·du de PeJ·nambuco üOntinúa a ser dos que mais con
l.r J1~ 1 tum p ar:t as rondas rla União . Um Es La do em taes .::on
J H,• o r· s il "" ·t! en; 1'icat· rerluzi do a não }Jod e r manter-se. 

. Qn.em contribuo com ü ll.Ji! contos Q apenãs reclama 
<li>J.; "''~ pam '!Jas despesas aceciLando a agg1·avueão do im
posto, nau pede muito e merece ser a !.I,.,,""". · 

U..:.\L\. voz - l'crnarnbuco não ünporta só para si .. 

u SR. RosA g SILVA - Pernambuco, é certo, arreCadou 
UurauLe nruitcl tempo hn;poslos do mercadorias extrangeiras 
que entravam pela sua alfandeg-a e eram reexportadas para 
os estados visinhos, {)Omo Alagõas, Parahyba, e tambem para o Ceará. 

UMA voz -. Para o porto de Aracaty . 

O Sn. HosA E SILVA - lVIas, Sr. Presidente, depois que 
a Assembléa Legislativa de Pernambuco votou o imposto de 
eonsumo, que era um imposto addicional á importação, o com
moreia do Ceará, da Parahyba e das Alagoas, mais ou menos, 
se c-n1anC1param do commercio de Pernambuco. 

O SR. MEIR.A DE VAiiCONCELLos - ..:\poi:Hlo. 

O Sn. HosA E SILVA - Portanto, não se póde dizer hoje 
que a renda arrecadada pelo Estado de Pernambuco provenha 
em boa parte dos outros estados (Apoiados) ; não, elles já 
tên1 navegação e cmnmercio directo. , 

Porém disoo o honrado Sr. Ministro da Fazenda : Eu 
não posso desfalcar mais a receita; é preciso assegurar· á 
União -o seu credito·. Já -cedi aos estados 22 mil -contos, ao 
passo que os encargos todos não se elevan'l a cinco mil. 

Senhores, nós ta.mbem não pretende1nos de,sfalüar as 
fontes de receita da União. O que queremos é uma mB!hor distribuição de rendas. 

Não ha duvida de que os encargos que passan1 para os 
estados· montam á cil'l·a mais elev~da. do que aquel'!a que 
1nencionou o illustrado .Sr. lVIinistro da Fazenda. 

0 Sn.. iVIEIR.-'1 DE VASCONCELLOS - E' muito ll1ais ele.vada., 

O .Sn.. RosA B SILVA - l\fas, para mün, esta não é . a 
.questão; eu quizera que a União ficasse muito mais des
obrigada, eu quizera que ell:a pud_esse passar p~a os es~dos 
muitos dos encargos que va1 continuar a pagar, para mim a 
questão é out.ra : é que a eessão de 22 mil contos, oomo f!S~á 
feita, é u1na sessão' leonina, desegual, e apenas em beneficio de alguns estado,s. 

UJYr SR. REPRESENTAN'l,E - Mas filha das condiçõe~ dos proprios estados. 

o SR. RosA E SILVA - Os ~·mpostos d~ e:x:~ortação, que 
rendem para a União 16 a 18 m11 contos, sao cedidos, ou apro
:veitam tão somente a quatro ou cinco e~tad()s; entretanto, o~ 
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CJJC'at·g(t.s na.ssam p~u·a a f:.:'t>ner·alidade ·dldles. E vúde ltaYl't.' 
I~'Q n ü adL', 1H'upol'eJ o na H a ·e.. .1ns .1 ~·a - j ·~ • l - -

J 

. I. 1 d . t. (•J•j ,..:·l'_l})l:'ll!l"lll~(~ l.l·.I'StJ'l-bui,·iic•? . 

· h· mli ttam-m e os i 11 u s t rus l'<'!H'esen tanlus de ::; . Paul o 
.: :.: ,. :nc• refira espee iahllente ao J~stado _que lã o bril_hant<•
:é i·:::.:- r e vresen tam; não vejam nas mini! as vala v r as ma v o n-
:: ''''''-": sou d aq u elles que g p pJ aud em o Impulso que ·t.em t!(l o 
:;._,, ultimos annos o J%/ado de S. Paulo, e s<i tenho louvores 
Dara os sc•us filhos. qr.1" nas magm1s questões, que ultJma
inentc t.c\m ag-itaclo o mundo social 1Jrazileit·o. hão sa])J(Ju 
to mar a inicia ti v a e preparar a _sua Lena natal pam as t.J•ru 1 ~
formaç.ões por que temos ·passado; mas os noln·es Deputadn;; 
não podem contestar que Jorütam o Estado mais JH'OSJWt·o da 
União. e, todavi-a. são "xactamente os mais lJeneJi~iaclol; pela 
discrüninação que se Yai fazer. (A.poüuf.os.) 

U~:tA voz - Tivennn a felieidaàe de possuir muiLos n1i
nistrus da A~·ricultum no antigo reg·imen. (A.poiados e ou.tros nw•~"~.L"'S' ). -"",/JtU (,._., • 

o SH. HosA E SII..V.A ·- Quer saber o c:ong·resso quautu: 
dos 22 mil contos que o TI!ustre Ministr-o da Fazenda cli8se tel' 
eedido aos estados para a satisí'acção dos seus novos encargos. 
Yai caber a S. Paulo? Oito a dez mil contos, quasi a metade dos ü11postos cedidos. (.Apat·tes.) 

O meu illustre amig-o, digno representante de S. Paulo. 
!:ir·. Lopes Chaves, o!Jjecta-me· qu-e. o . preço do café póde 
haixm·. A questão não muda de face; si o pre\'0 do café póde 
lJaixar, tambem póde subir mafs,- -e desde que 9 consumo au
gmeuta todos os annos e o Brazil produz mais da metadP- ri<.' 
todo o café que se consome no universo, sendo a lei regula
dora dos preços a g1·ande lei economica da oí'.ferta c da pro
"m·a, é claro que não ha que recear pelo futuro do café: ll1H.". 
admittamos, para argumentar, uma diminuic.oão de 50 %; aintla 
assim, o Estado de S. Paulo tc1·á un1 augmento de quatro a 
cinco mil C<mtos: ,enteetant.o, os novos encat·gos -que S. Paulo 
vai ter são equivalentes aos que passam para todos os out.ro:; estado's. (Apartes.) ~ 

Os nobres representantes de S. Paulo não são justos 
querendo comparar o assncar com o café; são actualment;.<, 
tão diversas as condições dessas duas industrias, que póde-sr~ 
dizer: o imposto lançado sobre o assucar· incid,r., sobre o pro-

•:du·c.tor, ao passo que. o do café recah e sobre G consumidor. 
Sr. Presidente, si, porventura. o café atravessasse a 

crise longa e rude que tem asphyxiado a lavom·a da cannu, 
clle seria efficazmente protegido pela União. (H a div~l-sos apartes.) 

Respondo aos nobres Deputados que não se muda facil
mente de c.ultura; a transformação exige recm·sos. de 'irne em 
g-eral não dispõem os agricultot•es do Norte. A Ceisc os tem ·empobrecido. . (lia diversos apartes.) 

Senhores, tenho-me I'eferido especialmente ao Esl.a.do 
de S .. Paulo com o intuito ulnico d!e. salientar a -diversidade 
de condições, e, assim, implicitamente. demonstrm· que não 
tem razão o illustrado Sr. Ministro da Fazend.i. quando no~ recu~~ uma quota elo nosso imposto de importação, allegando 
que Ja cedeu aos estados receita superior a·os seus novos encargos .. 
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U ]<; ~ la d u d (• S P n nl11 t c 111 a i'" I i L'. i da d t_ • d t ~ cu nl a I.' cu 111 
lllna l'untP podPl'Osi.l dP rcet~i la dt~ inl!Jorl<:u:·fio e· urna 11ão 
l~lt'Jit')~ ·!Ju~e~·~?a Jo_I~I ,. de receita. dt· t_'Xpol·La~~ã(); póde perfe.i-
L.tu.Ju 11

1 
• da.1 _ ~.t t lli~o tu.~ os os seus nnpostos de in1porta\~ãu. 

qut · 
1

'11 ae1~d1tu, nau alhngc1n a J:?. .000:000$. e ficar cotn os 
uc:. ~·_:l'u.l'la~:ao, que. sen1 ~t,lterar ut_n eeitil, o~ impostos qw~ 
P! c·"''- nlcmenlt ~ paga n e a 1 e l'(•ndrran para o mesmo Esl'ldo 
1.J. uuu :·000*000 ·' ( 

. :':j:; .. não, e~tamos nas mesmas _eondiç~ões.; íJlã() podemo:-; 
co11 Lu t-um o:-; 111npostos de nx:port.aça.o, e. assrm. não é justo 
que~ e~·dan,ws ú _Cnião toda a nossa receita· dn importação, aliá~ 
SllpPl:.'tH' a d". S. Paulo, e fiquemos na pC'nuria.. 

~~-. PresHlr•niP o;;: i ~~ .. -l-ll·-•sí ::ÍII ,, o::itYlnlf\<;:rntnnfn rL. ~--..-'"=v~ 1.' ()l' 
• ........ , v '""" .._..,. -· .... -.....: ,_, ..._ ........... l_, ........ .~. .. _.,.._ .... '-'·-' '·..._,_... 1~1(.\..L t 

J.'lt~llo ,. dP~! alqu e para as 1·cndas da Uniüo, por quü razão- on1 
HJg·m· ·df' tet~t't' os irnpostos de exporta\~ão, a l!nião não' re
~er~a }Jara. sr, 1anlo os de importaç~ão ton1o os do ·exportação. 
e_ n.to d1•siiml ela so1nma dos 1n1postos que arrecadm: en1 cada 
Eslad~1 um~t qunta proporcional á reef•ita para as suas des
pesas·? Ass !ln. a cessão feita pela União .poderia ser tlos 
nw:-;mo.~ '.!:!. 000: OOO:F,;. ou pouco n1ais, e ao- monos haveria 
egualdarl,. relat.h·a. ( Contestar:ão.) 

En Ião. senhores. 'não hav~eria, egualdadc · rei aLi va contri-
1Juindu, pur excmplu~ cada Estado ,para n. União eorn ~O 1/o dn~ 
~eu s i llllJOstos reunidos de in1portação c expot·t.ª'·,·ã.t '~ ,. ficando 
eorn :!O % dessa I'C(jeiLa para as .suas despesas? Não ha dn
'" ida que a Laxa llllifOl'lllÓ e:m todos ,as cstal(los e:stalJel·eecria 
v~~lu~ lllt~nu~ urna ~\~utaldu(!·c relativa. 

O ~H. CAJ\wus S.\I .. LES - Isso não seria. Federação. 

u ~~~- Lor>1~s CH.\\"ES -· Assin1. S. Paulo ir.ia su~teutar 
us uu Lrt ~~ ~-.--.~iados. · · 

O Sn .. !lusA E 'StLVA - Oh ! Sr. ! De nwdo algtnn o Es
tado .Uc S. _Paulo, 11a hypothese que figuro, viria a sustentar 
u:o; ou trus estados. 

O Sn. LoPES CHAVE~ - Co1no não ? ! 
O S1t. Hos,\ g SILVA - Desde que elle ficasse con1u tuuu~ 

o::; nuh·o~. eu1n ~U' o/o ·da sua receita de impor>~lação e cxpor-
1 atãu~ fieária mn pé de cgualclade, cada un1 concorTeria e0111 
uma. rnesma laxa. 

IIavet·üt dcsegualdade. o Estado ele S. Paulo confrilJuirht 
]la.!' a ~tJ:-:dl'nl a1· O!'; out1·os estados si. porvcn Lura, a União ar
recadassL~ · ~·dns us ilnpostos c o . .:; distribu isse cguahnentc pelo-.: 
estadu:s: rna"<, ..:~·::-;de que cada Estado ficasse eom . uma taxa 
fixa. vi·uporc.kmal ···~ sua receita: é_ claro: senhol'es: qu~ _ não 
haH.!r·ia clc~cg·ualdaclc:.__ ao eontrarw, haveria proporciOnalidade. 

81'. Prc\sicl,~ni.t:•, ü· nob1·e Ministro da Pazencl_a. afi]lal in
dieou a,,~ eslados. como nwio de sahirmn da siLutu;:.ao _ cles
agt·adavel em que yão \Jiear eollocados~ o recurso das eco-
num ias. \ . 

Se11hu l't·s~ St'111p1·c f Lli dt~ escola (~as eeononnas, se~mpre 
Jui 1Jl'lo eüd.t• uas desJJcsas Impeoduet1vas, da mesma f~rm_a 
que nunca 1 iYn nen1 ter1ho receio das üespe~as rcproduct.Ivas, 
convenieutctnentc. ·dec.retadas; mas em os.tacJo;o:; clopaupel:atlo'3, 
cn1 estados que já luctan1 com grande~ diff~ctüclades, mn es
tados qne .iú lt'-m oq:amento restricto, c poss1vcl fazer grandes 

· córtes_ '! 
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Si a poli ti c a das econonlias é a politica salvadora dos es-
'tados porque não ha de ser a politica salvadora da União '! 
(Apoiados; nt'uito be'fr!.) Si a economi~ se impõe como rnc
dida de salvação publica, como se explica que o Governo es
teja todos os dias a augmentar as despesas, até ~om aposen
tadoria de· funccionarios perfeitamente válidos? Como se e_x
plica · quando o Governo nos falia em nome do nosso credito 
e a-p~ntando-nos a banca~rota, o facto de estar elle saccando 
assombrosamente sobre o nosso futuro pela verba - Ga
rantia de juros ? (Apoiados.) 

Ul\1 SR. REPRESENTANTE - Menos para O Pará .. 
O SR. RosA E SILVA - Sr. Pr9sidente, o nobre :Ministro 

da Fazenda deve ter-se equivocado quando disse-nos que 
havia entre o orçamento de i888 1e. o orçamento cal,cula~o 
para o exércicio vigente uma dif:ferença apenas de ré1s 
25.000:000$000. 

Não. conheço a liquidação final do exercício de 1888, mas, 
pelos dados publicados, este encerrou-se com . uma despesa 
inferior a 150. 000: 00'0$, e não de 176. 000:000$000. 

UM SR. REPRESENTANTE - Tinha um credito •extraordi-
nario, a tabella C. · 

O Sn. RosA E SILVA - Estas não são despesas ordi
narias ;· si quize·rmos calcular tambem as extraordinarias de 
um e outro exercicio, então a diff.erença será maior . 

UM SR. REPRESENTANTE -. Os dados são offiiciaes. 
O Sn. ROSA E:' SILVA - Acredi~o que houve engano de 

calculo. 

UM SR. REPRESENTANTE -- Só para a secca, 18.000:000$000 
O Sa. RosA E SILVA - Por tudo quanto tenho lido, pelos 

calculos que tenho feito, presumo que o augn1ento de despesa 
não será inferior a 50 ou 70. 000:000$ .e, si considerarmos 
o augmento de garantias de juros, subirá a n1u'ito mais. 

Porém, como quer que seja. não é agora o momento op
portuno para entrar nessa investigação, e, portanto, reserval
a-ei para a discussão dos orçamentos, mesmo porque não 
quero desvia1·-me do ponto capital que me trouxe á tribuna., 

Senhores, qual ha de ser a solução. financeira que não 
dif;ficulte a vida, o credito da União, e, ao mesmo tempo, 
facilite a organização dos estados ? 

Ao Estado de Pernambuco e a alguns do Norte o que 
convem é uma quota do imposto de importação; a União não 
ser~ _desfalcada, desde que votemo~ para esse fim uma taxa 
addiCIOnal. Se os estados do Sul nao precisan1, porque a re
cusam aos do Norte? 

E' preciso que attendam a que os estados do Norte não 
poqem fi·car com a receita diminuída e sobrecarregados de matores encargos . 

Isto é muito sérío. 
~ ~stado d~ Pernam~uco tem. recursos pá~a viver e não 

se SUJeitará. a ftc~r red"?zido á miseria. (Apoiados. ) 
O. confhcto ftnance1ro será inevitavel· cumpre dizei-o 

exactan1ente, par~ pre:v~nil-o. (Apoiados. ) ' , · 
. Quando o m1n1sterw Paranaguá ·considerando inconsti

tucional O· imposto de· consumo. suspéndeu-Q em Pernambuco, 
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nós não tivenws 'como substituil-o., l:teeorremo.s em <lois ou 
tres exercícios successívos ao credito, e afinal olle foi restabe-1 O Cid~, apesar da prohibição. 

O _mesmo ]Joderá acontecer agora. (Apoiados;') 
N ao é poss1 vel que um Estado se suicide. 
Ha despesas inadiaveis, e como fazei-as ? 
UM.-\ voz - E o credito ? 

O SR. RosA E SILVá- Não é razoavel recorrer ll.O credito 
pam as despesas ordinarias; seria o 'caminho infalliVei da bancal'ro ta. -

O credito é um recurso, por sua natureza, extraordinario, 
que só deve ser utilizado para a realização <le melhoramentos reproductivos, ou em casos e:x:cepcionaes ~ 

UM SR. REPIU!SENTANTE -E' preciso acabar com esse re-, curso, que tem sido o nosso mal. · 

O Sn.. RosA E SILVA - Passo a occuoar-1ne de outra 
questão, que tambem .entende -com a orgaíiização financeira 
dos estados. Refiro-me á emenda apresentada pelo experi
mentado estad1sta e patriota, Senador pelo Estado da Bahia, 
o Sr. Conselheiro Saraiva, emenda que me pareceu não haver 
recebido acolhimento favorave! do Con,.,.,..,s•o, mas q;;.e traduz um grande pensarnento .. 

O SH. SEnzEDELLo O Sr. Ministro da Pazenda me au-
etor izou a declarar que aeeeitava essa emenda, apenas ccim li-
geira modificação em I'elação ao modo ele ser realizada a ope-, .ração. 

O SR. ltosA E Sr~:.vA -:- Estirno muito ouvir a declaração 
•1ue, devidamente auctor1zado, acaba de fazer-nos o nobre 
Deputado pelo Pará. Nas condições difficeis em que se acham 
muitos estados, libertai-os daS dividas que os asphniam, 
afim de se poderem organizar e prosperar na União, é prestar 
a esses estados um relevante serviw (Apoiados), .serviço esse, 
Sr. Presidente, que não será ruinoso, porque á medida que ~s 
estados se forem desenvolvendo, a União ha de ser largamente 
eompensada de qualquer SllCfifieio que tenha feito. Maior 
será a I'eceita fe(!eral que arrecadará nesses estados. (Muito 
bem. ) Demais, senhores, estados prosperas não procurarão 
nunca separar-se da União; comprehenderão bem que dessa 
ligação· I'esultará . for(:a com~pulll, e quanto mai,s elementos de 
vida tiver·em, ma1s procul'arao fOJ>ta!ecer a Patrta. Portanto, so 
tenho que appl.audir a resolução do Sr. Ministro da Fazenda, 
e confio que o Congresso uão recusará aos estados tão impor
tante auxilio, mesmo porque é justo que, entrando para a Fe-
deração, possam .começar vida nova._ .• 

o aecrescimo dfr despesa annual para. a Umao será, quando 
muito de 3. 000 :frOO$, e esta, repito, ha de ser largamente com-
pensada pelo aecrescimo da receita federal, resultante do des-envolvimento dos estados. , 

· Resta-nos, porém, a outra questão, a necessidade de re
cursos para as despesas immediatas, que os estados não devem 
pagar ,com operações . de credito. E' preciso darme.s-Ibes tambem fontes de re·ee1ta. 

Consta-me que o Sr. Ministr.o da Fazenda_ aceeita uma 
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erncnda aucto1·izantlo us esLado.s a tribuLarern até '15 c.to au
dieionaes a in1portação. 

O Su. CXN'r.~o - E, facultativo.: 
O Sn. Ho~A E SlLV.A _ A laxa facul L aLi va é inconvenienil' . 

.. .:\. .sulução seria satisfactoria, sendo essa mesrna taxa uniforme 
para todos 9s estados. 

o Srt. SEHZEDELLO - Poderei rnandar a V. Ex. as eiuen
das a esse respeito. (O orado1· 1·ecebe as en~,enàas.) 

Emenda .substitutiva (lê) : 
«As assen1bléas dos estados poderão tributar até 15 o/o .ad

ditionaes aos in1postos -de importação~ para occorrer ás des
pesas dos mesn1os estados. 

Paragrapho unico. Esta disposição só poderá ser alterada 
:pelo Congresso, n1ediante dois terços de votos de seus 
n1embros ». 

Ao art.: 4° 

Accr~escente'-se : 
. O Governo da União assumirá o pagamento da divida pas
siva dos estados e dos juros reS'pectivo~! dividas contrahida.:; 
até 15 de novembro de 1890. ficando reservada ao Congresso 
a cle·terminação do n1odo por que dever-se-á realizar a ope-
ração. · . . 

A. segunda. parte da en1enda satisfaz completamente; mas 
a prin1eira, ·repito, é iRconveniente, porque perturba as re
laç~ões con1merciaes .de Estado a Estado, ao passo que a taxa 
uniforme, votada pela .União~ satisfaria os estados que della 
.precisam, e não prejudicaria áquellas que tên1 como principal 
fonte -de receita a e~portação. 

O ISR •. CQTÃO -. Si é facultativa, para . que obrigar: os 
estados? 

O Sri.. RosA E \SILVA - Diz o ·nobre Deputado .pelo Pará 
que a. taxa -deve ser facultativa; não tem razão o meu illustre 
collega . 

. O iluposto de' importação é o menos offensivo, o mais eco
n_onüco, de mais i:aci~ arrecadação e é o mais suave _e propor-:
Clonal, porque va1 disfarçado no preço da n1ercadona e reca1 
\Sobre o: consumidor. 

Os estados que não precisam dessa taxa recebendo sua 
irnportancia, poderão dilninuir os seus impostos internos e á 
·Son1bra da. · importação desenvolverão as suas industrias, do 
que· resultará aug1nento de sua riquezà~ (Muito bem.) 

Senhores, em n1ateria tributaria, entre nós. e em quasi 
todas as ·nações~ . exceptuada apenas a .A:mcrica do· Norte, só co
nheço tnna diffümldade·: é augmentar impostos· dimi:nuil-os 
ó" sen1pre facil. , · ' 

.. Sr. Pr~sidente, vejo que a hora. está .a terminar e· preciso 
tunda refern~me ao art. 6°, n. 6, que trata da instituicão dos 

.. bancos emis.sore·s. · . " 
, · A· Con1~issão, eleita J?Or. e_ste Congresso para dar parecer 

sobre o proJecto· de Constitu1çao, 1nandou deslocar o n. 6 do 
àrt. .()<?·para :o artjgo que trata das. attribuições do Congresso; 
parece-me que Q_ pe~samento da illustradª' Qommissão foi que 
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a _ins~ituição dos hancos emissores deixe de ser quéstão con
sL!Iw~ t(lllal para SPr regulada por uma lei do ConO'resso isto é 
a CcHnn1 is são guiz estabelecer a possibilidade de~ que às dua~ 
camm·as. reuruclas~ possam auclorizar os estados a instituir llaneos emissores locaes. -

Parece-me que este foi o pensamento da Commissão · sendo 
-~ssím,~ serei obrigado a VC?tar contra essa emrnda,, .porque :sou 
J rancan11~nl ~ . pe:la centrah~zação en1 ma teria bancaria (1l!f?úto 
Item) .: eons1ch~r·o 0ssa uma questão capital. (J.l1-uito be1n.) E' 
prec~so que o direito de emissão seja assumpt.o constitucional . . (J.11uüo bem.) 

Em i ti. ir no tas bancarias é emittir papel n1oeda. e os es
tados quç não poclc·m, que não devem ter o direito ·de emittir 
papel n1ocda. não rl.evem poder auctorizar a ernissão de notas hanearias. 

N PS te ponto estou ·de accôrdo !com· o Sr. .Mini·stro da Fa
zPnda e não t0nho necessidade de adduzir argumentos, quando 
S. Ex., a qucn1 sobran1 talento e i Ilustração, -de que não dis
ponho (Nüo apoiados), já o fez brill1anten1ente nesta tribuna 
o na nxposiçã.o corn que justificou a fusão- dns bancos Nacíonal (' dn;;; E,'> tactos Dn idos. 

H.efirÕ-nv~. não obstante, a este artigo, porque desejo que 
fique consignada a razão do meu voto, e ·ainda .porque me pa
rece que o art. 6° precisa de uma excepção. Presun1o que o 
pensamento da Constituição foi .Unica!fl_6Iíf.e reservar para a 
União a concessão da emissão -de notas bancarias, que co-n
stitnr.n1 n1eio circulante; mas ha uma outra categoria de 
bancos, que podrm ser considerados baneos emissores, embora. 
de 11atureza di.fferéi)te, e reeeio que a generalidade da dispo
sieãn nn:Ssa compr0hendel-os. 

· Rc.~firo-mc aos bancos de credito real, os quaes f.úm a l'a
r:nldacle ele cn1i tU r l1~-tras h:ypothecarias. 

O Sn. SERZEDELLo - Nunca foram considerados bancos rle en1issão. 

O Sn. RosA E SILVA - Têm a faculdade de emittir letras 
llypot.hecarias na razão decupla; e, :portanto, convém acau
f.elal-os. no intuito de evitar futura interpretaçã.o, para que 
cada Estado possa, sem depender da União, ter o seu banco 
-rlr. credito real. 

B(•nhnr Pr·(·~idf .. nle. vou -concluir. mas anlc:S dP fazc1-n. 
pern1iiJa V. Ex .. que ligeiramente, em nome dos estados fio 
Norte. eu faça dojs ultin1os reparos, ou, antes, externe dua:.; 

·queixas quanto á desegualdade com que estamos sendo tra
tados. 

No decreto. que fixou o numero de deputaâos a eleger 
por !cada Estado para_ a. Constit~ün~e, . l~ouve sensível d~s
ngualclade; não se fez .JUSb(;a na dJstrJbUJçao da represenf'açao. 
(A.Poiados. ) 

· Em al~·uns estados do Sul a representação augmehtou 
n1u ii o. en1 '"outros cruas i que duplicou, ao passo que nos es
larlos ·do ~orle o accrescimo foi n1inin1o, ou não se fez. 

U:M SR. nEPH.ESEN'rANTE - Isso foi devido ao augment.o 
da população. 

O SH. . .Rns"\ E STLVA - Não h a tal: nf5s não te~1os recen
SI•amenl.o desdr 1871. e en1 1871 a base da. populaçao não an
,.lor·izn a rlislrihníeão qtw ~e fez. (.4-tJoiarf.os e a1Jartcs.) 



Esta desegualdadc ainda se aggravn n1ai~, nttodnendo-s(' 
ao systema ado·ptado pela Constituição para a eleição do Pre-
sidénte e V ice-Presidente da Nação. . 

Não é justo que cinco ou seis estados .Possam monopolizar 
a eleição do primeiro magistrado, do mais elevado represen
tante da União. (Apoiados e apartes.) 

Senhores~ as desegualdade.s irrit.am, e todos nós somos 
brazileiros. Façamos uma Constituicã.o que seja um pacto ele 
união e não uma bandeira para a separ~çã_o; seja a u.ni~ade na
cional a suprema a.spiracão. do patriotlsmo brazile1ro. 

VozEs - Muito bem! Muito bem! (O orador é felicitado 
e cumprimentado por rnu,itos ?nembros do Congresso.) 

São lidas, apoiadas e entram 'conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao art., 4° 

j Substitua-se pelo seguinte: \ 

Compete à cada Estado, que actualmente se achar em cir
cümstáncias financeiras prosperas, ou normaes; prover, a ex
pensas proprias, ás necessidades de seu governo e adminis
traoão, podendo a União subsidiai-o sómente nos casos exce
pcion_aes de ~calamidade publica. 

Os estados que não se acharem nessas condições, prele
varão de suas rendas dentro do prazo de dez :.c.nnos, o quanto 
Ihe3 fôr âbsolutamenle indispensâvel para restabelecer o equi
lib.rio entre a respectiva receita, ficando ~ste qttantum fixado 
pelo Congresso de- .cada. um delle·s. dependente . de exame e 
sancção do Congresso Nacional. ~ S. R. - Ped?·o Ame1'ico. 

Proponho substitua-se· pelo seguinte: 

Ao àrt. 69
, n. 6 

6. o Resolv~r sobrê a instituição dos bancos emissores, sob as condições seguintes: · · 

a) estabelecer un1 banco emissor, pelo n1enos, em cada um dos estados; 
b). entre os bancos emissores, não haver preferencias em 

favor de uns com prejuízo àe outros; 
c) ser realizada no Tbesouro Federal a -garantia da ·emissão; 

. d) haver uniformidade de ty.pos para os bilhetes respe-ctrvos. --- Ivo do P'rado. . 

.Prponho acoreseente-se o seguinte: 

Ao art. s• .') 
§ 4. o A União garantirá, por dez annos, a eada un1 dos 

Mtlldos, um rendimento de mil e quinhentos contos de réis: 1 dosappar~endo da Constituição o presente paragrapho, logo ; 
. que tei'n:unar o pra:zo re-ferido. - Ivo dQ Pradc•. 
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·O Sr: .oiticica - ~\pesar da hora adeantada c do modo por 
Que 0 P 1_r.~e,denle orauor tratou da discrin1inar-ão das rendas 
occupar-:-:.r.-a ~om esta queslão, porque entende que deve se; 
)Jo1n clnciCiada, mas vrocurará resumir 0 que. t ct· ct· 

\.nles 1. 1 · L. om e rzer. 
~ ,, ·: c .e 7 ( 1~e~t n· O?Se ponto c n1ostrar que o projecto 

drc .. ~.on~t,lLuJ~.ao .1_wo cu1d?u, absolutan1ente, dos est,ados do 
Nort~., J~I ale.:;, ta ?unLra a 1déa de opposição systematica que 
s_c ten1 qucrJdo iazct• :alcr, porque o orador e outros coÜegas 
\·o taram contra a 1_11oçao_ que transferiu ao Governo Provisorio 
todos os poderes, 1 nc:h.1sr ven1ente o lcgislatiYo. 

O fact~:-. d.c~ eomb,atcrcnl ~~rto~- act~s. porque os julgam 
Jnonos con\ en1enks a Hopublwa, nao pode ser tomaào como 
oppOSJ('ao i-;~·:-:;t t•mal Íl'a. Todos. eon1o o orador, sú desejam· co
ope_r~r com o Governo Provisorio na obra de reo·rganizaç.ão 
pohti_Qa e~1 que todos se devem empenhar . 

.Allu·d1ndo ú palavra do Sr. Ministro da Fazenda - que 
c.ertos representantes do.s estados queriam ser mais federalistas 
do que devjan1, pois, cuidando unicamente dos estados es
queciam a vida da União -, d.eqlara que o argumento pó.ct'e ser 
voltado eontra o Governo Provisorio, o qual, na Constituição 
que el·aborou) cuidou muito da União e deixou de parte os es
tados. 

O sangue na vida dos povos é o dinheiro, a somma de re
cursos com que podem satisfazer as necessidades de seu go
verno; e em relação aos estados do Norte, póde-se dizer qu~ 
este sangue esvaiu-se pela discriminação das rendas esta
tuida na Constituição. 

Contra o disposto na Constituição 'POlitica do In1perio, já 
os estados do Nort.e tinhan1-se visto obrigados a tributar a in1-
portação~ porque não se lhes davam outros re-cursos que fossem 
::;ufficientcs para manterem-se; e agora pretende-se tirar-lhes 
aquillo de que elles já estavam de posse ? 

Diz um economista que ha na natureza das cousas uma 
ironia, que ri-se elo legislador e se vinga dos seus ataques. lE' 
esta ironia a quo se n1anifestou no regímen do llnperio, e é a 
que ha de vjngar-se da discriminação das rendas, si pasgar, 
nomo está no projecto, porque os estados hão de continuar n. 
taxar a 1n1portação. ombo~a con1 outro nome, para obtere\m re-
cursos con1 que possam viver. . 

Não convén1 consignar uma disposição que ten1 de ser VIO
lada· as leis d even1 estar de accôrdo com a vida do paiz para 
o qu'al são feitas; nã.o se devem impôr theo_rias que. a _pratica 
não póde sancclonar; é, port.anto, necessarro suppr1m1r u~na 
disposieão que sl> figuearú no papel para vergonha do pa1z. 

Os· estados acceitararrt e applaudiran1 a nova fórn1a de 
governo, porque, princi,Palmente ~s ~do Norfe, vivia:ffi ~ob um 
1·egimen que não os deixava respt.rar e e1les entreviam com a. 
nova aurora rncios do Yiver mais desafogadamente. Entre
tanto o pro jcet o os eolloen. cn1 pcores condições. 

Ó orador nota que se que11 fazer .differe~ça: entro o Nqrte 
·e o Sul; c julga ter achado um mew pratico do resolver a 
questão. · · -
. No antigo regilnen havia para os estados duas razoes de 
lucta constante, em que o orador tomou l?~rte, cla:r:nando con-
tra os abusos, ·pela. imprensa e_ em reunwes publicas. . 

A primeira era a concentraçao :;-enorn1e -c~?. .Poder .. que h<:tvia 
no Governo Cent rH 1; ern. a ncn11eaç.ao de pre:::-Ide?Le::;, que ram 



adn1in istrar as províncias por poucos m0zes, con1o· n 111 p::ü:;~a
l 01npo. Isto, o orador espera que acabará. desde que~ cm vn:
lude da Constituição. scjan1 eleitos os g·ovcrnarlor0s pelos c~-
1 a dos. d 1 p 1 

A segunda era a absorpção de todas as ren as. ~e o . oc cr 
Genlral. que as gastava larg·amente_. c1:eando repartlçoes r eon
eedcndo favores, de n1aneira que hquidavan1-sc scn1prc os or-, 
çan1entos com deficit. Entretanto, a:pesar de cl~~1are1n as pro
\·incias, os in1postos · aggTavavanl:-SC, e era_n1 1nuitas vezes cn1-
prcgãdos mn 1nedidas que não estava1n no 1nteresse das n1esn1as 
p t'nvincias. . 

Por isso não póde o orador descu~par ao GovernQ Provi
sotio qur. o Sr. Ministro da Fazenda viesse dr-clara.E...._perant~_ f! 
f:ong·rr·sso que as despesas da União aug1nentaram muito e e 
nreessnrio tributar n1ais o .povo. . 

~con1prehcnde que o Governo tivesse necessHiacle de elevar 
a despesa no per iodo rcvolneionario que- attavrsson; 1nas. 
trndo feito uma rrvolueãn ele flôres e rncontrando plena 
arqnir.~crnciu en1 toda a .. ~a~~,ã.o~ não ron1p1•rllendr. r orno pn
rlPs!=.\e ehrgar o p,xcc.sso a GO ou a. 70.000: 0'00~000. 

Si no tempo elo Imprrio grilava-sc eontra r. rlrlapirlar,ão 
dns din lu· iro:;; puhlieos, não se póde {lr.ixar -de• repara r qw-~ a~ 
rlespesas, cuja. in1portanc.ia era então de '157. 000: 000~, Lr\n hmn 
subido~ não són1ente a 20 O. 0100:000$. co1no disse ltnnl mn o 
Sr. M1nistro da Fazenda, n1as a 220 · ou. 230. OOÓ-:000~, como 
se presun1e •. 

Mas, dando de barato· que toda. essa ·drspesa rra inclispr.n
savol. pergunta: Acredita o Sr. Ministro da Fazenda que o 
rle{icit de GO n1il contos poclerú St!r ·clrhellaêln con1 a rN·.eit.a 
ordinaria c mais t.rihu1 os sobre o povo ? O o~·arlor rrt~ que não 
ha in1posto~ capazc~ ele dar para a União 11mn r0nda d0 no mil 
contns. Mas, ainda suppondo que dcem tal rc·nda, nã.o eo'n1t1rP
hende que se possa tributar mais o povo lwazilcirn. lWinripal-
mente o do Estado em que o or·ador reside-. · -

!'endo assin1. terá o Governo de reeorrcr a opcrac.õrs rh~ 
crccl_rt~; e o que deseja o orador é que n Q-overno pare a h i. qn ~ 
~e hn1ll:.em ns dcF;pesas, que se moctere essa ver! igen1._ qne ar
rasta o Governo do Brazil. de ·augmenl.ar conslantemAnt 0 sna 
divida, augn1entando constantemente os impostos. · 

Quando se fez a 'Republica. o governador do Estado que n 
m~ador re,prcscnta~ non1eou uma con1mlssãD :para organizar· un1 
o~ç.a~nento~ ~istD que o organizado pelo extincta assemhl(~a prn
vmcwl: cons1gnava un1 augmento- de· despesa de cerca ile non 
contos ele rf~is, e era im'posivel achar r0nrla haRianle para rs.;;;P 
angmento. 

O p~ilneiro_ ~cuidado da commissão. da qual o orador f01 

parte~ fo1 rcdunr a despesa a 654 contos de ré is: e não obstan t1-"! 

Sí'r un1a época de crise, consegui u-se ~1n orrarnrnfo rlaqur.i I e 
Estado_. que r1'a apenas de 700 contos dr J'f~is. nn1a rflduecão 
rle ma1s ~le 15_0 contos. Jnfelizment0. foi revogarlo. c ho.i0' n 
rl0::;pesa e 111a1or. · 

Para n1ostrar a iniquidade rto pro,iecto de ConsLHuieão. n 
or~dor observa que "o Est~do -de Alagôas tern hoje urn · Ol'r,.a
n1.;nto: no qu~l a de!'Spesa P calculada en1 78-'t. contos dr J'(~i~ fi 

a. 1 ~r..n1ta 0111 '39 ·contos. c para f'SI.a rre0i La coneorre a impor
f. UCi!O r.~n1 _320 con l.ns, em q1w (~ h·ihn1 arla: n rlepois dr a 1 g·, 1 ni:l'-' 
H1rhraçc,es a r(>-spe1trl das condiç:õcs em CJIH• se aeha\"n :·1 JH'O· · 



Yineia r daqurl!n~ rrn C{tH' SI' acha hnjr o E:..;!ndo de Alag,)as. 
JW rg unta C li mo :..;1· pod~rú 1na nLet· si ltlf• l.ieat:,•m h o .i c esses 320 
ec:':f' 1.~ • • '!'~. t·éi~·?. Fie~rú. apPnas co~ 4'19. contos {]C renda para. 
':<cor'.'.T _.1 um,l d!_':·q)P~a~ qw• ;-;e!'a nu11Ln :-:tq)I'J'ior ú rlc 7t{'f 
um! n:-; ~u·u2w nwn('lonada, r•m rnn:;;r~CJ.tlf'ncia dos novo~ srn·yieoc; 
IJIII' lhn han di~ sn· cornmcttidos. 

P.'~r·gt~n1 a o. ot·ador: E' possiYe.l viYer a~sin1? 
_);ao (' po:..;s,yr--1. Nós ten1.os cL• ser riii:;;Ol'\·idos pelo Estado 

d~ PPJ·narnlHH't\ qnr nos -cohJ(:a. <' pelo Eslartll ria Bahia. que 
11an nwno:-; nn~ qut•t·. nnus sabe n Lrahalho que 1 rrcrnos 11ara. 
manii'J' '1. nnlonnmia tleslr pr.queno Es1arkl florescente.· 

~\lagt~as dt·\·c· ao palrioUsrno ·de seus filhos a vida anto
nnn1a rm qu0 !Pm ns!ado. r ah\ ul!imal)1cnlr. pocl01' concorrc1~ 
JHU'a a gi·a~1r!(\ Frd~ra~ão. sem sf'r prsarlo a i1ing·ucm1 . 
. -· .\ nwdJ(ia acr·l'tla prla ~cornmissão. dr ·10 °fr. sobrf\ are

<·• II a UJ'J'I'Cadada. pr\la j mpod,ação~ não !)Üflt• servir ahsolnta-
1110n 1.<\ J2')J·q~JP ,-, r-nnlmrr·cio dr importaç·ãn sô se SlJSI:e.nLa pela 
1l:1Yf'8·.-wao r!Jt't•cla quf' r.sfabelrccu. 0 os Hl 1c vôrn trazer :30 7c 
(111•' nãn f'i)Jnp•·n~:am o~ ()00:000$ ele que 1wecisa. 

:--:i P~f a nrfldida aprovrita aos grancle's r•sl.adns. não apro
Yf'ila nns r>Pqtwn;l;:;;, eon1n Alagôas f' out.rns. EnJcnclr o orador
que. r•mq u nn t n hnuvcr 11 rn Es I ado qu0 fiqur prr.jucHcado cnn1 
a di S~CTimin ação das rendas~ fo.do.s os outros deve1n ~ser patrio-
1 irn~. paJ'a nã11 consrntircn1 em s0melhant.e par.f.ilha. 

I~lo sr-1·ia tla1· aos g·t'andcs rnaior partilha. con1 sacrificio 
dos prqucnos. Enfrndc~ pois~ que a en1enda não póde .servir, 
e ~~ 11rrPssario pr·oenrar onlro nv:•io para fazrr esta diserin1i
nnc:üo. 

· ClH·g:a o nl'adnr. para não alongar-se n1nito. ao plano quo 
i inhn l'onrrularln •• qur. rnl rndeu Qxpôr~ ao menos como I heoria~ 
para .~w r· aprrc· i adn IH:>lo Congresso. 

Pn1· qm' ra·t.ün. pergunta~ qnerP.ndo nós estabelecer à Fc
df'racãn t•nl r·n d iYt•t·::.;ns cst.adns~ não procuramos desde logo a 
Fr•df'rar>.ã.o rnm nlr! a dns bons typos qll e nos apresentam os 
0sl ndns· .iú ennst i I u irln~ ? A' Repuhlica ArgrnJina~ os Estarlos 
rnidos. 11 ::\r,•xirn ,, onlras rep1.1blieas . 

. l:·alla-:;;r nP~! 1•::; t1iYf'e~os irnpostos o ainda nn1 do1les manda 
r·on Ir 11m i,. para n 1 ~n i ãn quotas pm'a a~ despr·sas dos E~l.ado~ •. 

H a a h'• um nu 1 1·n sysiNna rlc qu P fa.llou honten1 o ~r. Ml
ni~ll'O da Fa:t.r•ndn ~'· qtw o orador jrtlga n1uiLo preferível á 
nC'Iun! disci'Íli1Jl1acão ela t't'lHla, P (~ Hl'1'01'adar a l1nião !.ndos os 
jn1pnstns ,, ~~~ di.slt•ihtiif' 1wlns r.slarlo.':~. . . 

Hc~pnnrl••ndo a. um ~pm:Le .. diz_ qur. arwn~s .1n~ga. 1~to pre
f••riYrl an nhsm·dn da dJser'tmnlaç·.ao qu1' a Lnnst1Ln1çao csta-
h~'leef'.. 

H a nrn t ypo lWrfcil n dr rliscrirninac;:to rif' ernrlaR na Con-
Rh l.n]('ão {la r:onfPdt•ra<;ãn Gcrn1anica. E'. esse o plano que o 
rp'arlo1· r10sP jnYa J'ossr nrlopt.ado no Braz1l. 
~l o pl:t~l,·l ~·:.ria J'iNH' a. (Uscr·imin?c:ã.o das rendas t~l qual 
f'st:í 110 p!'njí'J!'Í.t) qne ~c (l}~cntc~ 1Jn!e~~n0nte com. accresmmo 
ele 11111 paragTapho ao art. -~o - A T_1 nwn taxa. os 1~postos de 
in1p1H'I a<:ã<l. os ~~·lln~; em·~~(~JOR. tcll'g·t·aplHIS. ro,..;l f'agen1 ri<' na-
" i , ) ~ <' 1111 1 1 · '' :-; q 11 1 • 1 a PsI a o . _ 'os r~tarltt~ podrrão dnerrfm• impn~fo~ dr nxporfa(:ao. 
Lr'an~;11 issão tk pt·nprif•dack·" fnd<1S n:-; onl1':1s fonf.c~ de re
CPifa enm qtlt' pttdt•rt•m eontar. 

A n1·1·p1·at!i1,_.:in, pol'l}ln~ drsle;::; impostos. não SOI.'<Í. feil.a 
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pela União e estados, con1o actualmente, C.onsun1i~do un1à 
alluvião de empregados, e despendel).dO_ un1a enorm1dade de 
dinheiro. A arrecadação deve ser confiada aos estados, por 
meio de repartições de typo unko e. onde funccione~n empre
gados de nomeação da Unjão, para arreeadareril aqn1llo que é 
seu. 

Comprehende-se que. por este plano, teríamos cons~
oouido grande diminuição de despesas. o ty.po destas repartJ
~ões poderia ser organizado pelo Governo e suje~to á appro
vação do ·congresso, que representa ·os eslaclo'""~ ne.o sendo a:;;
sin1 offendido o prineipio da Federação. Os estados arrecada
riam todas as contribuições, e ficariam reservadas para a 
fortuna da União, con1o se chan1a no· ·systeina federativo, todas 
:as rendas da Alfandega da Capital Federal, todos os impostos 
sobre o alcool fumo, bebidas espirituosas e objectos de luxo. 
São artigos que supportam aggravacão de tributos, e poden1 
supportar o augmento de despesa da União. . . 

O Sr. Ministro da Fazenda mesn1o, honten1, at1rou 1sto 
para os estados, fez nossas essas_.grandes fontes de renda; pois 
bem, os estados que tóm menos, fazem presente dellas á União. 

Esta terá, ainda~ uma quota que os estados pugarüo~ taxada 
pelo Congresso em todas as suas sessões; e por esta fórma a 
União ficará com recursos proporcionaes que o. Congresso li
mitará. 

Nem se diga que os estados deixem de pagar essas quotas, 
porque ellas serão tiradas á proporção que os impostos forem 
sendo tirados para o cofre dos estados. Por esta fórma exis
tiria desde logo a Federação completa; todos os estados pro
curariam desenvolver suas fontes de renda, e na proporção 
desse desenvolvimento seria : o· da renda dos estados. 

Respondendo a um aparte, diz o orador que não leva o 
seu patriotismo ao ponto de dizer que se mande para a rua 
a classe dos empregados publicas, mas entende que desses 
funccionarios existe uma grande parte em dualidade, funccio
nando no mesmo logar em thesouraria de fazenda, thesouro 

. provincial, alfandega e mesa de arrecadação de rendas pro
vinciaes; não comprehende como em um lagar, muitas vezes 
para arrecadar menos de 800:000$, ha collector, escrivão de 
collector, empregados geraes, agente de rendas e escrivão, em
pregados provinciaes e, ainda mais, um agente do correio. 

Esses empregados publicas dessas pequenas localidades, 
onde já estão reunidos en1 um só empregado, desapparecerian1 
imn'lediatamente, porque o lagar que se lhes dá é de tão di
minutos recursos, que não vivem só disso têm de viver de 
outra cousa mais. ' 
'" . Quanto aos ei_?pregados ~as capitaes, eran1 esses os que 
flcava1n; a esses na? se pocrur1a mandar imn1ediatan1ente pa1·~ 
a rua; procurar-se-la um Ineio, e era, respeitando os seus di 
l'eitos, ~collocal-os con1o addidos, indo preenchendo as vag:fs 
desde que houvesse quadro estabelecido. 

:Respondendo ~- outro. aparte, perg·unta o orador: _ Será 
poss1vel que a Un1ao queira por força descobrir recursos ondo 
os não ha? 

Quanto a dizer-:-se: _-. un1 addicional sobre a importação. 
responde que o pa1z nao ~up:po_rta mais impostos. 

Pague-se com a contribtnçao dos estados, mas li n1 it o-so 
a despesa ... 
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' Cita o exemplo do E'Stado rJas Alagôas qur~ tendo de rendà 
7 44 contos, só o funccionalismo lhe absor\re G5:0 contos. Ora, o 
que se dá nos estados. dú-so na União, c esta despesa, que so
brecarrega o orçamento, deve ser diminuida, deve desapparecer 
n1esmo, parto imn1ediatamente e parte em futuro não muito 
longinquo. 

Quando Duo se gasta, o dinheiro fica. Gaste-se o menos 
que se puder e St_lpprimam-se rnuitas despesas, que podem r. 
deyen1 ser supprimidas, sem transt.orno para o serviço pu
blico. 

O que. deseja o orador é que se adQpte um plano em que 
sejan1 respeitado:-;, us Yerdadeiros principies da Federação, de 
sorte que os ostaaús, concorrendo para o Centro, possam au
gmentar tambe.1n as suas fontes de receita, diminuindo as 
suas despesas, dentro da esphera da sua producção. 

Depois de responder a varios apartes, conclue o oradov 
nos seguintes termos: 

«O meu collega que me precedeu, disse-o e eu affirm~: 
Os estados, pelo projecto de Constituição, hão de viver na ml
seriat sem poder subsistir, porque não têm renda absoluta
mente. e então os estados do Norte hão de procurar no deses
pero o remedia para os seus males ». (1lfuito bem; mtâto 
be1n.) 

Fica a discussão adiada, pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia de amanhã o 

seguinte: 
Continuação da P discussão do projecto de Constituição. 
Levanta-se a sessão ás 4 h.oras da tarde. 

i 1 :t SESS_:tO, E?\1 18 DE DEZEMBRO DE 1890 
PRESIDENClA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

A's 2 114 da tarde, faz-se a chamada, á qual r~spo~~en1 
08 Srs Prudente de Moraes, llaes de Carvalh~, . Joao Ne1va, 
Eduardo .Qoncalves Francisco Machado, Leov1güdo xoeih?, 
Joa· uim Sarincnto: João Pedro, Manoel Bara.ta, nton1o 
B q - J · Cr·uz Tl1eodoro Pacheco J oaqu1n1 Catunda, aena oa.qu1m .. , ' 01· · G · 
Bezer;a de Albuquerqt~e ~ul niol.rd~,aJoBsaéri!3eetrona§g~é H~~I~~oa J~~é 

- A ~c Ca· \'alc .... ntl c1. n1e , w , • vao, rnar , . n~ ' - "'"' ·r • • Thon1az Cruz Vlr-
Simeâo Frederieo ~errano, Ro:::~a ~. un101

v' · te Gil Goulart 
. . D' . R v Barbosa Domingos wen ' , 

gll10 . an1as10, :1:· (L, per' Braz carneiro, Campos Salles, 
h'lonte1ro de Bar r os, a ' Raulino Horn Es-
ub ld . do An1aral Generoso .Marques, . A'l . 

a Ino . . ' ' 1 1 · Ramiro Barcellos Cesano v 1m, 
~eves Junior, LUIZ. n: puno, . de So~za sn..Ja Canedo, Silva 
Eduardo \Vand~D;kolk,d Joa~~~al Pinheiro Guedes, Belfort 
Paranhos, Aqull1no. 0 -lndio do Brasil Lauro Sodré, Ser
Vieira, Uchóa R?d~lgucs,, F Pedro Ot~ermont, Matta Ba
zedello, Nina lllb~Iro, c~ns:~~iro Junior Rodrigues Fernal!-
cellar, Costa RoclrJguos, .ça .. Pirê\s ]'erreil~a Martinho Rodrl
des, Nogueira P.aranai~~a, ~i! João Lopes: Justiniano Serpa, 
gues, Barbosa L1n,1a, ~lzcr~n' Gonç.alo de Lago~ Nascimento, 
José Avelino

7 
Jose Bevl aq , · 
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~~\Jmino Af.fonso, .:.Vrig;uel elo CasLr'O, An1orin1 tGnreia. Epilncin, 
PedTo ..:\tnrl'icn, CcnÚ n C~u·1axo~ St't .:\ndrade, iHetun1ha. Tolcn
tino de Carvalho. Hosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves 
:F'crreira.: José l\'I tlriano. .Aln1eida Prrnarnbueo~ .TuvPnc i n d0 
.Aguiac. Andr{~ Cavalcanti, Annibal Falcão, 'Yieira de Vasenn
ec-llos. PPreira de ;Lyra. João ele 8-if)ucira. João Y ir i r a. Lu iz 
de _:\]HJrade. Espirilo Santo, Behn-n1ino Car·nrirn. Th0nphilo 
dos San! os.· Oi!.ieiea, ·Oliveira Valladão, !Leandro .. \Iaeiel. Pc
lisbello F1~eire, Augusto de ·Preitas. Paula Argolln, Tos! a, 
Seabra, A11tonio Euzebio, Zarna, .Arthur Rios. Garcia Vires~ 
!.Iarco1ino ?\loura. Santos Pereü·a, Custodio de :\Iello. Paula 
Guimarãr~ .. MHtoi1. 'Francisco Sodrtí. Dionysio C1)rqucira. Jpn
Yig.-ilcto FHgueiras, Barão de :8. ·:Marcos, ::\oledrado, .Muni.z 
Freire. Aihayde. Fonseca e SilYa. Fonseca Herrnes. Urbano 
:\I~ncondes. l\lanhães Barreto. C~·rillo -de Lemos. :01 ivrira 
Pinto. Luiz l\'lurat, Baptista da ~lotta: Feóes da Cruz. _\lr-indn 
Guanabara. Lopes Trovão, Jaequcs Ourique, :\Tayrin k. 
Fu,·qui.rn \Ve2:neck. ~rhomaz D0lpl1inn. Conde cl0 ·_Fig:ueirrcln . 
..:\.nLonio Olyntho, ·Badaró~ Pacifico :i\lasearrnhas, GabriC'l dn 
:.rag:alhãrs. Lronel Filho. Chag-as iLobatn. Alcxalldrc SLoeklrr. 
Lanwunier, Gonçalves Ghaves, An1erico Luz, VioUi, ])utra 
Nicaeio, Ferreira (R1abello, ·l\lanoel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ran1os, tCarlos das Chagas, \Do
nlingos Roc•ha, Cosia Machado. DOJningos Porto. Palleta~ .João 
de Avelar. Corrêa Rabello. Bueno de Paiva. Ferreira Pire~. 
~lartinho ·Prado Junior, :Bernardino de Can1pos, l~rancisco 
Glicerio, Moraes Barros~ Lopes Chaves~ Domingos do :\'Ioraf's . 
. Ado1pho Gordo, Carvalhal, .Angelo Pinheiro, ~lursa~ Paulino 
Carlos, Costa .Junior. Rodrigues :\.lves~ Carlos Garcia, ~Ioreira 
da Silva~ Leopoldo àe Bulhões~ Guimarães NataL Antonio de 
Azeredo, Belarn1ino de l\fenclonça, ~larc.iano de }fagalhães, 
Lauro l\'lüller, .Carlos Can1pos, Schmidt, Lacerda Cout.inho. 
Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão ,de Faria. Julio 
de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil, 
Thomaz Flores,' Abreu, Homero Baptista, Rocha Ozorio, :Cas
siano do Nascimento e Menna Barreto. 

O SR. PRESIDENTE - Na fórma do Regimento. a sessão cln 
Congresso deve com·ecar ao lhe i o ~dia. rr1as o Re.gin1enf o. tarn
hem previne o caso de abrir-se a s-essão depois desta hora. 

Hoje, por n1otivo conhecido do ·Congresso, só nos po
-demos reunir aJqui, ás 2 horas e i5 1ninutos da tarde, e. nos 
termos do Regimento, não posso declarar aberla a ~0ssãn. 

Entretanto, para iQcUe não se inutilise o resto do dia de 
11oje~ e attendendo ao rnotivo extraordinario que denlOrou ah~ 
esta . hora o nosso comparecin1ento, · ton1o a responsabilidade 
d~, havendo nun1ero legal, abrir a ses&i.o, que será levantada~ 
s1 o CongTesso resolver o contrario. 

VozEs -.Foi perfeitarnente decidido. 
Abre-se a sessão. 

---.. Deixar:1 ele c?n1parecer: .corn causa participada. os 
Srs .. F.lonano Pe1xoto, Qu1nLino Bocayuva. .Julio -Frota. 
MatLu l\fachado, Alvaro Botelho. Aristides Lobo. Nelson. Al
fredo Ellis. iLiuiz de Ca1rmos. ,Costa Senna. Ferr~ira Brandão. 
H.cnriq?e de 9arvalho, Dernetrio Ribeiro,, Cesario ~Jotta .Ju
nJm· e FreclerJCo Borp;es; e sen1 causa, os Srs. Cunha .Tunior, 
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h-,· :\ . ~ '( l~ 1 a, _ ar~to __ de Santa 
llJeH.la 4\i,!.::"Ut•ir .. t Hu1 J·:- J. P_l_ .I~J anu~t. .\ntc,nJt, .Pr·ado AI-
\ 1 1. . ~ ' . J d r' • llllJ n r. 1• le nn. ( , n I"l i r • t ' d 

.:. IUQUl'I'CJUt'. Ft_•r·nandn ~irnas . Y. '·r. 4• 'c~.~ .. _~_..ae ano e 
nandn ..-\bhot 1. ~ ·' .rue:::- t) de OJ '' en·a e Fer-

}~· lida. ]Jtl . ...;fa t'UJ discu~.<íu t' . I J L 

aeta da .-.:e."."Üu anf 1•ec·dcnto. · ·"' 1
-' 111 1. e 1it c appr·üntda u 

Ü ~H. :!" 
du se~n1intc• ~ECHE'L\.HJO ::sei·Vindo de l'') lH'ocede ü leitura 

EXPE1DIENTE 

. Co1nn1unkação. datada ·de hoJ·e, do S, D t d }r·
1
·;;!_ I 

l I 1 r. . opu ·.a o -l.. " ,Jues_ Jo Jo .. de (JLW não pócle comparecer á sessão de hoje, 
por Jnconllnocln de saúde. - Inteirado. 

O Sr. Zama (pf'/a Ol'(leuL\ - Pedi a palavra Sr. ·Presi
tl ente. pUJ·a rrq UPrr 1· a Y. Ex. que mande dar 'entrada no 
J·~clilf.ll aq·~. :Sr . .;:. BaJ"ão de: Villa Viçosa e Prisco Parai:-;t_!, ·Littr· 
l~n·eram, 11 nalirtr.•J ltr·, a i'nl'luna de ser reconhecidos pela 
Ca1nara dos ~1·s. Dr:· pu tados. 

Ui\L\. Yoz - .:\ ju~Liç:u ou a fortuna? 

O SR. Z/~~\1.\ - .\. ju.stiça co1u a fortuna. 

O -~H. PRESTDEXTE 11omei a o.s Srs. Zama, André Ca var~~-arll i. 
]~oves Chaves e Carlo:S GnJ'cüt. para introcluzirent :no 1·ecinto 
os S1·~. J~ar·ão de· \ ... i lia Viçosa e .Prisco Paraíso~ deputados 
1'ceon1H~eidos ]JI.'l!, J~.sl.ado da Bahia. os quaes~ junto á Mesa~ 
assu1 ne111 o compr·unl isso regimental. 

O Sn. 1..-\UHo ..\1 CLLEn -- Pe~:o a palavra pela ol-cle1n. 
ü Srt .. PnEsiDE.\'TE - E' sobre o expedienLe ? 

O SH. L:\ uno .:\1 Cu .. En - Não, senhor, é pai' a fazer un m declaração. 

O Sn. Prn:smExTE - Te1n a palavra o Sr. Deputado. 
O Sr. La·uro Müller - Pedi a palavra, Sr. .Presidente, 

p·al'a decJa1·m· a V . .Ex. e ao_ Congresso que so pelo respeito 
Que nH~ Inm·ecr a l\lesa, d·eixei passar sem protesto o acto 
da prc)]nessa. que acaba ele fazer o Sr .. Deputado ~ela Bahia, 
Pl'isco Para1so. porque~ t_endo-se suscita~o 9yestao quando 
b;t pouco se achava rcum-da a Camara dos ,~rs .. fDeputa:dos, 
:3tJbJ·e o l'cconhet·imcnlo dn n1esmo senhor, nao JUlgo ainda 
liquido o mcsnw reconheéjmento. (A.poiados.) 

·Peço que se fa1;a esta ·dcclar~ação na acta. 
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on.DEM 'DO DL.\ 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTlT'UIÇ.:\.0 

-Continúa a prilneira discussão do projecLo de Constitui
~ão con1 o parecer da Comn1issão Especial e en1endas apre-

sentadas. 
São lidas, apoiadas e entrarn conjuncta1nente e1n discussão 

as seguintes 
Emendas 

E1nenda substitutiva á quota de i O o/o, apresentada pela 

Con11nissão; · As asse1nbléas dos estados poderão tribut::..r até i5 o/o 
addicionaes aós impostos de iln-portação, para occorrer ás 
despesas dos mesmos estados . Paragrapho unico. Esta disposicão só poderá ser alte-
rada pelo Congresso, mediante dois terços de votos de seus 
n1embros.- Serzedello Correia e outros. 

Ao art. 4°: · 
Accrescente-se: 
O Governo da União a_ssumirá o pagarnento da divida 

passiva dos estados e dos jür.os respectivos, dividas contra
hidas até_ 15 de novembro de 1890, ficande rsservado ao 
.congresso a detern1inac~o do modo por que dever-se-á rea-
li~ar a operação. 

S. R. - Sala das sessões do -congresso Nacional, 17 de 
dezembro de 1890.- Serzedello Con·eia .. - Antonio Baena. -
Matta Bacellal'. - Dr. Ji'erreira Cantão. - Pedro Che1·rnonL 
- Satt•aiva. - Almeida Barreto. - J. Retumba. - Pedro Ame
rico. -- João Yieü~a . .....-José Avelino. - F·. da Silveira. -
J. J. Seabtt•a. -- F. A. Rosa e Sil.va (subscrevo unicamente á 
2a parte) . - André Cavalcant-i (sómente en1 relação á 
·za parte). - Jliouel de Castro (subscrevo a 2a parte, relativa 
á dividas dos estados). - José :Mariano (oomentc quanto á 
zo -parte) • - Arno'i·irn aarC'ia. 

Ao art~ 6°, n. 6: 
'Accrescente-se - exceptuados os ibancos .de credito real.: 

,. S. R. - F. A. Rosa e Silva. - .Gonçalvea Ferrei'ra. -
José 'Pr1.ariano. - Tolentino de Carvalho. - Juvencio de 
Aguiar·. - André Cavalcanti. - Almeida Pernambuco. -
Dr. J. ·Vieira . ..- José Simeão dJe Oliveira. -- Pereira de Lima. 
-João de Biqueira. - ·Lei.te Oiticica. - Dr. Cantão . .....- Bel
larmino Carneiro. - Lopes Chaves. - Frederico Guilherme de 
Souza Serrano. - Manoet Ff'ancisco Maclw,do ., 

O Sr. José Bygino { *) - Sr. Pres-idente, é um dos me
recimentos do projecto de Constituição offerecido pelo Go-

( *) Este discurso, publicado :era app:endice na_ prime-ir" 
edição, substitue 9. resum~ que aqui ~e aebava • .: 

.( 
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verno á cousideracão do. Congresso ter discrirninado as rendas 
lia União, e dos estados~ enu1neranclo, no capitulo que se dis
cute, as í?'ltos de. receita da privativa cornpotencia daquella 
~ ~estes. Esola1·ec1dos pela. cxperie?cia . de íwssa historia po
llLI.ca, os auct?r·es. do proJecto qtuzeran1 corrigir o erro da 
refo.r·111a constltucwnal de 1834 erro a ~que em (J'rande parte 

d 
' ' o se eve o seu eon1pleto n1allogro. 

. Naq~ella época,. C_?mo actualmente, o legislador. consti
tunlte tinha por lnissao crear a vida local recon.&truindo a 
a.Jnünistl'acão provincial sobre a base da a~tonomia em todo 
o circulo dos interesses, que não devesse1n ser considerados 
nacionaes e, como tae.s, centralizados. · 
. .o Acto. Addi?ional creou as asse;nbléas legislativas pro

nncHtes e 1nvest1.u-as de largas attr1buições que as habill-
. tava1n a promover o desenvol vilnento 1nate~íal e moral das 
províncias; n1as, en1 1natería de finanças limitou-se a dotai
a~ con1 .a ~·aculdade d~ lanç~r- impostos,' uma vez que estes 
nao preJudwassem as 1mposlcoes geraes, confiando assim ao 
cuidado .do legislador ordinario a discriminação- das rendas 
que pertenceriam ao In1perio e as que ficarian1 pertencendo. 
ás províncias. . 

~"v"l. Ex. sabe, Sr. Presidente_, quaes fora1n as ·Consequen
cias uessa lamentavel lacuna. _1\.s leis geraes de orçamento 
·que se seguiram á decretação do Acto Addicional, abaorveran1 
as prinoipaes fontes de receita e dei:x.ara1n as administracões 
locaes sem os recursos necessarios para attenderem ás ne
cessidades mais palpitantes, n1ais vitaes e in1n1ediatas das 
provincias. 

Ao enthusias1no, com que foi acolhid9 o Acto Addicional, 
succedeu, logo que as assembléas provínciaes entraram a 
funccionar, uma completa desillusão. 

As irnportante~• attribuioões, de que ellas estavam in
vestidas, rnal podiam ser exercidas,, ~or Jalta de n1eios; o 
poder .de tributar, que lhes fôra conferido, tornou-se e1n suas 
n1ãos uma arma inutil, porque os in1postos .geraes e:x:hauriam 

. ~quasi que toda a 1nateria tributavel. Resultou dahi uma si
tuação . de penuria, de n1iseria mais ou 1nenos cmnn1um a 
todas as províncias, e para que ellas sahissem dos apuros 
f'inanceiros em que se achavam, foi necessario que o Governo 
central as subvencionasse por longos annos e que coarctasse 
as attribuicões do Governo provincial, retirando-lhe serviços 
e encargos ~de sua competencia, como, por exemplo, a magis-
tr·atura da primeira instancia. 
· Esse pessin1o regímen, que annullou as assembléas le-

- o·islativas e tirou toda a vitalidade ás administrações locaes, 
prolongou-se por ma!s de meio se,culo, .concorrendo .Para dar 
tal intensidade á aspiração de autonomia, de emanc1pac~o. da 
tutella e da dependencia para com o Centro, que a es~u·1t~s 
desilludidos já não. basta!ll reformas. de desce~trahzaçao 
administrativa: surg1u e av1gorou-se a 1déa federahsta, que a 
revolução de 15 de novembro veiu proclan1ar, assistindo a 
Naf}ão, sem resistencias, sem protestos, sem pesar - e. antes 
com .geral. assentimento, ao facto· consun1mado -. a qued·a de 
velhas instituições que não puderam cr~ar raizes ~m seu 
só lo. :Facto singular, que. fornece ao phtlosop~o n:!a1s unw. 
prova de que as constituições e os governos nao sao méros 

1 

1 

I 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
I 



... ==== W41#WlaHimzr' · -· 

appat·elllOS apiposLos ao em·pu volitico da N~t)ão~. rnas que 
düvcnt ser vivos organisn1os ern correspondencm, eo1n as suas 
c.xi"cneias :::;ociaes c eeorwrnicas ! 

o o erro do ..t\cLo .Addicional não consistiu sótnenle en t 
n1anLer o syslerna de prcsidencias exercidas por deleg·ados da 
imnwdiata con:fiant~a ·do ,po.der Executivo. o que perrnittiu a 
cslo ülLer·vil· nos Tlcgocios os n1ais nüudos das localidades c 
consolidar a sua on1nipotencia. 

D legislador .de 183!.~: não foi sónl8ntc tinüuo mn não ter 
inülado con1 franqueza as constituições locaes dos Estados 
Unidos, creando, ao lado das assernbléas legislativas, un1 go-
verno tan1bern electivo. Erro não 1nenos fatal foi nüo ter discrirninaüu as rendas 
das provincia~, · reservando a esLas t'ontes ·~le ~·eceila privati
vas e bastantes para pôl-as a salvo da rnrscna c asseg·urar-
1hes o preenc'hin1ento de seus f'ins. 

~Esta licçã-o, que decorTe de <Ulll longo passado de vru
·vações e de desenganos, não l)óde deixar de ser proveitosa a 
este Cong1·esso, ·que vai v o Lar a Constituição Federal do Brazil. 

rrodos os . discursos pro-feridos nesta trihuna) as nun1e-
rosas mnendas oi'ferecidas ú Mesa. bern revelan1 que a pl'in
eipal preoccupação dos n1en1bros ·desta ·Casa :eoncentra-se na 
questão da discriminação das rendas da União e das ex-
·provi:ncias. corn.vertid!ag agora em estados. 

Parece que no anirno de todos está a ·convicção de que 
nisto vai, disto depende a sorte futura da Federat;:.ão. 
(AlJO'iados.) Applaudindo a idéa feliz do projecto, na parle que eleYa 
·á altura de un1a garantia constitucional a discrilninação da~ 
rendas, penso, todavia, que a partilha ahi feita não é a rnais 
equitativa, ne1n a que melhor corresponde aos intuitos do 
n1csn1o proj ec.to. Exan1inard ·sun1n1arian1ente as disvosit)ões .Jo ln·oj eetu 
ern relação aos interesses da União e en1 relaç.ão aos interes
ses dos ·e·s.tados, pois é claro que nenhum plano pódc s.er 
acceito que não consulte simultanean1ente os interesses do· 
todo e das partes que o con1põen1. 

Segundo o systen1a .do projecto, é da exclusiva con1pe
tencia da União tributar a Üllportação e decretar as taxas do 
sello, ag contribuições te1egraphicas e postaes. 

A .. ' União é vedado lançar in1posto~ sobre a exportar.~ãu, 
he1n con1~ so):>re a tra~s1nissão de propriedade e a propri c
üade terr1tor1al, que sao ás fontes de receita privativas uo s 
estados. · 

~rodas a~ dmnais materias não eon1prehendidas nas ex-
cepções fican1 sujeitas ás' imposições da União, cumulativa
i'!lente ou não c~nt as do$ estados~ e, p.orlanto, á Unãi.o é 
tacultaclo lançar unpostos de consun1o sobre gerieros de pro
ducção · interna,· ben1 eomo impostos directos de quotidade ou 
repartição. 

_ As disposiçõ~s do projecto se cornpletan1. con1 a declu-
raçao de que os Impostos de exportacão dos estados cessarão 
em 189'8, ou· antes, ·Si o Congresso assin1 deliberar . 

. N en.huma objecção sé~ia se pó de oppôr ao art. 6° do 
.proJecto, :que enun1era 9S· lmpQstp_~ da C9!!1P.etenct_a :p~j_vativp. 
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da Unii~o. A irtJpj,r·ra(.'üu. alt'•rtt d(' ~r· r· a nos~a prineipa·l :fonte 
d1• r·t~l·t~!la. c·r·t•sef' l'llt urna. J'Pint;.ão eun:·dantt~ eorn u UUglltf.'lllo 
pr·o.?r·c·s~i\·t, da população~~ da riqut~za; e l'UiltO os iJtrJ)O!-~u . ...; 
dt•. llllpr~r·latãu afft~elarn a:-; l'l'iaeõPs inler·uaeionae::;, que sü au 
(~~-'."t•r·nn FP_dPral ~~orn·pt~k r·ngular\ ludas a~ eousidc•r·at;õe:-; po
llrH·a:-; n J'JJHUli~PJr·as aer,ll:;.;elllarn que l.aP:--: ÍlltpO:-'[O:-:; SPÜant 
I't'~I'J'\'tHlu:-; para a União. 

B.Pf':lltindo a:-; la:xa~ d() ~~·n~, :-;ohrP us llt 1 goeios o a:-; 
IJ·an-,al'~:õc·s~ o St•u ]n·odul'!o auglltPnla lambent ent urna I'f.'
lar.:ãu ru~et'~:-:;aria eorn u -des<~nvnlvilnento destas . ..:\:-; eonlri
Jm i ~:õt·~ Pfl:·d ac•s P I PI eg r a p-11 i c a:-; ~fio rt'll' i bu i r·i):e . ...; rlf' Sf'TYÍ r os 
ft•til'l'UI~~"';. " . . . ". 

O lJl'o._jt:elo. pur·t~lll. ~~ irnper·feilo e su:-;ePplivPI dP Cl'itica 
rra pari e ennec~r·rwnle i.b rendas qut.! l'ei-:'er.·va pr·ivati\·anwnLe 
para os t~sLados. · 

'·U::.: i fll posto~ direeLo:; reaes fn J'llHl nt lrt·~ eatpgo I' ia:; : 
i11rpo:--;[()~: :-;u]JI'f' a lef'r·a. subr·n os predio:; n sobr·p a:-; industria:--:. 
~~·g-u ndt, u 1 > ,., ,.it•(·to. a pr·inwira eal0g-o r· ia JW L'll'lltt• ~~xelusiva
lnt•ntc• aus t'~lados. :·HJm1~nte este:-; poclt~r·un !r·ibuUu·- a h'n·a: 
nm:-:. I.Jllillltn ao~ pr·üclios n ú:-; indu~trias. n::; imposlu~: -di-
1'1\tlns dus t•studos[ poder·ão (_'neontnu· a l'UllelllTt•ncia tio~ 
da Uni üu. 'rallthent os irnpos tos rla ICn ião ~~ 1 1s do:-; l'!:l lados 
pndpr·fit, ac·eurnuJur-se sobre o eonsur11o ci(• g"('lH'J'tJ:-; -de pro
duc~:ã" in!Prna. Sendo assim, pergunta-sn rpml 1! a hasu uu 
~yslt•JJta lr·ibut.m·in do:-; cst.ados? Não sãn os irnpnslos tlir·eeto:-; 
n•• r ll 11:-: dt• con:-:;u mu. t--\ deste modo. nãr.1 se sabe qual 1, pensa-
11ll'lllo a LIUP o ·pr·o.it•elo se :-?:Ubordin.ou. qual n prilll'ipiu sobre 
I.Jll•· as:-:t'nla a di·:·wr·irninaeãc, da:-: r·endas. 

Yt\-.o;e qtlf:' u pr·inci·pal ctri-clado dos auel.oy·e·s do IH'u.iedo foi 
alar·!-!·ar·. ·CJllalllo po:--::'iivP-1. a e~phera dn tweão do !Uove1·nu Pe
dt~r·a! em 1naler·ia leibutaria~ pa:r.·a habilitai-o a haver os 
Jl1t'ius ntw.esstu·iu~ ao desempenho dos e11cargos nacionaes. 
Todo:-; saben1os que ao Governo e~tá eonfiada a guar-da da. 
ltount naeiunal, da clignida•dc do .paiz. e que elle tc~rn conLra
llido ~c~h•nru•:-; conqH·unds~os pat·a eon1 a~ poleneias cxlntn
!2-t'i r·a:"i. e, pnt· erJn~'\:~quencia~ 1-lle deve ~er· deixada a lilK~rdade 
de• o]d_r'T os 1neios nr•ces~al'ios~ não sô para oceor·r·pr· ::is dcs
IH'~a~ tH'dinar·ia:-:;, :'icnão tan)hcrll, .ús despesas r~xt.r·aor·ditHu·ias. 
dada a emc•rgcneia de guet·ra nu ealamiclade publka. Xão se 
eonl1.·~~da t•:-:la rwees~idade primordial ele lotlo o G-on.~r·no re
gu!ar·rPt'lliP C"t)ll:-ililuido; ma:-; pl'ldc este dc:Jide1·a.tu.m. S!'l' obtido 
·"''''" p r·r•.i ui zn de um nl uno racional sobre qun st• ha~nie a 
d i~er·i nt i ll<H~ã~ 1 das r·f'ndas, n St~nl foliH~1·-sn ans PSI a dos 11~ re
t'·Lll":-ill~ jrldi~~~~·n:-;asci~ ao prer~nchimenlu d1• fin:;~ que ~ão fão 
llt'el'~~:arios l]uanln u~ ela União. (c1}Joimlos.) 

..:\h;m de não ler sysL-r~nut, o JH'ojeetn nãn rlnta us e~latlos 
eurn :l'unle:-; dn reeeil a corr·Pstwndt~nt.es ao:-; :-;(•.us eneargos. Rob o 
J'l'tdnrt•n do arl. 8"~ (• po:-;~ivel. ~rue ~e rPpr·udt.rzu n fTi:-;l.o p~s
~adn a que Pu', ha pouco. aJiudn:~. ~roda~ as Jonlcs de receita 
I"" IPm st~r absor·vi das vr~l~s ]eis de oreamm~l n ft~dt~r·aes,. n11~nos 
a Lr·an:-;mü,~ãu ele IH'Opncdade e a pr·opl'Iedad!~ lnt'rltot·ml! 

Ri eon~üllar·nln:-; a experinncia dn cJul.ras :l'C'deracões. ve-
remos CIUI' a diserilu}na(:ão ela~: re~1rla~ ~)beclee.P a urn pla.!-:.o. 
que. attendP tanto as conven1cneJas fn1ance1ras ela Un1a.o 
quanto ü.s elos respec~ivos estados .. 

Nos Es taclos Um elos da Anrcnca ·do No r te são tJ·es o5 
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1n·incipaos rr'actores da receita federal proveniente de im
postos: os de hnpo1tação o os elo cwonsuu.to sobre o fumo e as 
bebidas espirituosas; só excepcionalinente o governo da 
União recor1·o a impostos directos. Os estados rnantêu1-se~ 
pelo conLrario, ú cusli.1 do impostos directos ~iobro a fortuna 
n1ovel e imn1ovel. 

Na l~oderação gennnnica são arrecadados para o rl,hesouru 
federal os in1postos aduaneiros, os de consurno sobre o as
sucar de beterraba, sobro o fun1o e as bebidas espirituosa~;, 
cOinpctindo ú União, no caso de insufficiencia de receita. l'e-· 
partir olÜ.l'O ·os cslados quotas proporcionaes á. p~pulação .de 
cada urn delles. Quanto aos ·estados, a sua prn1c1pal recmLa 
provmn. de in1:posições directas, e, especialn1ente, dos il11postos 
sobro a terra, os predi os e as industrias. . 

No orça1nento federal ·da Suissa figuran1 os in1post.os 
aduaneiros. as contribuições postaes e telegraphicas, n1etadc 
do in1postó n1ilitar, arrecadado pelos {)antões e o novo Ü11-
posto sobre bancos de emissão. A Constituição de 187 4 re
serva ao Congresso Nacional a faculdade de supprir a de
ficiencia da receita por 1neio de quotas repartidas entre os 
cantões. Para occorrer ás despesas locaes, estes arrecadarn, 
quasi que ·exclusivan1ente, in1postos directos, a que têrn dado 
a maxfn1a intensidade . 

Destes factos se conclue que nas federações~ a que n1e 
tenho referido, a base do systema tributaria da União são os 
impostos de consumo~ ao passo que a base do systerna tribu
taria dos estados são os únpostos d-h·ectos, e, especialmente, os 
·que incidem sobre os inu11oveis ruraes e urbanos e as in
dustrias. O Governo Federal recorre són1ente a impostos di
rectos de quotidade (Estados Unidos) ou de. repartição (Al
lemanha e Suissa) em casos e:;traordinarios, e como taxa 
movel e complementar. 

E' este principio fundamental que, ao 1neu ver, deveria 
dominar as disposições do projecto no tocante á .discriminação 
das rendas. Os interesses financeiros da União ficariatn con1-
pietan1ente resalvados, cabendo-lhe~ além dos ilnpostos e das 
taxas declaradas no art. 6°. o direito de tributar o consun1o 
de generos de producção do paiz, e a1nda, em casos extra
ordinarios, o de lançar ·in1postos directos pessoaes sob todas 
as suas fórmas de •quotidade ou de reparti cão. 

Por -outro lado, a competencia . tributaria dos estados 
alargar-se-ia para abranger não só os impostos sobre a terra, 
.como o~ impostos directos reaes 'sobre os predios e as 
indus_trias. 

Deste n1odo, obter-se-i a este duplo resultado: 
·lo, .assegurar-se-iarn aos eSltados,. por fontes de receita., as 

fontes vivas de sua riqueza, quero dizer, a sua agricultura, 
as ~uas i~dustri.a~ e o seu con1mercio interno, e a renda dos 
.cap1taes Immobthsados nos seus predios · 

2°, tornar-se-ia possivel a organização de un1 systema tri-
butaria ·sirnples e logico. · 

·· · Ao envez do acervo de taxas que se accu1nulan1 nos or
·ça'mentos dos estados e que tanto vexan1 e depauperan1 os 
contribuintes,· produzindo, entretanto, muito pouco para. o 
fisco, appareceriam. as imposiçõ-es directa~. d.9.rrti:Qada~ po1~ 
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princjpios comn1uns, unifon11e~. e gFavando proporcional-mente a~ classes tl'ibutadas. · 
.A disposição do art. 8" uo projecto, Sr. lJresidente, 

!'t~.-:;Lt·i,Ilg·indo a cornpel.encia privativa dos estados ao ünposto 
lerrHorial, ú tanto n1enos justii'icavel, quanto já as provin
eia.s estavan1 no goso da dec,inta ur·bana, urn dos poucos irn
lJOsLo~ que as leis geraos do Grcamento no passado regímen 
1 hes :JJavhun reservado. Que razão do conveniencia levou o 
lH'u,jecLu a distinguir os in1n1uveis ruraes e os urbanos para 
:-;ere1n aquclles tributados sórnente pelos estados e estes pelos 
estados e pela União ? Nã.o são esses in1.postos conncxos, da 
1t1es1na natu1·eza que, en1 outros paizes, encontramos rnuitas 
vezes 1·egulados pelas rnesn1as leis ? Essa injustiça, esse es
bulho não passou desapercebido á Commissão, que approvou 
Lln1a en1enda, Jnantendo aos governos locaes o direito exclu
sivo de tributar a renda dos predios. 

Quanto aos ünpostos sobre as ind1,1strias, razões espe
ciaes, que chan1arei de politica tributaria, militarn ta1nbcn1· 
en1 :l'uvor da con1petencia privativa dos estados. E' muito de 
recear que, en1 urn paiz tão vasto c de i anta~~ zonas, o Go
verno ·Federal possa lançar indistinctamente taxas sobre todas 
as nossas industrias nascentes. (Apoiados) . Comprehendo 1que 
sómente a União possa tributar os bancos de en1issão, ou 
que se reserve a faculdade de tributar as estradas de ferro 
fedcracs. as con1panbias cujas opel'ações se extende1n alén1 
elo terrHorio de um Estado, etc.; n1as não justifico, nem ex
plico a faculdade illhnitada, incondicional, absoluta, que o 
projecto lh.e deixa, de 1nanejar a arn1a terrível do in1posto 
sobre ·qualquer industria que surja ern un1 recanto •qualquer, 
do vasto territorio da Bepublica. (Apoiados.) , 

Passe o projecto con1o está, e eu não duvido· que a pri
Jneira lei -de orçan1ento n1antenha os actuaes in1postos do 
jndustria e profissão, rêde de arrasto a que nenhun1a escapa .. 

Os governo·s locae.s, que estão 1nais perto, não são Inuito 
1nais aptos para: ajuizarmn das forças das industri_as que se 
forn1an1 e se desenvolvem, ouvire1n e attenderem-Ihes os 
l'eclarnos ? (Apoiados.) 

o projecto, n1esn1o, reconhece a conveniencia da inter
venção dos governos dos esta_dos:, para o filn de an1parar as 
suas industrias contra os effe1tos das taxas alfandegaes. 

E' asshn que o projecto copfere ao.: estados a faculdade 
de lançar impostos sobre a 1mportaçao, c01ntanto que o 
producto seja recolb ido aos ·Cofres federaes. 

Para que: então, Naturalmente para an1pal'ar as indusdade? 
Não póde ser. para fazer re.l!da, pois o producto do in1-

posto será percebido para a Un1ao. . 
Para que então ? Naturalmente P!!ra arnpa~·ar as Indus

tJ·ias dos estados; contra a ooncurrenc1a de s1n11lares extran-
g·eiras. (Apoiados. ) . ~ . ,.. "d ·-

Si, a juizo do pro.)ecto, o G9verno da Un1~0 po e nao 
a1npa:rar sufficienten1ente, por n1e1o de suas tarifas ~lfande
gaes, ase industrias nascentes, e os g?vernos lo,ca~5 sao c~a
n1ados a socoorrel-as aggravando os Impostos oe 1mportaçao, 
!!!U~Q !!l.a~~ nocivo á actividade industrial póde ser 9 I[r! ... 
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lJu:;Lo hu~<;tuJu di~·c~~~Lameule. yL·lu Vutü;r. eenLt·al solwe ÜHlLlS
tL'la:; t;UJas üondu;oes elle Ignora .. (Apowáos.) 

E~te pensamentu de lJÔl' as industri~s sob a proLe0ção dos 
gun~ 1·u•J:3 loc~es e. a salyu. dos golpes v1Lrados do. Centro,. cu 
0 vejo u.u.:unfestado em ·d1ve1·sas e1nendas, pelas quaes voLo . 

.:\. disposit;ão do tu· L. 8" du :eroj e~Lu ~~ po~s, rn~nca e ün
lWdL~iLu, eonsiciL•l·ada unL n~Jut,;ao a SlLLLat,;<VJ lutura dos 
e·::: Lados. 

St a considenun1u~~ agonl., 8111 seu.-; t·-d'feitos inlnlediaLus. 
:isLu é, quanto ús rendas que prop~n~irJna aos estados neste 
período de transição, e1n üOlnpensaçao dos encargos ·que para 
ell e:; passmll, vel'enws que ~s ~eus defeitos _ainda são n1aiores. 

O in 1pos:t o de tl'ansnussao de proprredade, que produz 
t:jualro rnil L:OnLos mn todo o teJ:ritorio da Republica, for
neccrú~ pu1· ora .. aos esta~los rec.Ul'S_9S n1uito escassos. 

E1n Perna1ubuco, cuJa po·pulaçao se eleva a 1. 500. 000 ha
bitantes. e3st: imposto rende 1nenos de .200 contos; en1 es-
1 ado~ p-equenos ou de pequena :população, rende 30, 20, 10. e, 
ate· -í contos lY)mo .en1 Goyaz. 

' O in1posto territorial~ segundo o _pensmnento do projecto, 
t~ destinaJu a substituir u imposto de exportação; n1as ern 
muHos ~~::;éadu;:; ossa sulhsLitui~.ão não se póde operar no todo 
nen1 n1esrno en1 parte. _ 

Con1o ponderou mui judiciosmnente o parecer da Con1--
missão, ~~ isto o que succeder.á 11,.0s estados elo No,rte, err1 cujos 
irnnwn~sos sertões a principal industria é a _pastoril: póde-se 
·dizer que a terra· não ten1 ahi valor venal, que a propriedade 
não e~lá d ividicla., nern l~ suseeptivel de d01narcação; o gado 
vag1a ú solta, percor1··endo enorrnes distancias á •procura de 
ag·ua e do eseasso pasto. Essa industria prünitiva não pó de 
ser tributada ~enão por process0s tamben1 1prin1itivos, o di
zirno o o imposto de exportação. 
· ü_ hnposLo territorial tambern não póde ser applieado no 
valle do Amazonas~ onde a maior parte dos .seríngaes exie:te 
en1 terras devolutas; o n1eio 111ais con1n1odo e seguro de aL
ting·ir os productos da industria extractiva Ido Pará ·e do 
An1azonas continuará a ser o in1posto cobrado· no acto da 
exportação. 

_:-\_ unica parte do sólo nos estados do Norte susceptível 
do imposto territorial é a que .se en1prega na cultura de g·e
neros de exportação; n1as é ben1 de ver que ainda a·hi a ar
recadação desse ín1posto não se póde operar en1 un1a época 
desde j ú. prefixada.. O in1posto territorial presuppõe un1 ca
dastro~ seja este perfeito ou imperfeito, tenha ou não base 
1nathematica~ pois 6 indispensavel que se determine o valor 
:venal ou de renda dos in1moyeis~ para sobre esse val0rr assentar 
o ilnposto. As ·despesas con1 o cadastro e a arrecadação, e a 
reluctaneia dos e9ntribuintes ao pagamento de um in1posto 
directo. a que não ·estão habituados, darã·o log:ar a que o in1-
posto territorial produza ll1Uito n1enos do que O de exporta
(:ão. e, como as rendas desses estados são escassas, não se 
p6de exigir que en1 um prazo -dado todos se habiliten1 a 
cobrar o imposto territorial, e extingam. os seus impostos de 
exportação. Ent!·etanto~ o projecto dispõe, no art. 8°, .§ 2°, 
que os in1po.sto.s de exportação dos estados cessarão en1 1898, 
sen1 allender que, no caso de não estarem alguns es~ados pre-

I 
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parado;:;; nessa época para arrceadnp n imposln lrr·~r'ilorial, lf'r-·
so-ú do r~formae a Const!l.uição, para alar·ga,. o p1·azo, "" 
clen:ar-se-ü que el! es soifram g·raves perLtll·ha<:õc, Pm ~<ua 
economia e ('111 suas finanças. Co1n :l'azfio lWrlf' n Cnmn1issu,) 
a snpprcssã0 clrssc artigo .. nar·a qnr• fique salvt) ans rstarlllS. 
na sua quaJidacle r:le corpos vivos e entidades <llltnn()mica.~. tl 

direito do modificar nesla parte o seu .sysl en·~:r l'iiwnceir·o. 
quando o permittirem as circunJSJiancias peculiares do caria nrn. ·(.Jprdados.; 

8enclo pouco productivos os dois im.postos dn transmi:-;
.são ele p rop ri edacle e ele propri edacl e I e e r i I cn· i ai, ri c que nw 
tenho occupaclo, 0 bene:fici·o real. a imporlanLc vantagem pr·o

porcionarla pf•lo J1:J·ojreto aos estaflo.s ncs[c per·ioclo .Jlr lr·nnsi
(~ão rosn 1 t.a da cessação dos irnpostos de exportaç.ão ·da União. 
O preceito prohibitivo do art.. 8' do projecto cleixa rlnsocru
pada nn1a larga 111argen1, por assirn ·dizer, de maLrria trihu-
tavcl, qur os governos loeacs oceupnrão. majornn Jo os iin
posl.os c1 c exportação elos rsl.nrJos. In frJ izm rn Ir•. pn r·:t:.m. rs::;,• 
lrrrwfi c i o reparti r-se- :í mui to rl rs egu ai nwn tr. srnrl n alguns 
rsl;acJos aqninhoados com rrnclns Stlpl'riorrs aos riWUI'g-n,; qnr> 
pura ellcs nassa.rn. ao passo rrur• ouh·os sni'Jn•r•iirl rlimin!1i(:iill dr renda. 

No Norte. a cessação do imposl.n rir cpr r .sr lr·al a apm
veH.ará ao Pará e ao Anlazonas, pois que o cacau r a borracha 
esLão snj e i tos ao in1posl0 rle !) o/r· rln •CXJ1orl aç:ã(J. pn r·a n Un ii"in: 
no Snl. <linrovrilarú fJ•rineipalmcnlr aos l';;;fnrln.-.; q1·1r s0 acham 
na zona elo cafeeiro. Sirva dr- exrn1pln S. Pau ln, oncTn · s0 ar
reearlanl ·i % .:;.;obrn a nxport.a('ãn dn r.afrí. para n E;o:;ln.rln r g %· 
para a ·união: cessando este ultimo in1pos:r·.o. os í % do Es
laclo pod0rãn ser eleYados a JO nu 1 I %. o crne nlliYiar;'i. os 

·ronl.ribuinles e prodnzirú ao mesmo fnmpo JO. onn :nnn~. sr
gunclo r.alcnlo :feito 110r pessoa eompPtonJo . 

. R0m div0r.;;;a 1; a sii.uaeão dns 0~tarlo~ r.omprr·h~·n!lido:.;; 
na zona do algodfio 0 r1n assucar·. '1S qnnrs ltlclnm rnm lnnn 
crise pr-~rn1anenJr c cada voz mais intensa. Os seus dois prin
c i p a e~ produ e I os. cl~pT'Ae i a elos prl a eon cn rl·enc i a ri o., sim ii a rrs 
de outras procrrleneias e rope1lido n assucar elos mrreaclo.;;: da 
Europa 0. rlns E-::tado::; Unido:;; pelas tarifas profer.toras. rstãn 

· isento.c: do· inlpoR:I·.o :Federal de exportação, P. porlanfn. a t"0S-

sação rlesfe irnposto não redundar{! en1 pr'nveitn das r0ndas 
desses 0st.ados. ·Por ouf'ro ]ado. obrigados por u.ma imp('J'insn 
necessidade. por un1a força superior ás eombinaç(Ses arti
ficiaes do leg-islador~ clles tiran1 rla sua impnrt-açfio um sun
.pien1ento dR r·eerita., que para algun.~ corresponr1e n 1/:3 0 par·n 
outros a ·f /·i ~ela recri.t.a total. 

Em .PRrna1nhuco. as cifras sã.o est.as: as dee:pesas no ul
timo exerci cio se r levaram a 3. 000 :000$. a rr•erdLa foi a pena::; 
de 2. 700 :000~. para a crual r.nncnrreli a imrH1rtac;'lo e.nm 900:000$000. 

Ora. tendo dr cessar o in1pnstn rio irnporl'aç8o rln Esf·adn. 
sem ser cornpcnsado ·por ontros impos!·.os. Cft~0 . proc~uzan; 
quantia cmTPsponrientr, a frll.ura r0rr1la ~rr·a m.f0r1or a 
actual~ an pas~:o qu0 a.c; rlrsp~sa~ angrnenfarflo nonsJrlera.vel

n1nnl.f'. f'ln mais. tnlYrz. d0 mil cnnl,1;o:;l Xi'in mr•rw:-:~ ldmr·nLayr~l 
será a sorte do Yisinho Estado da Parabyba. que perdcní .. as 

i. 
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'duas principaes rendas de que vive, a Ül1portação e a pas
sagem do gado. 

Faltarão, pois. a esse grupo rle ·estados. Jogo que se 
'jnaugurar o novo reginlCn. os JDeios necessarios para 1nanter 
as suas eondições .cl.c existencia, e essa situação difficultosa, 
Sr. Presidente, não poderá deixar de impressionar tanto n1aLs 
desagradavelmente as populacões do Norte quanto o n1elhor dn 
suas r"endas continuará a ser recolhido, co1no no passado 
J·egimen, aos cofres do Thesouro Nacional, ficando os governos 
Jocaes sem recursos para oecorrer ·ás despesas ordinarias e ao 
.serviço das dividas. Pernan1hueo, q\le concorrera para o Im
perio. com.o agora concorre para a Ui1ião. con1 12.000 :000$. 
não terá a in1pres~indivel receita de 4. 000:000$ para :dispender 
corn a policia, a .iustica, a 1n&trucç.ão publir.a, os .iuros elo 
sua divida consolidada, etc .... 

10 :Sa .. F.ALG.~O E OUTROS sENHORGS - Apoiado. · 
O SR. JosÉ HYGINO - Devo accr·'escentar que o Estado 

que tenl1o a subida honra de representar. e em geral os es
tados do Norte (con1 excepção do Ceará) não têm sido pe
sados ao T•hesouro Nacional. 
, Ha vinte annos passados~ dizia Tavares Bastos, creio ·que 
en1 seu livro A P1•o'vincia~ .CfUG as províncias do Norte pa
gavam V)das as despesas, que o Imperiu fazia com ellas e 
cleix~van1, ainda, un1 eonsideraYel saldo. Apesar da crise, a 
que Já alludi, esta proposição é ainda verdadeira·. Tenho 
sob a vigta quadros officiaes, nos quaes se encontran1 
discrin'liuadas as receitas e a.s despesas geraes de cada un1a 
dessas ex .. províncias durante o decennio de 18718 a 1888. 

l\fostra o quadro I"1eferente a Pernambuco que, durante 
todo o d.ecennio, não houve um só anno en1 que a sua re- · 
ceita não désse sal.do, sendo o saldo total de :50.000:000$. O 
r.nesn1o se observa com relação á Ba:hia, cujo saldo total foi 
de 5'7. DOO: 000$. So1nn1adas as receitas e as despesas de todas 
essas -provineias no 1nesmo periodo~ vê-se ·que a :despesa foi 
de 273.000:000$ e a receita de 419.000:00.Qi$., o que dá o 
saldo de 146.000 :000•$, que foi applicado a outros encargos 
odo Imr>erio. 

Dada a descgualdadc das rendas qu.e passa;m pára os es
tados, pergunta-.se .qual o 1neío pr'atico de attender de pre
sente ás necessidades dos que são menos favorecidos ou de 
todo desfavorecidos? 

Sendo o desequilíbrio proveniente da exportação, .que 
apr:ove·ita a. uns, .e da. importaçã-o, que rup•roveita a outros: 
entendeu a Con1missão ·que devia p1ropôr, corno ·medida transi
toria, se concedes.se aos estados a quota de 10 o/o sobre o.3 
ünpostos de in1portação de 1nercadorias extrangeiras, quando 
destinadas ao consun1o no seu respectivo territorio. 

O nobre representante da Bahia. :Ministro da Faz·enda, 
impugnou essa quota, servindo-se ·de um argumento que 
prova de mais. A União precisa de todas as suas rendas, 
disse S. Ex., porque as despesas se elevam · a mais de 
200.000:000$. Todas as rendas da União e dos estados não 
sm~iarn de mais para occorrer a despesas superiores a 
200. ()00 :000$ ! Por esta razão, a União não poderia abrir 

.. 
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1não elo jrnposto de exportação', nen1 de' nenhum outro, e n 
conseqnencia ultima serja ficarem os Estados se1n recursos ... 

Eu esperava. Sr. .PresidentE\ que o n0brc Ministro não 
reduzjsse as f?Uas üonsiderações. a utna simples critica da me
dida transitaria mn questão. e que. não ãcccitando-a, Ien1-
hras.se-nos algun1 ·ontiro alvitro · ul:il aos cs.t:aclos c 1nenos gravoso á União ... 

S. Ex., porén1, limitou-se a dar-nos as mais lisongeir'a~ 
r•spnranoas sobre a futura r-iqueza dos ·estados c as n0vas 
fontes de receita ou e brotarão do seu sólo fecundo. 

Compartilho das bellas esperancas de S. Ex.: mas. em
crnnnto ella~ não se tornam uma realidade, não se deve deixar 

q1w o~ est.ados pereçam. Trata-se d~ nm mal presente, e o 
rrmerlio deve ser. tambem. actual ·o não futuro. 

A n1inha espectativa era tanto mais fundada quanto cir-
culara por estas bancadas a noticia que S. Ex. proporia que a 

União ton1a5-";s.e a si as dividas dos estados contrahirlas af.é 
·l5 dA novembro, o que n:0s esta.clos se clcj:x;a~sc a facuJdade de 
t~ributar a sna importaç.ão, poi_~ meio ele adclic"ionaes, ató 15 %. 

VozEs - H a uma emenda nesse sentido. 

O Sn .. S.ERZEDELI,o - Ha, mas tolheram-me a palavra, e 
·eu não pude fazer a declaração: mas. quando fallava o S'r. ·Rosa 
e Silvfl .. eu disse que o ·Sr. '~Iinistro da Fazenda aceuitava n. emenda. 

O (SR. JosÊ HYruNo - A~ noticia· circ.ulou, mas não foi confirn1acla por S. Ex. 

10 Sn . .Tos J-S :t\. VELINo - Era. indispensavel o c·ompromisso 
dei h"), porque isto interessa muito. 

~o HR . .TósF. HYGINo - A fat~uklr,dc ron,.-.edirl~ aos estadoR. 
do lançar addicionaes sobr'e a imoort.ação até um certo rna.r-hnu.rn: . .. 

. 0 Srt. SERZEDELLÓ - F.' aquill(l' de aur- OS •estados 8S
favan1 dP. posse, inclusive Pernambuco, e justamente resolve a questão. 

O SR_ .Tost HYGTNO - •.. estabelecerá uma -guerra do ta
rif::~::;. rlar:1. log-ar a ernarern-sA alf:=mrlep·as entrn os estados, e 
a desequilibrarrm1-se as relacões entr'e as suas praças ... 

Ul\rA voz - E' a continuação. do estado actual. 

O SR. SERZBDELLo - Justamente: ó o que- sempre existiu 
en1 Pernambuco. (H a outros· apartes.) 

O SR. JosÉ· HYGINo - Não sendo os addicionaes unifor~ 
n1D~. V·0ltaremos ao regimen da Edade Média. ao reghnen das 
barreiras aduaneiras entr•e as provincias do n1esmo Estado. 
Entretanto. si nenhuma outra n1edida passar, votarei por 
rsses addicionaes, pois que sou forçado a acceitar dos maies o 
menor. Uma n1edirla transitoria é in1prascindivel. 

·Tenho assin1 den1onst.r'ado, Sr. Presidente, que a dis
posicão do arL 8° do projecto, alén1 ele não assentar sobre 
um plano racional do discriminação de rendas. é insufficiente. 
·quer a consideremos en1 seus effeito5-"; ünmediatos. quer. quanto 
ao futnrn:- parf.l. assegurar aos estados fontes ele rec.e1ta que 
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cor'rcspondarn aos ~oú~ imr1ortantissimns f'l1C~trgos 0 os po
nharn a salYo ela miseria ineornpatiYPl cn1n a aulonnn1in . 

. Passo agora a outro ponlo. 
O nohr·p l\lini~t ro ria Fazenda in I rrpollou a Con1n1 i~sãn 

sobr·e uma 0n1rnda. CIUO ella apprnv:íra. rc1at.iYa. a lmnr.ns riP 
nrnissfío. Disse S. ·Ex. cpw não nntPndera bPnl o fJC'nsarn,~nl(l 
ela Cornmis>.:ão, offrrncPndo Pssa PJni'Jllia. qnr fH'rlf' a suppr'i'::.:
são do art. Ô0

, n. G, r a rnocli fit-a cão (lo a ri. 33~ ~ R"~ cln pro.if'cl o. 
g· faeil rxplirn•r o intuito da Cnn1mis~ão. 

O ar!. G'\ n. G. do pro.iecl.o. declara que {; da rxclusiya 
r..ompel rnria ela União crPar· bancos ele en1issã.o; o arL. 33, 
§ 8°, pr0r.isa que a cornpelcnei:) 1wivat iva para ernur bancos 'l0 
r•mi:-;são e legislar sobr'o P1la ·1 · 11ce ao Congre.sso Nacional. 
A Cnrnn1issão rn·opõ0 fJllí' Sl'nT,, .... fiq1w eqnsignadn na Con-
s1 i t.uieilo o l1T'incipio ele qu0 ao L· ,ngressn cornpel e lng-islar 
sohrr n 01n iE:~ilo 'banüa ria. O i n lu i lq da Cornrn i ;;;silo .foi rl1iixn r 
ao lc:;dslador orct i na rio torla a 1 ibr1'ciaclr para aclopt ar n sys-
1 0ma baneario qnr lhe flUl'Prl'r n1ais tH~eon1morlado :\s Pxig;en·
rins rennmnieas dn 11aiz ... 

O Sn .. To~J~ AVELlNO - ~ãn apniadn. Is ln rlrvr ~0r funrln
rnrn!.al; ~~uma questão qw• cli!vr nnlrar- na Consl.ilnidio; (• 

11111 ]H'incip]o~ anJ(•s dP lnrlll. (lfo IJHiro.ç; (t)W.tfr?s.) 

ü .Sn. Jnz1~ H)'GJ)\Ó -- _\ 1'111enda da ~mnnüs.silo ]lroc.larna 
;ju.;.;l :nnenl f'. r~omo rn'incipin fundamrntal P cnnsl.iLncionaL a 
r•.ompf'!Lencia prh·ativa do Congree;so nara legislai' sobre lnmeos 
dP r•rnissão. 

O :Sn .. Jns1~ .:\\'ELI~n - ~las, convt>n1 qui' hd:o fiquP enn
signnrlo na Con!..;l iluj('fín. 0 V. Ex. dis:-;(• qrw l'ie.a r·Psr•r·vadn 
pnr·a fi Podf'l' Lr•pislai'iv•:• rwrlinar·io. 

ü Sn .. JosÉ H"'l'fiJNO - Vrjo {llW não n10 Jiz cnmprrh0ndor. 

O Sn. .Tos1~ AvELJNo - Br·m; n Cfl.H' tS prpc·i:-:n •·. qtw PSI 0 
ponto :l'iquP. lwm rsclarPeidn. 

f} SR. .J osJ~ HYmNo - F.n rs lava rxph~andn o pPnsaml'n I n 
rln í:on1missãrl-, qnandn pr-opoz a f'l11f'lHl~f:!·;'t,..la qual na Con
slillli\•fío rlcv·P sr·r e~msign::uln. pnr·a r sin1plP.~ml'n!l' .. n pl·in
cipio rlr.• que s(J an Cong1·rsso comprtr legislar: snln·'r. bancos 
dü rn1 i s~ãn . 
. O intuito da Con1missão ,; rpw ~!(i d0ixr nn lrg-islndnr or-

.dinar·io. ao Congresso Nacional. ampla libcrrlarlr pára adoptar 
o sys1Pma. qur lhr. parrc.r.r mais ennvcninnl r. 

O Sn .. Jos1~ AVELINo - Ahi divergimos. 

tO Sn. .Jos1t RYGINn - En1 quo ponto ? 

O Srt. .Jns1t AvELINo - Expliearri depois. Não· quero in-
1 .-:•r1'n·mp0r a V. Ex. Hei dr usar·' da palavra oppnr'Lunanlentl'. 

O Sn . .Jns1~ llYfiTNO - Não ·l1a sysi.Pma harH~ar·io qu0 lcnhn 
nrn Yalr~l· ahsnlutn. Os S~'S(Cn1as varian1 de paiz a paiz~ r. 
I Pm \;arwdo no 1~1P:-;n1o pa~z. conformr as r'poca;.; r. a;;; r·il'eun1-
Rt.anenls Pr-onornwas nn fnHmcf'iras rla :Xaeno. .Ahi PSI fio n::.: 
Estn.dos Unirln-s rkl Anwrir·n díl "Xortr•·. qllP 1 t·n1 nscilladn 
r•nt.t· ..... os s:W·drmas dP nm hnneo naeional 0 da dPM•r)ntral iza
(:;:l.o bancaria. 
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A C:cmslillli('ãn ,j urna tc•i r·i.ia. não df'\'t• eoniPr· ~r·nãn 
tl10s1•:-; grr·::u::-; I' hasLanle PlasLicas. par·a accnmrnnrlarr•nt-s(• t•orn 
a 1 • \ • o lu t~ ã u s ' 1 e i a I I' I' e o ll! ' rn i r· a. cl () s p o Y os. t ~ i :-; t n n ã o p n ri t • r· i a 
:wnntr•epr· si os penceitos eonsLUueionaes ~~nnsagr·assPm I hPtl-

Tia:-; clug1nalieas 1• ahsoit~Las. Por· isso (•nlt•ndPtr a Cornmissfttl, 
:~n n1nu vnr enrn pcrfci ta razão .. que~ rr•sa!vadn o prineip i1' 
:lunrlanwntal dr que _sómenlr iÍ União ealw n clir·cito inenn
lnslaYI'l r ineoniPstaclo .de Jng-i:-;lar sohr·n a rmissãn hanearia. 
lndn o ma is fiUP se r·t~fcre aos sysl c mas .ele• bane os onJra n n 
t~tllllp_nL1meia cio l0gislador.· nr.·clinariu. (AprJiadrJ.-.·.) 

O pr·incipio i'undamenlal da privativa enrnpl'tcneia dn 
Fniuo tnu·a legislar soln·c a <'missão bancada. c~'t•in que ! orln:-:: 
ns 1110rnhr·os flrstc Congr'I'SSO in.,aeePitam. quac•.~:qu"r' q1;0. SP.iarn 
ns suas vi :·da:-; quanl.o ao SF ' : · ta dP nwnt 1pol i o nu pi u r ai idadt · 
dr~ hancns nfneial()·s. urr n· ';,,,,1l:li'PS, l)le. C 1 ll1~1igrwrln sirnplPS
:JllrniP esl(l pl'incipin ná ... _;oilstiLui!}in~ a rprcslãn ela nrganizn
tiln banear·ia nãn fica pr·0j1lHlicada. nws acl i ada, para .. ;;;1~1· rr
·"'() lvi ria df•fin iti vanwn IJ~ poJo pndt•r· !'.fHllPPI t•n 1 r.. qu r ~~ o 
Cnng·,·p.:;.;so. 0 0111 oecasião opporLuna~ n rlosln mndo a rrncnrla 
da c·omn1issão fa('.jJila a soln(:ãn pr·ovi.;.;()J'ia de• nma mom(•n
l:lnf'a qu:•slão qun. posta 0n1 outr·q~ IP1·rnos. íliviclirin. tav0z, n 
1:nng·1·0ssn f>rn dois campos oppost.os. 

O projecto. con1n está concebido. r(:sLring0 a liberrla'dp elo 
legislador. nrdinario; cxclun. po:r· ex'cmpln, a aclopçã.o {]p um 
Pl'g-inlrn bancario idcntico ao da Suissa .. Alli. como V. Ex. 
saf)c. ns capiLulistas. as con1panhias. os canJ.õrs. podern r.rr.ar 
banco.:;.; dr en1issão. mediante as condições ~' garantias esln
luirla~ 11a lei fNlm:a] de J88~'1. r IWrerdcncln nma ~:in1plcs nn-

rlnJ·izacãn rlfl C:nYPrno FNl0eal. 
P·t~'rlr-)sn rlP antem-ão assrgura-1· qw• n clrsrnv:l!'.·inH•nln 

N'.nnnm i r o tll's I r pa iz n fio Pxi.i a a a elo PeR o rl(• um r0g-in1r:n d0 
drseP n lr·nl izaçãn hancu1·i a, como n da ~u is~a. qLH' l irwrl a1·;í o:-: 
Pslar!ns rltL;.; f'aYnr·r·~ da~ caixa~ filia(l . .:; strjPila:-; iís insrr·tte
('lll'~ d0 mna clir·petnr·in r·.Pnl.r·al r das ~uas pr·Pff•r·l'rlcjas nnr iln:~ 
\·pzr's in.irrsla~? · 

Pnr· minha yr•z rlN'larn rpJc• nã.n pnd1· eorlliH'r•hPndl'r n 
nrgnrnr•nl,, rl!' qt:P ·r.. .. ...:rrvi11 n nnln·0 ~Vlini~ll'n da FazPnrla. pnr·a 
inlfltlg·nar· a l'll1t· . ..l da C:mnmis:;;;fin .. innwnndn t\S l'arl ns nr
c·or·1r·ido~ nlls Eslarlns U11irlos n.nf l's dr• SC'l'81ll alli er·r•aclns 11:-; 
.hanen-.: l'rginnars. 

:0 SH. REHZEDELLO - E' n L:JUI' flt)dt'• ac~t)rll t•('t_•r· Pnlrr ncí~. 
O ~H . .TORI~ HYcaN"o -.~a Fl'drr·a~:fí.o rwi:l'·-~tnll'!'ie::-,na 11s 

.l'~lnc!os q110 a eornpfí.rm arTngaran1-st• 11 prHl1•r· ,~t_o r~r·r)ar· hanrns 
flp l'lnissã.n I' r]p lngi~l:tr snhrn f'lll':-;, rsfahPlcr.Pndn as concliçõrs 
P a:-; g-ar::mtia~. n rmwPrlt•ndn ns i'avnrrs CJlll' hem quPdarn. 
Sur·g·ir:arn c·0r·ca :d0 1. (}1(}0 barJCos rlns lypos n~ 1nni~ rliYr·r~os. 
rujas nnl a:-: lanç:aram a d0snrclrrn 0 a c·nn f'nsãn na rirrulacãn 
n1nn I' ta ri a. 

Mas q11r- J'Plat~ã.n U\n1 r·~s0s farfll~ al111~i\'os enm a rm0nrln 
da Cnmmissãn. qnP ennsag.ra. ~"m lf'lTll'1S pr·Pcisns 1) r.lar·ns. a 
rnmpl'tf•rwia Pxelu:;;i,·a ria Uniãn par·a lrgi:-;lar· snhr·l' hanrn~ 
f}p (•mi.;;;:-:;fin ? .\dnúliirlo P~tP tn·inripin r·tm~l itur.innaL ~rgtlf'-

~~· q110 ·os Pslaflns niin porl0din ]P;!..:!'islar· :-:cdwP hanens. 0. si() 
Con!l'J'Pssn lhr·s d(•r· a :l'aí'.uldarll' dP c•.r·Par· J1aneo:-:. l'ssa Jaeul
darll'~ nfi·c; pndf'l':í s~-·t· ~·xr•r·dda :-:rnfín r](~ H!'l'l,ll'lln (' nu~ Lr:.r·n1o;:; 
da lei feclrr·1n J • ... 
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:0 SR. JosÉ AvELINO - Já li en1 un1 discurso que os 
bancos dos estados trazenl dinheiro facil e bara1 o. 

O SR . .SERZEDELLO - Pcr'n1ittc o abuso. 
O Sn. JosÉ AVELINO - Certamc:nJo, tanto que se di~ 

"dinheiro facil e barato. 
0 SR. SERZEDELLO - Ü ll10llODOliO deste OU daquello 

systmna, nã0 o deve consignar a Constituioão. 
UM SR. REPRESENTANTE - ::\fas SÓ O Congresso é que le

gisla sobre bancos. 
O SR. S EI-t:rzyELLo - Quando me for dada a palavra H\B 

oecu.parci deste as~;~,mpto. 
UM Sn. .. REPRESEN'J ... -~~ - Corno rne dá apartes, en ta.m

hen1 lhlos dou. · 
0 SR. SERZEDELLO - l\Ias OS aparte~ interron1PC111 O 

orador. -
O SR. Jos1~ HYGINO - O argun1cnto elo nobre Ministro da 

·Fazenda é, pois, contr'aproducente, visto con~o a erç.enda da 
Oommissão nega" termi.nanten1ente, a con1peteneia elos ·estados 
para legislarmn sobre a emissão bancaria e concentra essa 
faculdade no Congresgo Nacional. 

Quanto ao melhor systema de organização bancaria, nãn 
ô isto materia constitucional, mas deve ser objecto de uma 
lei ordinaria, que o Congresso deeretará opportunamente. 
(Apoiados.) 

L.c\ C01nmissão approvou uma emenda suppres:siva do 
art. 11 do projecto. Segundo este artigo, «nos ae~sumptos ~que 
pertencem concurrenternente ao Governo da União e aos go
vernos d0s ·estados, o exercic·io da auctoridade p·elo· primeiro 
obsta a acçã.o do segundo e · annu'lla, de então em de ante, as 
leis e disposições della emanadas.» Como está redigido, o art. 1 i 
envolve um contrasenso: affirn1a a con1petencia cumulativa 
da União e dos estados sobr.e certos assumptos. e, ao mesmo 
tempo, annulla a competencia destes e os actos pratieados em 
virtude della, desde que o Goverpo Federal ·tenha exercido 
nm act-o de auct.oridade sohrl~ ta os rnaterias. O aoverno da 
União crêa u1na faculdade. un1. estabelecinJento de instruc
ção superior ·em un1 Estado; tanto basta para que fiquen1. 
annulladas as leis e regulan1en.tos desse Estado sobre a in
struc.cão publica superior? i.O Governo Federal promove a im
migracão para um Estado; as leis desse Estado sobre a in1- · 
Jnigracão ficarão, 1!pso facto, annulladas ? E' claro que não 
deve s·er assin1. pois que a acção fla União 0 a dos ·estados 
~obre os mesn1os assumptos poden1 ser exercidas parallela
mente, sem que se cruzetn. sen1 que se estorven1. 

IQ' art. 11 encerra, porém, nrn. pens:an1ento verdadeiro. 
que deve ser' assign.alado. Pó de, ben1 succeder que, mn ne
gocj·os da competencia cumulativa da União e dos estado·s, a 
acção destes contrarie a daquella; suseitar-sc-ão conflictos. ·n 
é ue-cessaria utna r·et;ra ~que os resolva. · 

:Snpponha-se ·que o Governo Federal celebra ti.n1 tra
tado _?e commercio e_om os Estados Unidos, pelo qual sãn 
reduzidos os nossos 1n1postos de ilnpórtação sobre genero~ 
norte-americanos, por·' exemplo. . . · 
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'O SR. HA:!\:IIRo BAncEr.Los - O kerosene .-
0 Sn .. To sÉ HYGINo -- Seja a han:ha (]e porcà •. con1ó no 

Estado do noln·o representante que t'~.caba de honrar-mo co1n 
u apa:I'Ic·. Yai-sc dcscnyo]vrndo a industria ela banha de 
porco, a Assornh](~a LcgisüatiYa elo Rio Grande do Sul, pre
valecendo-se do -disposto no art. 8°, § 3°. do projecto, lança 
111n hnposto prohibitivo sobro aquelle a·rUgo, ex~rangeiro. Eis 
o conflicto. O Governo Federal usou ·ele un1a faculdade con
stitucional, celebrando o tratado, este foi approvado pelo 
Congresso e é uma lei do paiz. Por outro lado, a Assembléa 
do Rio Grande ·do Sul usou, tan1ben1, de uma faculdade 
c~onslituci onal. Ora, a lei federal, a lei .cto todo não pó da 

c·ccler ú lei particular .de urn elos estados. seria suh0rclinar os 
interesses nacionaes ao.s interesses locaes; por consequencia~ 
(~ a lc~i federal que, cn1 taes rasos, deve prevalecer. annullanciu 
as leis c~ regularnentos locaes que lhe forem antagon'icos. 

Esta é que me parece ser a parte de verdade que se 
C'nerl'ra no art. 11~ ao qual, no seio ela Comn1issão. 
un1a Pmenda conüebida nestes tern1os: «Nos assum1ptos qua 
formn .fla competencia da União e d0s estados, as leis fe
deraes prevalecerão sobre as disposições 'incornpativeis das 
leis 9 regularnentos locaes, salYos os direitos adquiridos.» 
~ras a Con1n1is.são enL:mdeu que era 111ais simples resolv·er a 
difficuldacle supprin1indo o ar't. 11. con1o si essa suppressão 
in1pedisse que no futtiro surjan1 conflictos e que estes terihan1 
ele ser resolvidos. · 

Não é preferível que a Constituição ·consagre a este 
respeito un1 principio claro e certo ? Esse principio orga
nico não pódc ser outro senão o do predomínio da lei federal, 
decretada nos limites da con1petencia 1do ·Congresso. 

O 1neu tetnpo está tquasi findo, e, por isso, não 1ne oc
cupn.rei, con1o pretendia fazei-o. eon1 outras emendas rela
tivas a varios artigos .do capituío en1 discussão. 

Tet'nlinarei referinclo-n1e á materia do art. 1° do pro
jecto. 

A for1na federativa, Sr. Presidente, é um inv"nto do genio 
no.rte-arnericano. Os me·rnbros do celebre Congresso de Phila
delphia descobriram essa fôrma de governo, assim como 
Franklin descobriu o pára-raios, FuU.on o vapor, Morse o t-ele
g·rapho, Edison o :phonographo. 

Dentre os nun1:erosos typr0s ,ele Confederação:, que a an
tiguidade cl,assica ·e os ten1po0s 1nodernos nos of.t"t:rein, ne
nllLun houve, até os í'ins do seculo passado, que reunisse os ca
tacteres essenciaes da iFederação. 

A idéa tederaLiva surgiu, pela prirneira vez, á luz da His
toria, .concretizada na Constituição no,rLe-amcricana de i'i 81i ., 

Collocados entre a Confederar-ão, que se n1ostrara .con1ple
tarnente nulla du1·anLe ~eis anups· de Hnl governo impotente, e 
c ~stado uno e s.imples, a que ~e oppunham as tradi·ções uo::; 
povos norte-a1nericanos, .os lnemb1·os daquelle Congresso cogi
Lal"an1 e acharan1 un1a Júrn1a intel'lnecharia, que lnes propor
Clonava as vanLagens das outras duas, scn1 os seus inc.onveni
entes; e essa Jórnla sahiu ti1o ajusta,da ás circun1stancias pe
culiares do paiz, que se lhe deve ·e1n grande parte .a prodigiosa 

1,; 
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· f•)rtnna .poli! irn n {',on1n1crcial a quo a. :Nnção sr elevou rn1 lfin 
cu r Lo os.paco de ten1po. · 

A clas!".ieictade da fórn1a federativa h'n1 pern1H,Lidu nppl i
eal-n. Yrtniajosan1cnte a outrns povos em siluaçõcs nnalogns, 

r·.nn1o a Snissn e. notavrlrncnl.r. a "\llrmnnha~ qtH' a aff,:.it.~nnu 
nn rrPgimcn monarclüco. 

Na An1crica, sua patria nativa. ena. se tcn1 propagado e pa
I 0co destinada a vir a ser a fôrn1a prcdornin~1~te. (Apoiados.) 

Desta "!.rilmna j{t se observou~· e ecnn perie1la razao. qn e. a 
nns.sa situarão(, n1uilo diversa rla rlns pov,n:-; da AnH'rica rio 'N"or
tc. qnando se constituíram ern Republlca federativa. Nôs virnos 
do. Imprrin 1mo -n c.rnlralizad<\ rllcs partirt'l.rn da soberania rln:;; 
e.;; I adns. 

::\a Am~rica do Norl.c .1) clif:ficil p:r·oblcma a rrsolvrr consis-
lia Pm limitar o por~er· publicn do~ rstaclos. para crear-sp aso
berm:in 111cional: rmtrr nós a dif:fieulcladc eslú 0111 1irnit[lr' n 
Pndrr crnlra1, para al1rir-sr r~paco <Í arç:fln aulnnnmica d(l~ 
gnYrrnor locaAs. 

E11r-ts formn da djspcrsão ])ara a concentração das forças; 
nó:; 1 ·l:deeOln(Js a UlYt nwvirnen;·.o cenl rii·,n~o. A iru·:,_w:w !a c~f·:-:
sa div.ersidadc no nosso ponto de partida não nôrlr dnixar ílc· 
fazer-se sentir 0.111 cada pagina ria Constilniçã.o qne or1:mniza
rnos. 

Os 11orLe-an1erieanos. ·eclnea.dos durante seculos na escola 
do sr>lj'-go?)C?'n·rnent~ dcsccndenl.es r\ cnnLinnarlor0s rla:=:; g0raç~õ"s 
ya·r·nnis qn:E\ para ·seguirern a sua f.(> religiosa~ vieran1 fundar 
nas florestas da America llnla patria livre, forn1<an1 un1 per:feH.o 
contraste com os povos üo Brazil, habituados desde os te•n11)0s 
í'·-!loniar::: a vrr no r+nvrrno nma provirlrncia snblnnar incun1-
hida rlr flCTlSaT por 0llos P rln :fazel-n.s Jrlizcs. A escravirlão o a 

cm1nipol rncia do GovPrno :imprrliram QlJP rntre ncís se operasst: 
a ·0rlncacãü nolihca r moral ela 'Xaçfto. ~K 1H11a obra inleira rl0 
I·reon~;!.r•Jcc:::io quP van1os <::\ne<•!ar! 

Entrota1i (,o~ rSr. Presidente, por muito artificial qne seja ·o 
processo pPlo qual entr0 nós .se Jórn1a a Fc:deração. sob nrn 
ponJo d1e visla. as nossas eil~·cun:1stancias sã-o analogas ús dos 
Esta:dos Unidos da Am-eriea do Norte. Em unJa vastissin1~1 
rc\giã.o, -con1o o Brazi1. nã-o póde haver t1n1a união p~ermancn Ln. 
pr·ospora c pa.cifica que não se baseie sobre a unificacão dos 
j}TI.cr-ossPs naeionars na rlcscrntralização rlos interesses lonaPs 
; AJw'lodos,·.) 

Vhlcul,ados nn1·a . raça. pela lingua. JIPlo clireiJo .... 
O Sr:. BADAnô - E pela religião. · 

O SR .. Jos.Jjj HYGINO - ... tendo a mesn1a historia, as n1es
rnas tradiçõrs. o mesn1o grúo dr evoluçã.o. n1a.s nonslituidos 'rn1 
condições economicas r. loeaP.s diversas. nós. os brazileiros. 
somos aptos para adoptar uma forma p-olitica, ·que é ao n1e::;mo 
tempo 1nna união de estados e uma união nacional. 

·votando pelo art. 1 o do ·projecto~ que proelan1a a :forn1a 
fndrral:.iva. cm o fa0o nn. c·onvieção dr que correspondo ús a~
pira,~õr~ da 'Naç:ão n cnneorro para a sua. prosnre'id:Fl•:. (~1Initn 
1Jcrn 1nuifo bcTn .: o ON1dor r5 C'I.Ofl)irimentado.) 
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Sã,_.. 1 ic~n::, a pu i adas u enLr·a1u. eunj une: tn:rl(mte t)n,;. diseDssilu a-.; .-:-('t;'tlJL' i c•.:; 

E1ne·ndas 

Ao arl. ü" 

. Dt:'Pois das painv.ras - Irnpo.st.o:-1 sobl'o importaç~ão ux
tnulgc•n·a, - aeeresef~nte-su :: - sendo do pro·duet.o do taes jnr
po::;f:us entr·ug•ue a cada ].~stado :a quarta vart.e do que ncllc· fôr ~ll'l'ecaclaclo. 

i\n fi lll d() lllC,':Jfto artigo (.(C(TCSt;I!JJLP-~c~: 
0:-:. iu1pu.~ !1 'S dt~eJ.·~~tadus fJUl a Uni ãr, rl uve1n ~l'J.' unifOI'llJt'S :;ar·n Indo.~ o~ estados. 

Sala elas se-ssões, 18 de dczeu.1bru :de 18\HJ. Juüo Barbalho. 

. Depois do a1·L. 1.0 

~h· L. Sôrneutc deixa du ser da eompetencia dos es-
l:ados aquillo que nesta Constituição é oxpross<unentc l'iJ:3'Jl'
vaJo ú União con1o indispensavel á existencia della. 

Sala üa.s sessões, 18 ele dezen1bro .do :1.890. -- João Bw··IJalho. 

O Sr. Urbano Marcondes - A deputação du H~io de .Ja
Heiru aprose:ntcn1 urna mnenda l'Olat.iva ao art. .2°, par:l.g·rapht<l 
un.icu, pela qual, si u Congresso resolver a rnudança da ea
pHal. será o actual Distrid:o Federal incor·por·ado ao Estado 
cl11 Hio de .Jancü·o. ou forn1ará un1 novo Estado. 

O Sn. ÜLIVEIHA PINTo - E' apena:-; uma rei'vindicml:ã 1. 

O Sn..: UHBANo· l\L\RCONDEs - Antes da nnHlauça da Ca
pital do J3razil, da Bahia para o Rio de Janeiro, o D1strirt.o 
Federal, que chcullava-so 1noclestamente .Municip.io Neutro, 

~pertencia ú anti.ga .PJ·ov.ine.ia do Rio de~ .:canei1·o e~ desde então 
at(~ hoje~ a sopm·a('ão que ex.istiu foi sórnente artificial e 
n111ilo ineumplc~ta, vnrsist.indo sempre n união, pelos pree·e
dunLe:-: h istcn·ieo::-;, polHicos, sociaes e financeiros. 

Eu venh.o apenas apresenLar-·vos algun1as ~.onsideraçõe::;, 
e. :::ii a no.ssa emenda rncrocer-vos attenção, si julgardes digna 
de ;-;e r· d iseutida, corno j ust an1ente espe:t'an1os, outros Jnein
bro:-; da bancada fluminense vir·ão elueidar-vos '-com brilhan
L is mo, a que nãu posso pretender. 

Ifa n1uif.os annos :fazian1'0S nossas eleições con1rnuns~ c o 
l\lun ic:jpio X ou tru era con1:posto pelos tres .primeiros distrietos 
eleiturae.s do Rio de Janeiro .. 

ü St-t. I~oPEs Tnov.:\o - Outr'ora o 

O S1t. UrmANo MAncoNnes - Não h a 1nu i to t8lnpo o 

O Sr{. J_,jOPES Tnov.~o - Mas~ cm1bora; não é hoje. 

o Sn .. l'hlB.-\NO l\IAHC:O'NDES - o Irnperio srempre respeitou 
a união; não é possível que a Republica, regímen de união, 
venha nos separaT. (A.1Jar·tes.) 
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O Sn.. LoPES ':tRovÃo -. lVIas 1nen colle,ga conclue en1 con
Lnu·.io Llo que susLenta. 

U Sn, lJHBA~ü l\L\tu.::u~DES --Entre nó~ a uujãu é LiitJ 
iuU.ma, que os habitantes üo intcrlor, quando ·vên1 a csla 
CupHal, cos Lun1<.1111 dizer: Yaruos para a cidade. 

:0 ~H. LoPJi:S TnovÃo - São 1nodos de üizcr. Pela HlC::JJua 

ra:tüu que o atheu diz: G1·aças a Deus. 
u ~n.. URBANO l\iAH.CONDES - MniLos ulOI'Ulll nu Jnt-'::'t1J

1
» 

Est;;ltlo; outros, cluranle a estação ealrnosa,1nudan1-SC para a~ 
uossas ·cidades, Pei.ropuli~, Friburgo, Theresopolis e outras, 
unclc vi veJn grande parte do anno de nossa vida, smn outra 
d iffereuça n1ais que o aprazirnenLo elo b01n el i rna de nos~ as 
J)ittorcscas cidades do interior. 

() SH.. LOPES rrRoV~lo - Pela mesn1a razão .por que podiaHl 
ir para S. Paulo. Então n1.uden1ol-a para S. Paulo. 

O SR. URBANO Ivi:xnooNDES - Ha outr.o argu.1nento, que se 
ten1 levantado: que a Capital Federal t~n1 elementos de vicl::t 
propria. Não é verdade: a Capital Federal deve sua opulen-
cia á seiva do Rio -de Janeiro. 

o SR. LoPES rn~oVÃO - lOh! Oh! 
. 0 SR. URBA1\0 MARCONDES - Este argun1e11t0 de riqueza 

para Yiver só, encm~ra- etn si un1a an1ea~.a áquelles estados 
uujas condições financeiras não foren1 prosperas·. 

Alén1 -do que, S. Paulo e i\Iinas possucrn regiões, lnu.nici-
pios mn .condições de g·t~ande prosperidade: e ninguen1. se leln
bra -de destacai-os por isso. En1 todo o caso: o que nos sue
cede não seria ján1ais q,onsentido por nenhun1 outro Estad.') 
do Bra.zil. O desenvolvimento da Capital Federal é devido a 
estar junto ao Rio de Janeiro, Estado riquissin1o na produc
ção do .café, que constitue o principal con1n1ereio da capital e 

. a n1ais abundante fonte de rendá do paiz. 
O SR. BEVILAQUA -- Porque não se faz a importaçJ,o por 

Nict,hcroy? 
O SR. Un.BANO 1\'I..AR:CO:NDES - Porque não ten1os porto al

. fande.gado. (T·rocam-se apartes.) 
. O Estado do H.io, que já foi, ~ciurante a lVIonarchia, n1DÜO 

perseguido ·pela vigilancia constante de seus agentes ... 
O SR. LOPES TRov.~o - Qual .perseguido ! Pois ahi não 

_era quart.el generJ:·al da Monarc,hia ? 
0 SR. URBANO MARCONDES -Exactan1ente; mas tendo sido 

o burgo podre d~ :Monarchia, não deve continuar ;_ ser pers~
gu ido da Repubhca .. 

o SR. J.JOPES rrRoV.~O - Ao passo que nó-s aqui estavam os 
luctando, os se1_!)1ores tinha1n lá o director politico, o Sr. Pau-
lino. 

O Sn. BÀDARÓ -·Cidadão muito dist1ncto. 
O SR. LoPES Taov_:to - Distinctissimo, não du-vido, 1nas 

era o chefe do elmnento conservador, da resistencia contra a 
Dernoc-ra.cia. · 

O SR. URBANo :NIARCONDES - A deputaoão do Rio de J:.l
p.ei.!'9: pe:rfe!tamente un!da neste :pensamento, está conven-
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cicia d c que a N U(:ü o, acjll i t·c uni da, devo: verá a par te dn l12 r
.l'JI.urw ele~ o eu .~:stado,. que e !la tomou-lhe em.rn·cstado ]Jat\t 
>cnu· de Capttal ao ])UJz, LJnanclo, pela rnudan~a, não Live1· 111a1s uecc::;:sJdaclc clella. 

'J'ni qual está, e.3Sc m'Lig-o da Coustituição seria mu atl<: n . 
I ad u ü . i n tegTi dado terri to ri a I, ú soheran i a (t antono rn i a d u Estado do llio elo Janeiro. ' 

Nüs somos pelas nacionalidades pequenas, tuas lliio su11t< '' 
pelas uucionalidafles minuseulas; e por isso a bancada do Hi·• 
de :'a n e i r·~, Pede ao . C o ng'l·esso que não deixe fica r no pro j e c t ·, 
a d '"POSt\oac• q1;e allJ ;c e acha. mas a emenda que apresentámo,. 
. (J u cremos para ·l'stu Capital os destino' ti e No v a .. Y ory, 
1' ;," niio qu ct·cmos para ella .a. pa.pol de '.\ioDan, ne"1 <.lo Andon·a. (Jlu:itu bem_: nt.uüo be 1n • ) 

J~' lida, apoül:da e entra conjunctamenl.o em discussão a seguinte 

Ernenda 

Ao art. 6° 

Art. Sobre os direitos de importação será lançado 
o addicional de 15 %, cujo producto pertencerá ao Estado em que fôr arrecadádo. 

§ Est.a taxa cessará passados cinco annos. salvo si 
o Congresso entender que os estados não ])OCit•m dispensai-a 
sern prej uizo dos seryiços a seu cargo. 

§. Com relação aos estados que não têm alfandega, o 
l'oder federal esta;belecerá o modo pelo qnal de,·e ser feita a 
distribuição ela receita arrecadada na alfandega por onde se 
Jaça a h11portação de seus generos de consun1o. 

§ •. A distribuição de que trata o paragrapho antecedent8 
entrará desde logo em vigor, mas deverá ser submet.tida á ap
provac-:ão do Cong·res.so en1 sua primeira reunjão ordinaria. 

En1 18 de dezembro de J,890. -- José Mariano. - André 
Cavalcanti. .J. Vieira. - Frederico Guilhenne de 
Sou.za Serrano. - .Luiz de -4.ndrade. - Almeida Pernambuco. 
- F. A. Rosa e Silva. - Tolentino de Carvalho. - João de 
Siqueir-a. -- Costa RodJ>igues - Santos Pe1•eú·a. - A.ntonio A ... z.eredo. - Bellannino Carneiro. 

O Sr .. Meira de Vasconoellos - Sr. Presidente . .Srs. do 
Gongre'sso. tarde e a más horas C31be-me tomar a palavr·a 
sobr'é o projeeto de Constituição que se debate nesta Casa. De
pois de uma longa sessão, qu ant,es, de uma dupla sessão, ~e 
se celebrou hoje neste rec1:nto~ e natural que todos os espi-rita se achem fati~ados. · 

O SR. JosÉ AVELINO - 1\'Ietade só, porque a outra metade não trabalhou. 

0 SR. 1\fEJRA DE VASCONCELLOS - E', portanto, infelici
dade ·para o orador que tem de occupar a vossa attenção, por
que além de não possui: os dotes necessarios para prendel:a, 
vai luctar contra esta ·diffiCnldade, para a qual de certo nao contribu.iu. 

Entretanto, é forcoso usar da palavra, porque não venho 
~.azer exhibiçãó de -dotes OJ"atorios, mas, simplesmente, desem ... 

----
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penlwx-1ne de u 111 de\·L' r· sagt·allo .· N es.La oecasl<.W, mn que; s·o 
lra Li:t de• assc•nl ar a::; base·~ ftmllamenl aes sobre ·que tem do 
Sl~l' lennllacla 't"t grandeza futura do BraziL é vreciso que cada 
t.Lln :c·omp1·ehenda a responsabilidade que lhe cabe e ponha de 
parte n1al entendidas suseeptibilidacles e injustificados te
rüores ·de a~ga:·adar ou deixar .de agradar aos seus collegas. 

Quero pronuncia:t·-nwl sobre o projecte de Co·nstituição, 
afin1 de qUL\ seja effecliva e real a 1ninha responsabilidaue, 
con1o deve ser · a de todos à·quelles .que rr-ceherar:n do pov,' 

. b~·asilcirü a honrosa n1issão de rel).t·escnlal-o nesta ang·nsla 
A.s3emblc'a~ eontribt!.inclu, assim, para fundar e e·tJnsohdar a 
obra da sua grandeza e prosperidade futura, e não encanli
nhul-o a uma v,icla desconhe-cida, tortuosa e cheia de tropeços 
e par~a a qnal não ·O levarão, sern duvida, tantos patriotas que 
se sentan1 nesta Gas.a. 

Eu reconheç.o ·que~ ide todas as queslões ~que ·estão .a pul
lular no bôjo deste projecto de Constituição~ a rna:is grave, a 
Ina1:-; ·eapHal~ a rnais preponderante c. para dizer en1 uma pa
lavi·a. a rna.is vital ele todas eHas é a questão da. discriininação 
das rendas~ que eu charnar·ei o· nervo .da Federaç.ão. (Apo'ia
clo::;.) 

Ma·s~ nem por isso eru rne eximirei de dizer alg'l1n1as ípa
lavras sobre• outra~ questões de somenos in1pcntancia. Lambcrn 
contidas. em rm1eni:las .que tive a honra de offer1ecer · á consi
cleraçãc do Congres·so~ e occupar-me-ei agora dessas ques
tões, para depois tratar da que se refere á discrin1inação da~ 
rendas.. · 

Em relação ao art .. 1 o · da Co1n.stituição, mandei á Mesa 
t:1111a mnenda~ que á primeira vista poderá parecer un1 sirn
plcs · trocadilho de palavras, :mas que para miln oencetrra altos 
ph.ncipios·, .que de certo não escapararn á pe1•spicac1a da-
quelles que se dignaranl lançar suas vistas ·sobre ell a o • 

. · Eu propnz .que se Stlbstituisse o to artigo da Cons(il.nil.,~ão, 
qüe diz (lendo) : «A Nação Brazileira, 'adoptando ~cmno fórma 
de· governo a H.epublic.a ·Federativa., pr·o.clan1a.da pelo .Uc~r·eto 
·n ~ f~. ele, 15 üe novembro de 1889, constitue-se, por união per
t.ü~tua· ·e :indissüluvel entre suas antigas províncias, en1 Bstados 
Unidos· do BrazH ''~ por um outro~ ·que é egualn1ent.e. substitu
tivo, dG un1a en1enda approvada no seio da Con1n1is.são dos 21. 

A Comn1issão dos ·21 entenden dever supprirnir ·do pro
jecto constitucional as palavras · «procla.rnada pelo clecret~J 
n. · .f, de J 5 ele novemb1·o de ~1889 ». Eu. po:rén1, substituo as cx
lii·e~s·ões -.·- A }Var,~cio· b1·asil.eü·a., ctr ... até 1880, pelas :-;cguinLes 
---·. 0' pOVO b1·azileú·o, T'eConhecendo CO'HW livre nt..an-i{eslação 
'de. süa vontade a p1•oclamação da Repnbl'ica Fede1"ativa fe'itr" 
a J 5' de novem;bro de 1889, c supprimo as ·palavras - perpe
tua e indú;solu,vel. Para isto tenho boas razões, que não prc
Ci ~am sei~ demonstradas, porque são intuitivas. e basta sercn1 
onenciadas, para seren1 comprehendJdas; en1' tof.lo seu ·alcance. 
Substituo a palavra nação, pprque, segundo todos os publi
cistas, ·nação sig·ni:fica o povo or~anizado e já •constituído; e 

·pelo fàcto da ·revohlç-ão ê incontestavel que o povo brazilci:r~' 
desorganiz·ou-se, flesconstituiu-se, c ptQr isso trata de fazei' 
neste n10n1ento .n·ovo pacto fundan1ental, pelo· qual deva reger 
os seus. destinos. · · 

Eu entendo que é mais correcto, em l·ogar de nação, dizer 
povo, n1es·mo porque é mais dmnocratico, pois é em nome da 

I 
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.sobL~r·ania du pov~) qlle nós nos congreg·amos aqui presente
nwn Le Jla!·a cnnsLILun· uma nova fórma de governo. 

Depois Ine parec:e que o artigo .constitucional do 1nesmo 
n1(!do que a ernenda dos 2'1. emprega sen1 effeito pratico as 
palaYI'as pe1·pctua e 'incU.ssoltwel.~ porque essa s-oberania, em 
1:10me .~la qt~al. nos achamos reunidos, não poderia por esse 
iacto J1car hnutacla, nem por esses qualifi~ativo·s a união seria 
n1elhor garanti.ctn. . 

. Nó..:s não sabemos o que sã-o estas phrases convencionaes? 
P01s 11ao tGmns o exemplo frisante e recente de que não pu
cl~ran?- ~a~var a Mon~rchia a1s ··expressõe·S que se :3!0h;:tm· na 
Ccnstlttuçao monarchiCa, pela qual o Imperador. eom toda a 
sua dynasLia, era declarado defensor perpetuo {lo Brasil? De 

· q~w scr-verr1 estas expressões? A perpetuidade do imperante b 
de sua dynastia vo.a.u em estilhaços deante da vontade omni
potente do povo brazileiro. 

N~o admittamos. portanto~ estas fonnulas gastas, inutei~, 
que VJ.er'am da realeza e que não podem jámais ser acceitar: 
e encan1padas por uma fórma de governo, como esta que tra-
tamos de constituir. . 

A Federação, meus senhores, a Republjca Federativa não 
será n1.ais duradoura no Brazil pelo facto de se dizer ~em :sua 
Constituição que as antigas ·províncias do Imperio se consti-
tuirão en1 união per,petua e indissoluvel; não. · 

A união c a indissolubilidade hão de S'er uma resultante 
Tla~ .condições mn que foren1 lançadas as bases desta Consti
tu jç.ã.o) c, si nã.o se ()Onsultarem os .grandes interesses na ... 
cionaes, as legitin1as aspirações deste paiz e -o ideal autono
nYicn de suas antigas províncias, na ConsUtu~ção poderão 
ser collocadas, quantas vezes guizerem, estas chapas d8 
perpetuidade e indissohJ;bilidado, po1·que, ficai. certos, ellas 
não Lérãn a força de antepor-se e resistir a essa grande von
tade para a qual não ha limites (Apoiados; muito bem) - a 
soberania popular. 

Si. por este n1odo. 'Procurei ~a1terar a emenda da Com
missão dos 2·'1 na parte· em que conserva do t;exto constitucio
nal as expressões - união perpetua ·e indiss:Oluv.el - por -outro 
lado a.cho, tan1bem, que, não assi~stiu a n1enor pr.ocedencia á 
1nesn1a Cominissão, quando retirou do 1 o artigo da Constitui
c,:.ão toda c qualquer referencia ao facto da Rrevolucão de· 1-5 
de noven1bro . 

Não acceitei exactan1ente o artigo do texto constitu-
cional, quando fa~ m~ncã~ de, Uf!l decreto, porque não co:n:
prehendo uma Ie1 prin1ar1a, _fundamental, f~.end? referencia 
:i un1a lei anterior. A :revoluçao fez-.se; a Na;çao foi chamada ~ 
pronunciar-se sobre ella, e a ~constituição é a primeira leL 
que. surge da vontade nacional. depois deste grande a conte · 
i:Ím1ento. (Apoiac?os.) _ 

Portanto. op1no que se faca uma correcçao neste ponto, 
p·elo nwdo constante de minha en1enda,. . 

o silencio ;g,uardado sobre o grandioso f~cto da ma1s. ex
traordinaria revolnç,ãlf:~ que o mundo tmn vJsto e que ainda 
hoje traz pasrna~ ~odas as nacões 9iv.ilisadas, poderá ser to
mado por ingrat.idao do povo braz1l~1ro para . con1 a.quelles 
qur. se idPntifka.ranl enm OR seus dest1nos e se fw;eram Instru-
Jnenl.n~ de ~ma vontade. . . ~ 

Por o"uLro ln:on, e~s~~ s1lenc10 clara p1~et.exfo a .que os ma-
levolos .dignrn. rpw a ·revolne:ío nfío l'ni f1liha grnu1na da von-
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tade:~ nacional, ·e, antes, lhe foi imposta pela força ar111ada. 
quando a verda;de, .que está na consciencia do paiz, é que G 
Exercito e a Ar1nada, os gloriosos ExerciLo e Armada nacio
naes, não foram mais do que os executores desse ideal de de
mocra·c.ia, que procura,va explodir do coração de todos os 
br.azileiros, desse grande acontecimento que teria de dar-s,e, 
.nJais cedo ou mais tarde. (Apoiados~· muito bem; muito bern.) 

A. segunda em•enda, Sr. Presidente, que foi por min1 apre
·:sentada j.,untamente com outros collegas, é a ,gue n1anda 
-substituir. o art. 4° • 

. N~esta emenda o que ha de capital é o que vou assignala;; 
á apreciação do JJongres.s-o . 

En1 prim·eiro logar, ·entendi que se devia tornar majs. 
·1precis0 -o pensamento consagrado no texto constitucional, no 
~aso ·en'l .que :cabe á União .subsidiar os estados, em virtude 
de calamidade publica. O texto constitucional não é JJ.astanta 
preciso, :por;que usa da expressão, podendo subsidiar.., e essa 
phrase, podendo s.ubsidiar, in1porta o arbítrio de vir ou não 
·a União em· auxilio ·d:os ·estados. 

Or_a, parece-me que ·esse arbítrio é antinomico con1 o. 
r&g-imen que se trata de estabelecer~ e, portanto, vai ferir a 
Federação. O reglmen. fed:erativo nã1o é mais do .que um pacto 
de amizade, de fraterrraidde, ·e'ntre as antigas proviueias do 
Imperio, ,e, por -cons~aquencia, o .subsidio que a União presta 
a·o Estado, -que soffr·e, nã-o é uma generosidade, n1as sin1 o 
·resultado de um dever. 

Eu digo, pois, na enTenda, . :que devem .os ·estados se~ 
-su!hsidiados ·em caso de ·calamidade publica . 

. co.mo, porém, essa formula. imperativa poderia .tal.vez 
importar que ·cada vez que houvesse uma calamidade íPU • 
blica, ou um Estado ·a inventasse, viesse .:a União fi·car ohri
.g:ada a :prestar o subsidio reclamado, s.e·m mais exarne, ·e 
ainda rúesn1o no caso de não precisar delle o Estado, eu 
juntei .á emenda uma limitacão, dizendo: «quando seja ue
cessaria»-. . · I 

· Assim, por. •este m.ecan.ismo, chegamos ao· resultado de 
crea:r para os .estados o dir·eito de reclamar o subsid-io ·em 
caso:S especiaes, mas deixando á União a faculdade de ·es
tudar e 'COnhecer a nec·essidade ,desse . subsidio e de ir ,e,m 
auxilio do Estado que reclama . 

. Não .. 9ue,ro com ·isto. irrogar uma. injuria aos eis ta dos; 
mas cotivern: pr~venir todas as hypütheses, ·pDrque póde a.p
parecer alguma .reclan1ação de sub'sidio DOr motivo .de cala
midade, mas ca1amidaâe ereada ou inventada, e não é justo 
qáe à União fique . suj-eita a taes eventualidades. · 

. .Onde .está ,o :homem, -está o abuso, está a paixão, e nada 
justifica a intervenção pecuniaria da União em favor dJs es-
ta<ilos, quando. ena não é nC:cessa·ria. ' 

A· .segunda parte da .m,inha emenda .substitut.iva ao ar
t-igo· 4·o não .envolve uma idéa -nova e, antes, assenta. em -um 
pensamento consagrado na emenda do muito iUustr·e ·Sr. Con
selheiro Sa;raiva ao mesme artigo. 
. . . Mas devo ·dizer que vej·o estas .cousas ·com toda a descon

fiança possível, porque, para .chegarmos :a Hm regim·en de 
jus-tiça, de respeito rec-iproco e· de amizade, antes de· ta-do, d~
VBffi-El~ ,!]e·sconfiar, porque ess,e·, a n1eu ver, é o caminho ·~na:ts: 

, . 



- 72i3l- ' 

seo·uro de h . . o . .· .ac . arrnos un1 modus vtvencli, que consagre todos 
os drre1 tos e gar·anta todas as obrigações. . 
.. ~a ver~ade, eu enxerg1uei na en1enda dn Sr. Conselheiro 

S~ll'~Iva n1a1s a~gurna .cousa aJérn da jd(~a da Unjão pagar as 
àrv1da~ _contrah1das pelos estados até 15 de novembro. . 

=-- Pode, P~lo n1enos, -parecer aos intorpl'etes ela Constitui
~<.t?, .aos ~eg-I?_l~d~res ~tainai·is>s,. que ao. l·ado deste beneficiu 
i o r ~ econnecrdu a Un1ao o -d1rertiJ de Intervir na vida eco
nomrca dos ·estados e .em seu regirrl8n finanoeiro, represen-
1.a_ndo olles o !l"apel des!rra c ado do E2vn 1 ,., m.-, :n0.1 ..... ..-.;:su~ · ··t ''"'~·" 
,. -.- o - • · "- \.....1 • w ~ C_) tf J::" v' i \1 L I .t, J t: J. Q;':::' '-" .(,. \..J ..:J .,_t (,_h 

UllltlO. . . EvrLei este perigo dizendo que a União tomaria 
a sou ·cargo as dividas dos estados conf,raltidaR até 15 do 
novembro de 1890, e qu,e .urna lei ord:inar:ia regularia ·a fórn1a 
dessD pagamento. (lia .um aparte.) 

.Sr.. Pre_sident:e, .ess.a i-déa. de p&.gar a Uni fio· a divida dos 
estados não é uma i-déa que deva :Ser rejeitada in fi1nine 
nem. t~mbem aoceita 1·n l.im.1:ne. E' preciso cstuda·r as suas 
c.on~l~~,oes, para então conc1uir pela acce-itabilidadc ou rejel
tabilidade della. 

~ão deve ser rejeitada i.n Um.ine, 1)01'QLle as d-ivi·das -dos 
·estados são o fatal resultado dD r·egim·en -C.ecahido :resultado 
da atrophia .que exercia o Cent~o sobre seus men1hros ·a::; 
províncias, e da desorganização. -a que estas Joram condc-mna
das, e nada n1ais generoso, no -mome1:1.to ern .que se passa a 
urrw. vida nova, do que vir a União .em auxilj0 dos -estados. 
cbc::.mando a si as dividas l·ocaes e recon1l ecendo, assim, que 
ellas não eram mais que ·O ;resultado da centra·liza-ção mo
nar.chica e dos erros dessa politica. 

u~r SR. REPRESENTAL'l'TE - Foram creadas pelas assen1-
bléas provinciaes. 

Ü SR. MEIR.A DE VASCONO'ELLOS - 0 meu nobre collega 
sabe, naquelle regimen, .o que eram as · assen1bléas provin
ciaes: eran1 a .chancella dos. presidentes de província. Algu
nl~S, excepci·onalmente, sou:bera·m ,cumpr,jr ·O seu :ctever de 
honra, coHocando-se ac:Jma -da influenc-ia fatal dos -delegados 
do Governo central. :.(H.a um aper.-r·te. ) 

De n1ais, a n1edida p-roposta não é uma originalid.::tde. 
Nós sabemos que, nos Estados Unidos. votada a Constituição 
de 1789, .a União .chamou a .si as -dividas de todos os estados 
por .um ~pensamento generoso, porque r.econheceu.,...se .que ella~3 
n:;to -eram senão o resultado .das luctas, dos trabalhos .a .que 
todos· se submetteram _por amo~ ~da revolução. ·-

Assim, tomando a ·Si as d1v1das dos ~estados, a -Uruao 
nõrte-am·ericana não fez -mais do que 1dar aos estados un1a 
compensação pelos seus sacrifi.cios.. . , 

.S6 ha, portanto. ·que appl::tudir ~cm sem-elhante . Id.~a-~ 
hoje .aventada entre nós. -~a~, S.l por- ~outro _lado, a .Un1au 
.pretender intervir. na admtn1straya_o fu1ance1ra. de c~·~a un1 
dos .·es.tados, em v~rtude do benefiCIO que lhes faz, .ci e1o . q~e 
não serei eu o un1co a protestar contra sen1·ell~ant.e bene·f.\ciO, 
vE·rdadeiro presente de gregos.; porque .sel-o-ao tod,os nesta 

CasaConforn18 uma emenda .a .gue ou~i J~e~eri.~,...s~. o me!.l 
illustrado colJc.ga .de representaçao, o Sr. . ... o:;': 1HYo1no. 1~~~ 
rece-mc qt1c é pen~an:ent9 d~ Govel'~n mant.m para .a U_nw, . .~ 

.o syst81na de di scnmrnaça.o a-e rendas, adoptado no p.roJecto 
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de •Constituição, e do só neste caso, ton1ar a si o pagamonLo 
das dividas dos ·estados. 

Si, pois, a União, não só quer exclusivan1ente para si as 
fontes de rendas que podem dar mais recurs9, com·o, tarnbern, 
:fi.car com direito de tributar todas as outras, com eRcepção 
das m·encionadas no art. so; si a União pretende deixar os 
e.stad.os nas mesmas ·condi·ções, se·não em P'eores do que as 
em que s·e achavam no tempo da. Monarch.ia, nestas cir
cun1stancias o paga..n1ento da divida dos ·estados serú un1 be
nefi,cio illusorio, uma verdadeira emba·çadolla, e acho prefe
rivel que elles pague1n con1 seus recursos e conforme jlul
gal'em conveniente as dividas de que se acham onerados. · 

Cam. a largueza que dá o projecto. de ·Constituiçã.o :1 
União, esta irá tirar dos nossos bolsos a·quillo com que terá 
d·e pagar nossa divida, isto é, a divida dos estados~ Si assiln 
é, o favor é nullo. 

1Prefiro que cada Estado pague o que deve, conforrne 
suas circumstancias, tendo em vista as particularidades do 
regimen on1 ·que vai .entrar, 1nas não -concorrerei para que 
subsista a miseria em que sempre viveram as provincia,s, de
vido· á uniformidade de leis por que se regiam e de que re
sultava para ellas a paralysação de gra,nde parte de suas 
forças, .e, por ultimo, a ruina. · 

Mando tambem uma emenda ao art. 5°, que en1 grande 
parte reproduz ·a ma teria do mesmo artigo. . 

O meu fim, com e•sta emenda, foi corrigir uma inadver·~ 
t·encia dos que or:ganizaram .o projecto de Constituição . 

Ahi se diz (lê) : 

«O Governo federal não poderá intervir em neg.ocios pe
culiares aos estados, salvo: 

1..0 Para repellir invasã.o extrang.ei.ra ou de un1 Estado 
em ·outro; 

t2. 0 Para manter a fórn1a republicana fede·rativa; 
3.0 Para estabelecer a ordem e a tranquillidade nos es-

tados, á requisição dos poderes lócaes; . . . 
4.0 Para assegurar a e:xiecução das leis .do Gongresso .e o 

cumprimento das sentenca~s federaes. 
. Meus senhores, qualquer de vós, examinando estas hy

potheses a que faz referencia a primeira parte do artigo, qui:~ 
acabo de lêr, reconhecerá logo á primeira vista que nenhun1a 
connexão tem ·eUas -co1n assumptos, que se possam dizer pe
culiar.es . á vida dos esta:do.s. :Parece que ha na disp.osição 
uma visivel c9ntradiccão. Ninguem dirá que, repeli ir a in
vasão extrangeira ou de um Estado em outro, n1anter a forn1a 
repulblicana federal, restabelec·er a ordem e a tra:nquillidad(-} 
nos estados e a3segurã.r a execução das leis do Congresso e 
o. cumprünento ode· sentencas federaes, constituem negocio pe
cu1Jar aos estados. Todas es·sas cousas sã<O. de interesse geral 
e~ por .consequoncia, da com:petencia do Governo Federal. 

Estaibeleci como principio que, em caso algum, a União 
intervirá nos nego.cios peculiar.es .aos ·estados. Este princi
pio &orá uma regra se·m excepção. Mas, para frisar hypothe
ses., •em que :cumpre á União agir nos estados a bem da pro
pria Federa.ção, e·specifiquei os .ca:sos de ·que· trata o arL. . 5o, 
ampliando-os um pouco. Fica, assim, en1 harmonia a pri-
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n~~ira parte do .citado artigo da Constituição com os seus 
d1 ff.erentes paragraphos. 

'Sr. Presidente, temo estar abusando da atLenção de meus 
coll.~gas (Não apoiado_s); não o digo pelo m·ero desejo de 
o~:': n· ess.a.s contestaçoes, mas por e.star convencido de que â. 
l)ll~tha 11a~a·vra cn1 nada os esclaree:e e muilo 1nenos os deleita. 
(.i\' ao apo1ados.) 

U.l\r Srt. REPRESEN'l'ANTE - A palavra de V. Ex. é elo
quente. 

l 
{) Srt. METFL\ DE VASCONCELLOS - Von, Sr. Presidente~ 

a 1nrclar· a 1nag-na qn~:;;;l,ão da discr·irninavãn das rendas. 
_A n1eu ver, é on1 torno desse eixo qu·e gyra toda a qu·estão 

da Foclcração ·entre nós. 
A Federação é a discriminação das rendas. 

,. Si _não tivennos a fortuna de assentar em nm regünen 
j 1nance1 r o que venha satisfazer as justas aspirações dos es
tados, ~ con1 ella.s as justas aspirações da União; poderetno:-; 
ter fmto tudo, ter dado aqui muitas provas, não eu, ma::; 
todos os meus co.llegas, de muito talento. de muita illustra
ção, mesmü de grande amor da Patria, mas não termnos feito 
cc.·usa algun1a, porque não teremos fundado e '':firamado <O sys-
tema :federativo no Brazil. · 
. Deixarenios os nossos estados mo mesmo Pti em que a 

Revolução encontr-ou as antiga-.:i províncias •e teremos de 
veJ-os novamente preoccupados .com a realização da verda
deia idéa federativa, .por.que esta não é cons·e-quencia da 
Repubüca. pois que vinha já desde. o tempo C:a Monarchia, e 
nella poderia ter-se realizado, ou então agitado o problema da 
Federação. 

Referindo-me a un1 trecho do -discurso aqui pronun
ciado pelo Sr. ,Ministro da Fazenda, devo dizer que. si é ver
dade ·que a 1:Monarchia nos deixou o beneficio da unidad·e, é 
:força confes.sar que essa unidade não foi a resultante do;; 
processos por clla empregados e, ao contrario, teria de des
apparecer em breve tempo, si a Monarchia continuasse entre 
nós ·e não mudassen1.o.s de rumo. 

Os estados não teriam .outr·o remedio senã.o se nccupa
rerr~ da separação, e muitos nella já pensavam. 

IDize.r, portanto. Sr.· Presidente, ·que a: Republica não 
deve ficar abaixo da Münarchia neste ponto, não· é dizer tudo, 
ou, antes, é occultar un1 lado da verdade historica. A M~·
narchia, surda aos reclan1os deste grande .collosso sul-am.er1;... 
cano imqJlellia-·o, fataln1ente, ao desmembramento. 
· Era questão de mais ou menos annos, sinão viesse a Fe-

deração. ~ 
A :preoccupação; portanto_, d~sse perig~ nao _no~· deve 

abandonar um só momento. 81 assim n1e exprm1o: n?-o e por
que seja partidario da seJ?aração, ou a olh<; com 1nd1fferença. 

Creio meRn1o que n1ngue·m a querera. . 
Mas, por isso mes·mo que devemos v r: lar pela no~·~a In

tegridade; que devemos fazer da ~ossa unHiade um artigo de 
fé do nosso patriot.isn1o, quebranao por ella todas as J!OS.sa.:; 
armas; por isso mesmo que devemos u·~anar-nos ~e v1r u.m 
dia a dar .ao n1undo o e.spectaculo gr.andwso de do1s co.Io~sos 
amerjcanos. u1n no norte e outro no sul deste vastissinJo 
continente.· é que não nos é licito fechar os olhos para na.o 
ycr todas· as clifficulclades que se amnntoan1 no nosso ca-
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n1inh_o o que, doviclmncnte enfrentadas, com coragcrn e f)'ét-
t.rícJti .:::tl.'1·\ l.:e·m poden1 soe removidas. . 

Sr. Pre~·idente, u syslerna cr·eado pelo pr·ojecto 0JD~ll
Ll2'ciüt1al cm D12:.toria de discriminaçã-o de rel}:das, i'tn·ça 6 con-· 
fcssàl\ nao s.âtisfàz absolulaincnte á nuüoria dos estados do 
Brazli. 

Penso que isso ii1esmo está na consciencia daqu:eHes qüe 
não ousam clizel-o. As discussões havidas neste Congresso e 
os arLigos pnb!icados pêiâ: imprensa, tudo revela que ha uma 
ccvsa no ar, que nos inquieta, ·que nos preoccmpa e que nos 
traz . apprehensivos pela sorte da Federaçã·o. 

Essa cousa é, e. não póde deixar de ser; a soluçã-o do in1-
portailtissimo problema da discrirninação das rendas. 

E, para desejar• ·que a.doptemos um systema capaz de at
tE·Dder aos interesses da União sem ·prejudicai' os interesses 
dos ostados; e vice-versa . 

. si h a, aqui no · Cotigr·esso, algüns representantes que. sa · 
rriosttarn; en1 extremo, z·elosos :welos interes·ses dos . estados, 
.Oü outr:os ql.w se rnustram cgu-::ilmente desvelados pelos intc-
res·se~ ·da Uniã,b. . . 

E' nisto,. segundô me parece, que está todo o err·o. ·O qué 
conviria era harmonizar todoS: os interesses. 

. Entretanto, devo .dizer .que o prop:dó' s:r·. Ministro da Fa
iér.:dà; .cuja palàvra brilhante, .seçhJ,ctorâ mesmo, nem: tev.e 
força pâra nos convencer da excell~ncia do rernedio que elb 
quiz a·qui offer'ecer'-nos como .solução a essa questão, pareceu 
r~sertti:r~se. d.e un1 de.sses pontos de y,ista extremados, de. q1;re 
ácabo dé fallaf; ~-, E_±. pare6eu. coUo·càr--S.e; .antes, do lado 
dos iriter.esses dà, União; occupàndo~se sóménte .de garantir a. 
esta todos os meios de um.a commoda e folgada subsistencia, 
~qüàrido d·evia, corho fiel dà bàlanç-a,~ na posi.cão e.rri que se 
acliá, pesar tamb~:t:n o problema :pelo qtie diz respeito aoa 
interesse.§ dds' estádós • . 

Nãó o~ctilto que, :p.est.a questão, .. quàndo n~ó se que!ri 
tom!:tr o :ineiri termo, .é p_t_efedvel qefelider. os iritére.sses do-; 
estados; (Nãô dpôiiido) . Nãó me colló·C·P neste pont~· d.e vista: 

. mas. e.stou dizençlo que, a ter de. }l·ê,ceitat um destes· .extremos 
- de·fii:~tider os. iilteresse·s da União ou de·fen.der os· interesses. 
d~os estados -. é p.re:feriveí aêceitar o uiti:tno o • 

.Pela mesma ra1.:ão aqui allegatla: ~elô Sr o Ministro: dà Fa~ 
zerida, mas contràprbdücenterhente a moeu vêr1 não podemos 
seguir passo a passo o pr9cesso que seguiram. as norte.:..;affie.:..o · 
ricanos . em sua organização politiêa. A razão é, é o mo todos 
temos dito e repetido, e não deixa de ser ürna .grande ver·-· 
dade, que as co1on.ias, que constituiram os Estados. Unid_os 
da America do Norte, tinh::t:m carda umà ·.sua: vida s·eparada, 
sua vida eeonorni,ca. independente; sua vida propria. . , . 
. . . Q_uando se juntarem. tod.as para constituir !llima . \Ee

deração, pretenderam manter toda à sua autonomia e .. inde
rpertdencia financeira, e qual foi o resultado? Foi a União não 

·ter o necess~rio. para m·anter-se, por ter ficado na mais com-
. pleta depende:ncia dos -estados, a .que tinha· de pedir todos os 

recursos pecuniarios para o custeio dos grandes ·serviços na·-
cionaes a seü cârgo: . . . . . · . 

. :Más n6s; que vimos da -centralização ferrenha; de urna 
verdadeira servidão· economica, · politica e social; nós, quo 
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viviamos, por assiln dizer, a v.ida dos pária~ e no·s. 'at·hav:a~:nos 
atrelados a um regimen tyrannico ... 

UM Sn.. HEPRES·ENTANTE -· Tyrannico, não. 
Ü SR. MEIR.>\ DE VASCONCELLO.S.. . asphyxiBclos em· todas· 

as _no~sas aspiracões, estão ahi para o dizer todos os estad.os, 
principalmcmte o:s do Norte .. .' · 

O MESMO SR. HRl?RESEN1,ANTE Foi um rei n1agnanim-o. 
1q 'SR. MEIRA DE VASCONCELEO·S· - Não me refiro á pessoa 

do rei, fallo do regimen, fallo da instituiç-ão, e o regim·en póde 
ser tyrannico, como foi. · · 

Nós~ que vimos, rep.ito., d'esse regímen, não devemos 
ter nenhnm medo de a;p.e:rtar um pouco as· re·deas ao. C-entro 
e a,ff~ouxal-as um pouco aos estados. porque o correctivo· 
.esta JUstamente no meio historie-o em que vai cst:abe·1cce;y;--.se 
entre nós o regimen federativo. 

Não se p6de recear que essa .autonom,i.a. que se· qHer dar· 
aos •estados, possa chegar ao, p.onto de destruir a União, ·ao: 
passo que tudo ·quanto fizermos no sentido de · encher de 
for~a demasiada a Uniãq, poderá dar em resultado a. sepa
raçao. 

Sr. Presidente, nã·o posso · acorr11panhar arquelles que 
vê~n1 ·em uma certa largueza ·de autonon'lia financeira que 
queremos para os estados, um perigo inevitavel para a União .. 

Eu não .comprehendi~ mesmo1 n simile. aliás brilhante 'li\a. 
fórma, usado aqui pelo illustre l\.Iinist~o da Fazenda, de que 
os estados, sendo membros da União. que é o organismo,. 
devemo-nos occmpa.r desse ·Organismo, dando-lhe vida e força), 
para. depois. preoccuparmo-nos com os estados. 

Mas, senhores, como termos o organismo valido, forte e 
robusto, segundo as leis ;physiologieas ·que S. Exa. pr-ocurou 
:applicar ·ao .mundo sociologico, si es.ses membros sã.o ra.çhi
ticos e e;p..fezados, irwapazcs· de concorrer para a saM~ do or-

• ? gan1srn.o . . 
Nesta ~questão de Fed'tn'ação, antes de .saberm-os ·quaes os 

meios de .que dispõe a União, devemos saber quaes os m·eios 
de que dispõem os ·estados. 

Tanto é isto verdade, que o honrado Ministro da Fazenda. 
no~ di.sse aqui ane, si os ·estados, constituído o regímen fi·
nanceiro da União, segundo o projecto de .Constituicã-o, não 
"tiverem mreios para viver, é que a rFcderação é impossível. 
Nao senhores, a conclusão é .outra; não pod·emos ter a Federa
ção' ·se partir dos estados para a .União . .sem prime,iramente 
.C:onheeer suas forcas e condicões d·e vida, para que elles se 
po·ssam ·oonstituir com autonomia .e viver sob esta fórma de 
governo. 

U~r SR. REPRESENTANTE - São elles que formam a União. 
. O ·SR. l\fEIRA DE VASCQNCELLOS - S. Ex. o Sr. Ministr~ 

di~s-e-nos · qu,e, sem a Uniã.o, não podiam •OS. cstad·o.s viver. 81 
isto até um c-erto ponto é verdade, .o é multo mais ·que se·m 

··os estados não pó de haver União. Depois, S. Ex: .. J!â? pro
cnrou encarar de frc:nte, oo·m{) devia fazei-o, este. ·~If.ficil pro
blema. Procurou fechar os olhos deante do preCJplcio ·qu~ se 
cava deante de nós, e disse que é uma verdade, que esta n_a 
consciencia de todos, que nem um só dos estados do Brazll 
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poderá viver por ·si, tno regi1men da separação para .cada 
um delles .. 

.SenhoT<es, quem não .conheee que o perigo nfl,o está nisto. 
n1as .em que os estados se procuren1 .constituir á parte, divi
dindo-se, 1por exemplo, en1 Norte e Sul e em outras agrupa
cã-es? 

Quem não vê o perigo que adv01n desse dcsmenlbra-
mento? 

UMA voz - E' impossivel. 
0 Sr-t. 1\'IEIR.A DE VASGO'NCELLOS - lmpos•sivel?! 
OuTRA voz - E' o .que se dizia da Republica. 
O SR. 1\IEIRA VAsco.NCELLOS - Impossível, não. Não digo 

aue a separação Se dê actualmente; ll1aS virá, COl110 veiu a 
Republica. 

Penso que aquelles ·que tratam cmn -desprez-o essa idéa. 
perigosa, não a tomando ao .sério, sã10 justamente os que me
nüs servem á causa ~da Federação. 

UM SR. REPRESENTAN1'E - 0 maior inimigo do f·edera
liSlnO é justam!ente essa: preoccupação ·<I~ enfra~quecer a União . 

. o :sn·. M·EIRA DE VAs~aoNCELLOS -·- Perdoe-me V. E.x. ; não 
pretendo que a União não vele pela sorte dos .estados, nãn 
interponha sun justa auct.oridade ·sobre t.odos elles. Nãn é 
disso .que se trata; ningue·m pretende enfr.aquecer a União .. 
O :que quer-o evitar é que~, deixando os estados na m·esma vida 
e regímen de outr'ora, S·em forças, s•eim recursos, sem auto
nomia financeira, elles sintam-se verdadeiramente desill:u
didos, .quan:qo a esperanoa .de todos, na Mona~rchia, em re
lacão ao ·regí-men fedeflativo, era a Republica. 

No regimen decahido as provincias rruciocinavam por este 
rondo· e neste. racio.cini'o encontr.ava.m um l·enitivo: quando 
tivermos a Republica Federatiiva. sob as verdadeiras bases, 
que garanta aos· .estados sua autonomia e desenvolviment.o. 
realizar-se-ão. as nos·sa.s esperanças, :sacudindo-se -o jugo· da 
c-entralização, ·que já não uodemns supportar. . 

· E, si não fôra a agitação federalista· e a. fé no advento da 
Uepublir.a, a con~equencia da politica do Imperio teria "3 ~do ?. 
sepaTação. 

0 SR. LUIZ MURAT - E' impo:ssiv.el .. 
o SR. MEJRA DE 'V ASC'ONOELLOS - E' para que nã() n.he·

guemos a este resultado tristíssimo, .que, repito, nernhum bra
zileiro póde afagar, que não devemos tratar a.s.s:im. ·BOm tanto 
desprezo a idéa da sepa:r;ação; devemos, ao contrario, conside-

:r:-ar o perigo, tel-o deante- dos olhos, e a historia ahi está para 
en~inar-nos que é, .Justamente, o p·ouco ~caso com .que se trata 
o . .sorffrimento dos: povos .que prodll z essas grancl:es · trans:for-

rr~acões,· mas, que gera as revoluções. (Apoia.dos; muitos 
apartes.) . 

Mas, como S·e fez a Republica? O process·o seria O· mesmo 
para a separação. Pois o meu ·Collega não sabe que no Brazil 
a idéa da separação germinava ... 

O SR·. Lu1z MURAT. - Não apoiado; germinou en1 . .São 
Paulo, :para desiappareeer rapi-da.m.ente. 



. 0 Sa. IVlEIRA DE :VASCONCELI..~OS - ••• e que O que con
seguiu ~~etel-a em seus passos foi justamente a esperança da 
Federaçao? Ho,mens poUtioos da Monar,chia, que foram ouvi
~os p~los .'que tinha.n1 o poder -official~ prrNiram que a Mo
J•arclna t1nha os seus dias contados .si a reforma da Fe-
deração não fosse adoptada. (A1uitos apartes.) 

A idéa. de. .separação germinava no Amazonas, no Par:t 
~m S. ~aulo, no Rio Grande do Sul e enl outros estado-s; esta 
~~ qn1~ ·e a verdade. (Apartes.) . 

_ Senltm·rs, não quero a TTnião fra.ca; o quP. digo é que 
nao devernos olhar com ·tanto desprezo para esses movimen
tos 'da opinião. Os apartes do .nobre Deputado í'azem-me .re
cordar justamente uma situação em que tive o~ccasião de 
a·char:-me no Estado de Pernambuco, de que me orgulho· de 
se~ .fllho e ·que tenho .. a honra de rerp.resentar. Não sou repu
bhcano historico, não arregiment~i-me sob e-ssa grandiosa 
ha.ndeira. E' verdade .que a Republica suprehendeu-mc fóra 
de seus ac.ampamentos ... 

Ü Sn.. LUIZ MURAT dá Ul11 ap-arte. 
0 'SR MEIRA IDE VASCO.NCELLOS - V. ·Ex. permitta 

que eu c.o-mplefte meu pensamento. . . Pretendia retirar-m~ da 
vida poli ti c a, porque não me .achava e não m.e acho nas condi
ções ele ser homem: politi-co e~ demais, sentia-me -completa
mente ·des1gostoso iCOm os partidos monar.eh icos, ·que me pa
re,ciam incapazes de fazer .a .felicidade da Patria. Tudo isto 
enchia-.me de sym1pathia pela Republica, que eu considerava 
uma realidad;e em pvoximos dias. Assin~ foi que, em julho do 
anno passado, na Assembléa de m.inha prOiVincia, disse, qua.si 
c.o.m a clarividencia de un1 propheta, ·que a Republica mar
chav.a a passos largos, e que o gabinete Ouro-Preto não teria 
successor na l\1onarchia. 

Nessa oc.casião m·e ton1aram .por um visionari·o; é justa
mente o que pódA acontecer con1 a idé.a separatista., e faí}O 
votos para que não se realJze. 

Sr. Presj:d:ente, 'VOU tratar do ponto da diseriminação das 
ren!das. A minha ·emenda, que é tambem assignada por ou
tros collegas, consiste em dar á União 1competencia privativa 
para taxar certas fontes de r~:•ceita·,. e em attribuir aos estados 
comnetencia para tril)utar tudo o maj·s ,quanto não se compre
henda ne.ssas fontes de receita destinadas á União, conferindo, 
por excepção~ -cnmpetenci:a, cumulativa á União e a·os e_s_..t:ado_s 
em relação ao imposto de j·mportaçãü, porquanto a Un1ao fi
cará com direito a lançar contribuições ·sobre a importação ex
trangeira~ e os .esta;dos ficarão com direito de de.C?retal-as s6-
m,ente' sobre os genero'S dessa im'Portação· que tiverem con-
sumo nos seus respectivos territorios. _ 
.· Creio que só por este modo faremos da Federaçao uma. 
realidade.. . :_ · 1 Convém não es,que·cer, em nossa orientaça~, aquilo que 
hn pouco vos assignalei, isto é, que, ao contr~riO _dos Estados 
Unidos, não vimos :da divis~o dos estac!os, nao v1mos .da se
paração de intere-s~e?, m-a.s v1mns da unidadCJ do Imperio e. da 
centralização administrativa. . _ 

E' nreciso. · portanto, .crear barreiras para que nao pro-
siga essa •Centralização, pa~a que. clla não venha a~centu~r
se justamente onde é mais perigosa, no campo financmro, 
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porque neste é que está a verdadeira autonomia dos estados. 
Or3, autonnmüi rlüs es lados só no ,papel; dizer qüe elles têm 
vida propria e tirar-lhes os recursos necessarios, não é mais 
elo que uma irrisão, urna zmnbaria; é dar-lhes a autonomia 
da miseria e da penuria, ou outra qual,quer, menos aquella 
que resulta do systema federativo. 

Reservando para a União os impostos de sabida, de en
tra,da e estada de navios, as taxas de se1los e os direitos sobre 
a importação, as imposições· sobre títulos de renda federal, 
as contribuições sDbre eorreios e telegraphos e sobre outros 
serviços tambem de natureza federal, penso ter deixado um 
campo bastante vasto e fecundo á União, para que possa au
ferir to·dos os me'ios de vida de 1que precisa e que reconheço 
deve ter, porrque essas fontes de receita; que são destinadas ·á. 
Vnião, sã,o, effec.tivan1:ente, as mais .productivas. Assin1 o 
affirmo~ não só pela eXJperiencia .do noss·o reghne.n financeiro, 
como tambem pela ~circumstancia de que os impostos alludi
dos tendem a .crelsüer, em paiz ·como este, que se desf~n
volve todos os dias; en1 que a industria augm·enta, a immi
gração chega 2m 1granàe ·escala e tudo promette melhora'i:' e 
pro.:;pera-r. 

IE' tambem para nota·r que os imrpostos preferidos para 
a União têm de augrr1entar · ne·cessariamente, ainda que não 
sejam elevadas as sua·s taxas. 

Admittind.o~ n1-esmo, un1 c.aso de .calamidade publ]ca ou 
de guerra, acredito. que a IU·nião encontraria. ainda, recursos; 
para ·essas eventnalidarles. no augmento dessas taxas. 

. E1n todo o caso, não tenho duvida em acceitar e em dar 
á União o direito de lançar impostos dire.ctos ~ou, mesmo, uma 
cop.tribuição. S·obre a receita dos estados, nos casos de' ·Cala
mida·de publica ou de gtuerra. Além disto, . em um .caso de ca
rnidade publica ou rde gu@ra, -os estados levantar-se-ão 
patrioticamente, para vir em auxilio da União, porque assim 
0. e:dgem O·S seus proprios interess·es. 

,Já tivemos ·O exemplo da guerra do Paraguy, sob. o regi
·mE-n monarphico, com oue se achava, aliás, menos consorciado 
o povo ~:lo que com a ltepublíca, e sabemos que as assem'bléas 
pr_ovinciae'S décr.etaram quotas· para auxiU.o· do Governo geral. 

Nó.s, qu~ vimos M; parf.i.culares e .os empregados pubUcos, 
áinda os de cat~goria irtfin1a~ e.onl..r·jhuirem com dona
tivos ou :com uma percentagem dos seus v~encimentos em favor 
rlessa· guerra, não podemos duvidar da fraternidade e· e.spirito 
de. solidariedade ~que reinam entre os brazileiros, e que, si já 
·se fazia .s.entir naquelle tempo de uma politi-ca menos ~ym .. 
pathi,ca 'á!s provincias; muito mais dever:á -crescer e augmentar 
sob .este regímen de liberdade, de egualdade e fraternidade. 
(Apoiadós e apartes.) . · 

.O argum.ento invocado pelo illustrad.o Ministro . da Fa
zenda, que direi .qüe foi um ar•gumento ad te1"rorem, pelo ,qual 
a.qui nos ~edarou que, ou acceitari~mos. o systema ;de riis,Jri
rnínacã·o de renqas, que .está na Constituiç.ão, e teriam·os, as-· 
sh11, verdadeira Federação, e com ·ella a nr·osperidade da for-· 
tuna pubHca da União em seu maior gr:áo, ou nos afastar.i'l..,. 
mos dessCJ systema, e~ entã!o, teriamos d~ ma~char para a des-
honra p~ra a bancarrota. nã.p procede . absolutamente. . 

· .S. Ex~, falandó-nos aqiJ.i no excesso da despesa publ1ca. 
:Qem teve e.m _vista que . ~ste accrr.scimo é, e não póde deixar 
de ser, !considerado corno anormal, .c,omo consequente do re-
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gimen dictatorial, regimen · de transição de uma fórrna de 
g"Overno, que se deroga, para uma fórma de governo aue ~e 
levanl n. nem larnbern se lembi·ott cl~J que a d1•spcsa pl.1blica 
tc~11 de ser n1oclerada, porque é este o proprio dever da Repu
bl:ca, .que combateu cn1 nome da economia dos dinheiro-s pu
hl 1eos c, portanto, não póde fazer de.sperdi·cios, nem gastos iro
moderados. 

Não deve, pois, S. Ex. argumentar com esse accre3·!inlo 
de cli9pen.sa. qne eu, pelo menos, não faria pesar na balança, 
quando üvesse de ju~lgar os rlignos e ho·nrados membros do 
Goverr:-o Provisorio; por~que . acho ~que,· si .SS. Excs. podiam 
teT evitado algu.mas, ou multas, dessas despesas, em todo o 
c~sg, tê:m pür si a attenuantt de se terem encontrado em po
.SJCao de poder abusar, e de não terem escapado a esta lei 
commum a um poder diictatorial - o a'r'bitrio, o abuso. 
Quando um. homem, ;que cürl'Centra em si tantos poder·e~, 
eomn:ette alé;luns abusos, esses abusos pode~m deixar de se::
levados em linha de conta, tratando-se de instituir um regi
mén novo de governo. 

PocUamos occor•rer a esse excesso de despesa, e é talvez 
ó .que tenhamos de fazer, -contrahindo um em.prestimo, para 
cCtm ellc pagar essas despesas excep·cionaes, extraordinarias. 
muitas dellas ociosa~ e outras adiaveis, mesmo porque .só 
assim poderíamos .. entrar em ~êrdad:eiro regímen financeiro 
cm relaÇão :á União. 

Satisfeitas es~.as desnesas assim accrescidas, que não po
déni continüar por muito tempo nos nossos orçamentos; re
organiz·ados os nossos serviços entrando- .a BrazH em üm re
gin:en · de verdadeira eoonomia., pergunto-vos: Não sã·o 1na.is 
que suffkientes os recursos que lhe podem dar estas fonte.s 
de r.enda. q~1e lhe assi:gnaramQs, ·e não fi1ca perfeitamente ga
ràntidà a União com o direito ·Ciue lhe reservam:os. de, em 
dâsàs · extraord.hiários de g[!erra ou cal;Imi.dade publica, lan
ç~;t.' ürriá qüôta sobre as rertdás (!.os estados, ou tnesmo, impos
to·s dil'ectos sóbre os seus habitantes, para occorrer a estes 
serviç.o.s extraordinarios? De .certo que .sim. 

O SR; CosTA JUiNIOR .-·- Si rv. Ex. nos provasse por alga ... 
rismos que o art. 6° d:á renda sufficiente p.ara a União, eu 
!\')taria de arccôrdo. · 

o SR. 1\ti:EütA b:E VAsdôN'éELÍ.;ós -· Dés.ejaria cntrfl.r ne~f.a 
aue~tão um pouco mai·s pJ:'()fündam.erité, j6gartdo, hl.es.mo, com 
algarismos, apesar de já se o haver feito aqui nesta Casa p0r 
tantas vez és, .qiJ.e sé torna H.tstidiDsà v.óltar a este terr.eno ... 

o SFt. BARBosA LIMA- - Mesmo porque não estamos dis
cutindo o orçamento. 

0 SR. MEÜl.Á DE V ASCONOELLOS -· · · · • • • Irias,. Si voltar d.e 
novo á tribunà1 porque vejà que· não me será possi"vel IBOD:• 
cluir hoje to.das as minha~ .cortsiderações, ·pretendo fazel-o, 
e talvez hoje rilesmo o faça em parte. ' . . . _ 

·Devemos. sehhores! attender .a 'um exemplo bem fr1s_ante 
e que não pode deix:ar de act~~r neste. n:nD?;ént~ em :nos~os 
espiritos de servir para ·d.ellc .tlr~rmos .~s llcçoes que todos O'J 
po·vos d even1 beber na historia. t3 na v1da runs. dos o:utro.s. 

A solidariedade da humanidade é uma le1 que a ella ~=;o 
impõe e que deve reger os destinos ~dos povos. d:eterthirmnàó 
que uns não possam fe.cbar os olhos aos ex·emplos dos outros, 
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tt:prov·eitando-se ·das suas licções, inspirando-se nas suas des
graças ou, n1esn1o, nas suas felicidades, para dahi chegare.m. 
tiunbem, ao mesn1·o gráo de prosp1eridade a que esses povos 
tên1 ·chegado. vernos actualm·ente~ de· um certo tempo a esta 
parte, desde 1865, que a União An1ericana regorgita de rendas. 
Os n1eus nobres .collegas ·Sabem ·que depois de acabada a guerrr.a 
de Sec·cessão, ·OS Estados Unidos pre.oc.cuparam-sn de pagar a 
sua enorme divida, a mais .assombrosa divida que un1a na(~ão 
j:án1ais 1contrahiu. · 

·Pois bem; a União Amerj·cana, para a .qual se deixou, 
con1o saben1 todos O·S n1t:ms coUegas, e o ·dis.se aqui o Hlus
trado Ministro da !Fazenda, a ·competencia cumulativa· .para 
tributar todas as fontes da ·receita, que podiam ser tambRm 
tributadas pelos estados, oeheg7ou a pagar essa enorn1e divida, 
e logo, crei.o que depois do seu primeiro orçamento, ·em se
guida á guerra~ encontrou um grande saldo. No eX!eDc·icio se
guinte, novo saldo se avoluma, nos que ·'se lhe seguem, novos 
saldos se formam, e ainda agora, a despeito de todos os e·S
forços empregados nara di,minuir-se a re-ceita, como se tem 
feito. reduzindo-se- os impostos, esses saldos teimosos, por 
asHim dizer~ caprichosos, com-o ~que :para affirmar ao 
mundo que a .grandeza de u1n povo está justa:ment.e 
no a;certo, no tino, in'C) -criterio, na prudeneia, com que são di
rigidos os ·seus destinos; esses saldo:s s·empre avultados se 
impõem, ~atordoam os ·estadi·sta.s amoericanüs, amedrontam o 
commer·cio 8 com.o que, ame.a~tam todos os di:as de uma crise 
monetaria. 

O SR. ZAMA - A nossa tendencia ruqui é para o deficit; 
o defic·it ·é q_ue não am·edronta. (Riso.) 

\0 SR. MBIRA DE VASGONCELLOS - Os meus -colle!gas COffi
pr.ehendem ·que b·ago est-e ·e~e.mplo de pujança de re.ceita 
para mostrar .que não devem,o.s deixar á União com1pete:ncia 
cumulativa com os estaidüs pa:ra tributar todas as fontes de 
re-ceita, por,que havemos de chegar a -e:sse resultado, muito 
mais .que. üs Estados Unidos, pellJ. te.nnp,nr,ia que te.mO!s para 
a, ·centralizacãü, e o·s estados hão de continuar as·phyxiados 
e pobTes, m.esmo poT~que, devo acc€1n:fluar. quando se nota 
essa assombrosa pros'peridade na União .~m,ericana, quando 
os .s.et~s cofres r·egof·g.itam de dinheiro, muitos de seus es
tados luctam .com .pesadas dividas, e não são lá muito prospe
ros. 

A ahundancia de receita é tal para a Uniã-o norte-ame
ri.cana, ·que os Est3!d!os Unidos pagaram -toda a sua divida, 
meno:s aquella :parte que não podia ser reemholsa(}a ainda, 
porque tem prazo -certo e os po·ssuidores de titulos enten
diam que não deviam recebei-os~ poDque delles auferiam 
juros rnagnificos, interes·s.e.s muito bons, e não podiam ser 
obrigados a acceitar o r.eembol.so dos mes1mos · titul'Os, senão 
nos nrazos marcados nos respectivos emprestimos. 

Entretanto. a reoceita t·em sido tão assombrosa, e eontinúa 
a sel-o, que 'o Governo Federal entendeu que, só para dar a~
plicação a tanto -dinheiro ac,cumulado em .suas arcas, ~devia 
dar premios ·de 40, 50 .e 60. o/o aos possuido-Des de1 titulos 
·da divida publica, para ·que elles acceitassem o reembolso 
desses titulas. · 

· O SR. ZAM:A- Podiam, hem, emprestar-nos .. 
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.. · .o S1~. Cos'rA /DNIOn - ?vlas tudo isso :se dou com o sysLon1a 
tr Ibutarw que. v . Ex. defende ? Parece que: .foi, antes, oom o 
systcma do projecto do Governo. 

<? Sn: MEIHA DE VAsoo,~CELLOS - Ben1; 1nas vê V. Ex. 
que Isto e un1 n1al. 

O Sn. CosTA JUNIOR - Acho que não é: e si é um 1nal, 
eu o quero para o 111eu paiz. · 

O SR. MEIH,\ DE VASCONCEL.I .. os - Mas, devemos evitar a 
plethor?-, esse engorgita1nento de riqueza, .cl€ fo·rça. nü Centro, 
asp~1y.x1ando as extren1idades, os membros da União, com 
preJmzo das suas rendas? E' este o exe1nplo que trago. 

. E, é pr_e1cis.o opser:var aos nobres deputados que esses pe
I'I~O e mui to n1ms digno de nota entre nós, deve ser mais 
evitado do que devia ser nos Estados Unidos da Amer.ica do 
Norte; porque, con1o já disse, a.lli a autüncnni1a, .que os es
tados já possuian1, impo-rtava um correctivo ao re;gime.n fi
nanceiro estabelecido, e entre nós dá--se o 'contrario: o regi
me~ de centralização, em que viven1os, deve aggrava:r muito 
mars a sorte dos estado,s, concorrendo para que esse facto 
que alli se está, dando, p1,oss.a dar-se wqui cnm muito maio~ 
prejuizo para os Estados Unidos do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE - Lemnro ao nobre Deputado que esúá 
exgottada a stla hora de fallar. 

0 Srt .. MEIRA DE VASOONCELLOS ·- Vou ,ooncluir. Poderia 
citar n1ais, para at.tenuar o argumento que se invoca en1 re
laç~ão aos gTande·s encargos que pesam sobre a União e a 
in1possibiliclade de poder 'BUa prov-er a todos, satisrf.acto-ria
Iw:nte, si~ porventura. não he dei:xannos a. fat~Llldade de, 
.conjunctaanente enm ns estados, .tributar todas as fontes de 
r8'ceita; poderia, digo, "~Ci~ar ta1mbem o facto que tivemos 
llJIOI' oc~.a.~ião da nossa \~e~~ncip~:ç1ão ,~,o regi!l1en -c_olonial. 
En1anc1pamo-nos en1 eortd1çoes flnancerras muito .mais pre
carias, triste.s mesmo . 

0 'SR. ANNIBAL FALC}~()' - Esta. situação, a de 15 de no
vembro, :fooi a n1!ais prospera .que tem havido no Brazil ·em 
épocas revolucionarias. 

0 SR. MEIRA DE V ASCOiNCELIJOS - E' verdade. 
Quando ·passámos do regimen. colo~lial para ? .da nossa 

· Inclependenci.a, não tinha:n1o~, 1sequer,. f~nanças; VIVI!lmos em 
perfeito :eh aos, a .nossa r_ece1t3: era ~1nrma; logo. apos .a p~o
clan1·ação da Indeper:~ene1a, fo1 premso qu~ u:rn ha:nguerro ln
n·lez viesse en1 aux1lln do Brazrl, pondo a drspos1çao do Go
~rerno os re.cursos necessarios para pro~er as grandes despe
. sa:-:; que resultavan1 do faeto da revolnçao. 

o SR. ANNIBAI.~ FALCÃO - Houve um ernprestimo- secreto, 
e a prin1eira lei de orçamento foi de 1.827. · 

o SR. lVLEIRA DE VAsco.NCELLOS - A r~ceita. de 1823 foi 
de tres n1il e tantos conto·s, fa:cto _que, por SI, devia asso~brar 

. os hon1ens .druqueUa épO'ca, sr nao fossen1 ba~ta,nte patrw.tas 
0 

não previssem o futuro~ para não se al:t•.n1or1z.ar~m dacruella 
~ituaç5.q. o rnes~10 não . ~o,., 'd{~ a·e:tualn:m1te .. _En~~~o, 01:1 1 ... ~,5 
c 182G, 0 acc.rrsc!mo da dr:-;prsa 11npmtou rn1 euca. 0 ... 1 nJa.lS 

'\ ... 
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d.e metade da re:eeita; e hoje, por muito exa1ggerado que seja o 
augrnrn Lo da despesa publ jea, em todo o caso, não . atting:o a 
semelhante proporção. Naquelle tempo o paiz era novo, in
fante. · · 

'Ü .Sn. ANNIBAI. FALCÃO - Havia menos sciencia e mais 
patriotismo. 

O Sn:. l\1EIRA DE' VASCONCELI...CS - Hoj.e, .q BrôzE -orgL.lha
se de ser civilizado e tem assombrado, não só a An1erica, 
n1as todos os povos cultos do Universo, _ pelo seu crescente 
,de~s-en:...rolvimento. 

Por .consequcncia, nestas ·condjções o, prosupposto mn 
gov01·no sensato, não devcmo·s ter receio de bancarrota. Se
n1elhante receio ilnporta um -sar,casn1o atirado á face deste 
povo. 

10 Sa. ANNIBAL FALCÃO.- Flez.-se uma revolução de 
graça. 

ü SR. "ZAMA - ·E' bon1 não abusar . 
.O SR.. .MEIRA [)·E VAsooNCELLOS .-· - Pe~,o desculpa :aos 

·meus co1legas p.or ter occupado a .sua attenção ·por tanto 
tempo. Lamento que a hora não me permitta tratar da dis
criminação das rendas Cüm o desenvolvimento ·que requer a 
:i-mportaneia do assun)pto, o que em· ·breve farei. 

Não concluirei o. meu disoeu:rso, sem responder ao aparte 
de: un1 dos meus collegas, :de que nãü devemos temer nenhum 
perigo, que mar!chamos em mar de rcsas. · 

UM SR. REPRESENTANTE - Não disse tal. 

O SR. ll\ll;EIRA. DE VAscoNCEL'LOS ---l Un1a ·-cousa nesta 
·Oonstitui·çã·o, antes· de tudo., deve preo.c\c-upar-nos - é que os 
:es-tados ·aão podem acceitar -o regimen financeiro, estabe1e
c-ido pelo projecto .de Constituição .. 

S:i insisLiren1, ver•emos os estados, :que já não ,erari1 pr.Gs
peros., que luctavam , com innumeras 'difficulda-des, co1n.pleta-
mente decahidos. · 

· Ba.sta lanÇar as vistas p.ara o.s estados do.· Norte. 
1Pernambuco-, esse bravo leãQ, que mar-cho.u semp.r,e na van

guarda da·· Nação Brazileira, decai a olhos vistos. 
As suas ,estrada-s ,de rodaJgem acham-se abandonadas; a 

·sua lavoura vive a br.aç<;:>s com uma longa crise, de· 1que está 
longe de sahir vencedora; a sua industria ·pern1ane·ce ·asphy
xiada, -por falta ·cJ.e m,eios, não ,qu.e ella nã.o os tivesse, ma.s 
--porque todo.s eram :poucos par.a serem sorvidos pelo mino-
tauro da .;Monarchia. . . 

E", :pois, preciso qúe a Republica não se .converta nesse · 
· 111-inotaüro·; é preciso não distinguir Norte e SUl, e não -des
curarn1os um só n1o-n1errto dos interesses de todos os estados. 
G0.n:vem .não ,esquecer nunca· .que .a F·oderação parte da jus-
tiça na dis,criminação das rendas. · 

Si não se consultarem esses interesses, si não forem o~ 
·estado-s dotados de n1eios necessarios :para o .desenvolvjn1ento 
'Jdos. s.eus serviços, para o impulsionamento das suas indus
·trias·: -s~i, ao ·tco-ntraT-io, forem eUes esbulhados de seus re- · 
· c.ursos e, ·portanto, a e sua verdadeira ·autonomia. vús, qu o 
··i.âés :votar -esta Constituição, podeis ficar certos de. que, no 
fhJ1· das centas, Lere'ii3 vot~do uma Constituição, mas, Lantbem, 
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ter.eis deixado no seu. bojo - .o ger1nen da separação. (ApG'ia
dos; rnu,ito bem.) 

O SR. AN.NIBAL FALCÃo - Será a Constituição de 1824 .• 
(O orador é felicitado por muitos Srs. rep1"esentanes.) 

O ~R. E~PIRITO S..:-'\.NTO (pela orden~) - Requeiro a V. Ex. 
que a dr e a drscussão, :Q_pr· não haver mais nurrtero. 

IÜI SR. PREsiDENTE - Desde que não ha nun1ero. não 
posso consultar a Casa. · ' 

IÜl S.a. JosÉ MARIANO - (pela ordem,) - .Sr. Presidente, 
penso que V. Ex. está de uma severida;de pouco compative1 
c-om a nossa situação. 

· 0 SR. PRESIDENTE - Não .SOU eu, é o Regimento . 
. O :SR. Jos'l~ MARIANO- V. Ex., neste mo·menLo, não pódc 

estribar-se no Regimento. 
. O Regimento não facultava que se abrisse a sessão de

pois de passada a hora, entretanto a sessã<> foi aberta quasi. 
que por um acto dictatorial. 

: O .SR. PRESIDENTE -. 10 ·.Congresso foi consulta·do neste 
sentido. 

0 :Srt. Jos1~ MARIAINO - Não ponho en1 duvida. 0 Con
gresso quiz dar uma prova de que es:tarva animado do melhor 
·desej·o de ·apressar os ·seus trabalhos . 

. O SR. PRESIDENTE - P:eç.o io nobre Deputado que me 
_permitta ler o artigo do Regimento. 

O SR. JosÉ MARIAJNo - . .Conheco o artigo do Regimento. 
V. Ex., que é bon1, que é hun1anitarin, -póde por si .tomar 

o arbitrio de suspe.nder a sessão, e nós amanhã lhe .daremos · 
um voto ode .adhesão neste sentidú. 

UM. SR. REPRESENTANTE - E iSSO' é heUo, mas é illegal. 
O iSR. JosÉ ü.VIARIA:'NO - Não podemos trabalhar a essa 

·hora., ·, 
O SR. PRESIDENTE - Não posso attender ao pedido do 

nobre Deputado; esta Cadeira não é minha })ropriedade. O 
art. 35 de nosso Regimento é eXJpresso (lendo) : <~Si, por 
motivo de den1ora, a sessão. ICOmeç.ar depois da hora regi-:
ll1'ental. durará o ten1.po necessari.o . para con1pletar quatro 
horas de effectivo trabalho.» A allegação do nobre Deputado 
não procede, porque o Pre~idente, ao ·abrir a sessão, J)10s
trou duvida en1 fazer funccnonar o Congresso, e o Congr,es;so 
resolveu no sentido affir~nativo. 

ü .SR. ZAMA - Nesse caso requei-ro que V. Ex. ·applique 
'os meios n1ateríaes de que falla o. Regimento. 

O SR. PRESinENTE - Tem a palavra o Sr. Espírito 
Santo. 

· .Q .SR. ZAMA - Como se · obrig:1 .a fallar, nesta l1ora, a 
terceira pessoa da Santissima Trindade I · 

o Sr. Espirita Santo - Sr .. }?res~dente, tendo· de fallar 
em hora tão adcantada, quando, alem dr sso, me ,cot~be a pala
vra de surpresa c eu me acho completamente fatigado, for-
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Ço..s~une:nte esses n1otivos deven1 ·collo·car-n1e na contingen1cia 
de não justit'i1car o meu plano •de .discr.iminação de rendas ao 
<~lcance das minhas forças. 

Si, de ac•côrdo con1 .o modo g.eral de .considerar a qu·estão, 
;:,() procura como que estabele-cer a concepção do plano da J:i'e
deração, sujeitando a esse ~lano as ·cl_iversas l(~,o:ntingencias a 
cruc S8 ví~Em :-l.lljP.itn~ ns r.i~d~ados, considero o facto de uma 
maneira div·er.sa, atte.ndendo a que todos, na preoccupação 
da politica, deven1 ter en1 vista, principalmente, a appli~~ação 
pratica dos meios conducentes a melhorar o estado de um 
povo. 

Eu ·quero, antes. a.ccomn1odar as fórn1as de governo á nossa 
Patria, elo que accoÚ11110dar a organização .della a un1a fórrna 
politica parUcular. 

· Julgo, Sr. Presidente, ·que é ponto capital nesta ordem 
de investigaçqes, termos ·como rnorte de noss~as e.ogitações, 

· f!xar de um lado a melhor condição de vida dos estados, de n1odo 
a não prejudicar a unidade, e de outro lado -an1pliar os. meios 
à e e:x:pansão da liberdade en1 suas diversas espheras de ac·ção. 

Eu poderia, senhores, em termos ·mais precisos, dizer: 
Encaro as necessidadc.s da Federação Br.azileira, não como 
republicano que olha com uma dedicação platoni,ca para uma 
fórma politiüa, mas, diversamente, ·como homem pratico, que 
estái acostumado a .comprehender os effeitos perniciosos, re
sultantes do sys.te·ma tda concentração poliUca. 

De accôrdo, portanto, com .os principias que acabo de es
t.abelec.r.r, direi: Toda e qualquer med1da que ten1 po:r- fim 
·estabelecer regras e principias directores de uma nação; não 
rucompanhando as condições naturaes, as exigenci.as verdrudei
ras que se impõem espontaneanTente á sua or·g.anização, 1;e 

tornam odiosas, tendem a cahir, e .o governo, por sua :vez, 
tem exhibido as verdadeiras provas praticas de sua inconve-
nie:n:cia. 

E' mais uma razão que reforça o ponto de vista com que 
vou encarar a •questão. 

,p1reoecupando-s-e o organizador do projecto -de Constitui
ção, corno se têm lJreoccupado todos aquelles que posterior
Inente trataram deste' projecto, de basear a questão dos ro-
1cursos financeiros dos estados e d.a União na discriminaç·ão 
de·· rendas, ·O resultado !Consiste em ficar a União Brazihtjra 
propriamente, con1 13·3 .105 :l~:!1:0S$, e .os estadoa com ........ . 
1'·6 .790:100$000. . 

O SR. GABINo BmzouRo - IOinde -colheu ess.es dados ? 

O SR. ·EsPIRITo SAiNTO .- No orçamento da receita ·e des
pesa de 1890. 

iO SR. GABI.NO BEZOURO - De 1890? 

. 10 .SR. ESPIRITO SANTO - Sim, senhor; .si ,quizer verifi.~ar, 
mande ver no Th.esouro. · 

, O 'SR. GAsr~·o BE~OUP.o - Não, senhor; eu não tive e 
desejava saber a fonte. · ~ · 

10 :SR. EsPIRITO SANTO - Eu o procurei par:ti~cularmente •1 

O SR. GABI.N'O BEzouRo - Ah! particularmente? 
O SR. ERPIRITO S .. v·no -·- IS'im, sr.n\hor; polo desejo, qur~ 

L}nha, ele tratar da eau::.a geral. 
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. Tornando es~u trabalho. vou .ctis~utir· os ef.t'eitos pratieo::5 
do. ::syste.rna de cll.scrüninação de rendas firmado pela Gonsti-
Lu1<;a_o, tendo por base o orçan1ento de '1890. · 

Ur.?an.izci, dP atcôr.do con1 estes dados, um quadro que 
110~ \·~u d1zer, eom linguagen1 eloquente, .quaes são os l'csul-
1 ados 1·caes: ainda mais, e:;te. quadro .e.stá organizado de n1od·:~ 
a 1n·ovar .quaes os effeitos · que poderão resultar das prinoi
pat•s pr·opo:-5tas que se tern apr·esentado no sentido de re8ol
ycr a questão e, ar>ós estas observações St:!guras e firmes. elle 
apresentarú: a rnaneira pela qual julgo mais razoavel a so
lução. 

Pois· bcn1: corno ou ia dizendo, o proJecto üe ·Constituh;ão 
estabelece a discriminação de modo tal, que, fieando a Fe
cleraoão corn os inrpostos de importação e maritimos, DS ·de 
~~orT·nio. f;ello;o:;, ele .. os do art. 6°. e ficando os estados COJit 
os. impostos de exportação, t.erritodal, de transmissão de ·pro
}) r·1 e da-de. el.e.. I f'l11os .que a renda dos estado::.; ser·ÍL r€strida 
a. 2·8 .. ?.õO :000$, dos ·quaes, abatendo-se. 11 . 790 : 9ü0$, deve 
fiear aos e~tados~ J>l'npriainonte. a quantia de 1G. 790:100$000. 

Yi. Jnesrno, nu quadro apresentado aqui, ant.er.ioJmH.•rltt•. 
pP1o 8(~nadul' Ruy Barbosa. a quantia de 1·5 n1il contos. 

E' .pos.siYel que haja ·qualquer falta pequena neste~ 'C'!.a·llo~ 
por m1m apresentados; a~sim ·como não se ~.póde estabelecer 
mn absoluto que elles devem servir para as 10ir.cun1staneias 
presentes: n1as as relações entre elles não pod-erão ex:pe.ri-
mentm· alteração profunda. · 

Ul\1 Sn. HEPRESENT~\N'l'E -. ·'V. Ex.. não poderá publicar 
(I rnappa? · · · 

O Sa. J~sPm.rro SANl'O - Certan1ente, pois é .sobre elle 
.que You discut:ir. 

U1\r Sr:. nBPHEs:J<.:NTA.~'rE - Acho-o tão bon1, que, na 
. n1inha opiniã-o, devia tamh~1n ser pub!l.icado. 

O Sn. EsPmrro tSàN'l\) - Pois bern; eu o· public.;.u·cd. 
(L!parle:s.! · 

Totno eorno base da rninha angun1enta-oão D seguinte 
pl'ineipin: a Fedcraç;.fio se torna. :fórn1a de g·overno preJcriYt'.!, 
dentre. aqnel·las que po_rtencern ao governo. re,pu~·licano; porqll;t~. 
·Obedecendo aos preceitos geraes do poder nacwnal, por n1e10 
de urna vet:dadeir.a delegação~ attende ainda -r:..t::ti~; ús exigeu
~ia~ da~ loenlidi.Hles~ dP ·Jnaneir·a que a acção do podPt' :o;ü vai 
de.senvolvenllo enl cspheras diversas, de modo a ada.pt.aJ:-8(~ 
de Pl'Olnpto á:o; oxig·encias locaes. 

DeRta rnaneir.a se fórn1a ·uma grande entidade naf~.j onal. 
tendo cmno elen1entos c.cm1poneutes outras tantas entidade~ 
1 ~,·rf<•ita.nwnf.e discrhninacla~, verdadeiras t.~e:-;~n.a8 ·J•n1itie_:l"·
eonset\varJJdo para con1 a Un1ão os mesn1os !direitos c relaçocs 
.que eon~ervain os eidadãos em relação a UJll Estado em par-
ticular. · 

. 1~ esta vnrdade está tão a:centuada no e.spirito. de· todos. 
~ 1ue ven1u:-; lt·atar-sc a ca.da .mon1ento da '!tutonon11a do~ e.~
tados .. Pois bem; em nome dessa autonomia, rvou estabel~t· 
u:m principio de distcriminaoã? de re:ndas~ d~ modo a tornai-o 
ainda rnais appHc.avel ao reg1n1en de·~nocrati,C'O. · ·-

Os estados ~ão pes~ôas a~_üo:no~nc-as ·PC~a.!1te a TJn1.ao ;_ e, 
cm relação á quBstão flnanceJ.ra., sao verdaJdei~os. ·cgntribU1P~ 
tcs~ os c;;;lado:; U·m suas rendas, ollcs confT1bmrao com a 

4.7 
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sua. quota, 'indispensavel á manutencão da União, e ficarão 
con1 aauella que se torna nece~saria para . as suas despesas 
particulares. · 

Mas, pergunto~ en1 que coudições se deve estctbele·cer este 
tributo dos estados en1 relação á União? Não é questão IlOY:l. 
Será novo problema saber qual a base de tributar o indivi
duo em relação ao governo a que pertence? 

Não. E' un1a questão perfeitamente elucidada. 
O 1nodo rnais natural de estabelecer o in1post.o é iornal-o, 

<Ciuanto r)Qssivel, proporcional á renda do contribuinte. 
· :\d10. cnLfi.o, qu c,. crn principio. os estados elevem concor
rer para a União na razão directa dos seus recursos pecunia-
rios, na prop9rção das suas re!ldas .. (Apo~ado~.) . 

Portantú, quàl a verdadeira discriminacao das rendas'l 
lQl tributo dos e· tados· para com a Federação deve s ·r pro
porcional á totalidade das rendas arrecadadas nelles. 
. Não -constitue objecto· de preoccupação a maneira· de pro
eeder a semelhante arrecadação. Si a renda se refere áquel
Ie's ··interesses, · euja con1petencjn; de. tributar pertence á Fe..: 
deração, deve ser por esta arrecadada; si se refere áquellas 
fontes,· cujos interesses economicos giram ·na esphera cir
cumscripta do territorio de um Estado, deve ser arrecadada 
por esse Estado; n1as, uma vez feita e~ ta arrecadacão, não 
l)r~:cl·era haver··· disnrirninacão d·a fonte· de onde partiu.· Toda 
a dis,cl'iminação a este respeito é simplesmente subtil e acci-
dêntat. · · . · · · · · 

. UM SR. REPRESENTA.~TE - E' O que leva á disparidade .. 
· O Sn. · E'sPIRITo SA:NTO :__ Sem duvida. 

,. Antes de estudar este assumpto em si, vou mostrar ,que o 
systema da Constitüi.ção e todo.s aquelles que tên1 sido ap~rs.::.
.sentados peccam pela base, por nã.o a~tcnderem ú vcrdad0iri1 
conrepÇão que a scHmeia permitte estabelecer sobre a na-
turezn dos impostos. · . 

DJ:7. .. ~e que quaesquer rendas resultantes d~ imposto rie 
importaçã.o devem pertencer á Federação, e as de exportação 

·aos estados; porque as primeiras só devem ser tributadas 
pela. Federa~.ão, uma vez que influem n.o•s hüeresses geraes 

·e inte1~nacionn·es, o as segundas· devcrn ser tributadq.:s pelos 
estados,. porquo se refermn, particularmente, aos seus inte
res~és er.onon1icos. Diz-se. ainda, que a intervencão deRses es
tados sobre a Federação in1porta uma invasão de esphera de 
attribuicões, -constituind-o a intervenção desta sobre aquel
les um atrophiamento dos interesses locaes. 
. · Perfeitamente de accôrdo, attendendo á questão debaixo 
do ·'·Ponto de. vista economico, tendo em vista a influencia que 
p6de exercer a attribuição ·de estabelecer ·o . imposto por parte 
dos e·~t.ados àu da Federação;. ma.s, o resultado des~e imposto 
é -<>.dinheiro, e este, depois de· arrecadado, não p6de trazer o 
vestigio da fonte de onde partiu. . 
· :. ··Quanto á competencia de tributar, não resta duvidn que 
se~ de,v.e ,.est~'P.~}ecer a .. di$~riminação. da renda; quanto ao . .di
rerto· ··d·e· posstur o resul tatlo' -dtl · tributo, h "a.-. u má: · dU:vi da. co·m;.. 
pleta e abso lutá.· Tanto pertence· a um Estado o tributo ar
re·c~dado. por meio . de uma imposição· geral, quatlto lhe per
f enrr., .. ainclri., ó trHYt,lto· arrecadado por 1neio de 11 ma decretação· 1nea1. · · · · · · , · · · 
J. 
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tO imposto sobre importação, referindo--se aos artigos que 
l•!llt cnl!·auu em um Estado qualquer, vcJ·sa sobro valores 
qun deYnm se,· pcJ·nmtados nesse Estado, e, bem assim, os impostos de exportação. 

~;ós sal.lenws, pur um principio eoonomico, que a impor
i ação, como a exportação, equivale aos termos de uma troca 
de al'tigos por artigos, ou de artigos por dinheiro. 

Os productos, assim como o dinheiro, peJo qual elles po
dem ser permutados, representam nada mais do que serviços, 
e esses serviços pertencem em regra ao Estado no qual se dá a transacção. 

Gorn que titulo poderá a União reservar para si as ren
o:as dos Impostos de importação, de preferencia á dos lmpostos de exportaçãn? 

Esta representa um serviço, que só poderá ter compensa
ção em especie ou em dinheiro; mas, não é a fórma com que 
podem ser revestidos os. serviços prestados, que altera a e&-
sencia do valor cnntido nelles. O dinheiro representa o ser
Viço sob a fó:ma de maMa, de artigos ou de generos, os quaes 
sao todos ObJectos uteis ao consumo das duas partes contmctantes. 

Per:;unto: O faclo de ser o serviço expresso em eSJ1PCies 
.diversas é qne constitue o titulo bastante para discriminar a 
propriedade em diversos possuidores? Por certo que não. 
Nestas condições, Srs., si não é pnssivei estabelrcer a me
nor duvida de que as taxas de impostos sobre os generos im
portados e generns exportarias são valores acce~snrhs. a esses 
1nesmos generos, a propriedade dessa taxa a quem :pertence? 

Ao agente que faz a transaccão ~ 
Já se vê que não se. pó de dar á União ou aos estddos a 

!JJ'eferencia da posse da renda resnltante do imnnstn, pe,Ja 
unica razão que firma a conveniencia por parte dessas duas 
entidades politicas, de tributar as mercadorias. 

EntPnclo crue se drwe facultar ·á União e aos estàr1os a 
attribuição para decretar os impostos; mas não reeonheçoJ 
a necessidade da discriminação das reudas resultantes, por
que e lias pertencem ao.s estados que as pro-duzem. 

Estabelecido cnmo prin~ipio que os est.arlns são pes~r1~.s 
poiiticas, o imposto sobre elles deve ser. esi?belecldo nl!_ razão 
de suas rendas; porque, senhore,s, a primetra concepcao que 
deve servir· àe base á .pratica de um regimen livre, é a·quella 
t-m1 virtude da quai todos devem ser tratados egualmentc oerantc a collcctividade. 

Por que razão, á medida que se pretende affirmar a 
n1aior efficacia do principjo da liberdade em relação a uma 
associação p'olif.ica, se vai ao mesmo . tempo est.ab<e' eeer:; {) 
prineinio da dcsogu3lrlade, do mononolio. das contribUJçoe.s 
por Parte de uns, e· do gozo, da isenção do tributo por parte 
de outros ? E' .instament.e este fM.to qn~ de~orre de nma ma
neira irrecusavel do· systema da discriminacao da renda apre
sentada pelo projecto de Cons'ituiçã.o. 

· Quereis ver?. · · · · · . 
Sendo a totalidade das rendas do Estado, de a~cõrdo com 

nst.e quadro ( rn o.•tmndo), 149. 89•5 : 540:)'0.()0, ficam para os es-
tados 16.469:100$000. _ . · _ . · ·. · 

Procurando a rclaçao de proporcionalidade entre esta 
quantia e a primeira, temos que ficarão :eara os estados 
'i20 % da totalidade das rendas de toda a UnJao ... 

, I 
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Para Itavcr .n }WiHcipin ela equidade da cont.ribuiçãq~ s~ria 
nt•et~:-;:-::lrio uue cada um dos d iYt'l'SO:-i c~t.adus ,Ci.Hl Lr1 Lnu :.;~:· 
ron1 80 % de suas rendas totaes. Vamos a ver sr ISSO se d.a! 
Si é \~erdadeiro o prineipio da discriminação da T~nda, .tendo 
por ba~ os in1postos de in1portação e ele t~x.port.açao, ve~lRHlOS 
sl. e11e altende ao principio allucllclo. · 

Por e~ ta t.abclla s0 vet'i:l'ica. o seguinte: · 

. , o Espirito Santo .contribue corn 4ft o/o de suas rendas. 
Hall ia. com 8li o;, . Jú yai atén1 da quarl a parte. 
Sergipe, con1 50 o/o . 
Alag'ôas, C01?1 8ft o/o. rr~o -.fraco ern. seus l'CCl'!l'~OS ]\1'-

·euniarios e. ass1m 1nesrno, a1nda tern de vergar sob o ·peso 
1d a exa;cção ! 

O SR. ÜI'riCICA - Valha-nos esta consolação! 
O SR. EsPIRITO SAN'l't) -- Pet·nàrnhuco ·-contribue Ctlll1 

89 o/o. 
Parahyba, com Si o/o . 
'Hin Grancln do iNorte. eoní .. H) o/o. 
'l.cr~r·á. f•.on1 89 % . 
O SR. B"\RBOSA J.JIMA - Anesar da se•cca. 
O SR. EsPlRITO SA ... ~To- E' verdade. 
Piauhv. -com 82 o/o . 
M:aran~lião. com 89 o/o • 
Pará, com 69 o/o . 
Amazonas. com 67 % . 

·,S. Paulo,· com 58 o/o • 
Paraná. com 52 o/o • 
Santa Catharina! .com Si o/o • 
Rio Grande do ~sul. com 82. o/o. 
Matto Grosso, :com· 9·2 o/o • 
·:\tas. n.otai hmn: S. Paulo. corn 5·8 %. 
O.SH. AN'l'.~O FARIA- E•' o n1ais feliz rte todos. 
ü SR. BAD'ARÓ- E Minas? v. Ex. n3.o se referiu a 'lirm~. 
O BR .. EsPIRrro 'BANTO - Digo que não- se póde· es tabele

cer estu:do em . relaoão a Mina~s e Hit de .. Ja.neiro~ porque as 
.sua·s rendas sãó incluídas nas da Capital Federal. 

O .SR. BADARÓ - Só·? S. Paulo tambe:;n. Espírito ·~ar.r! o 
e Bahia. . · . · 

O SR. EsPmrrro .S.~·ro - Não . S. Paulo tem a Al fa.ndoga 
d1~ ·.Santos. São estes doi~ estados c Goyaz. ao tür:lo t r-c~~; e ·:·; 
-por esta razão que se dá o .facto de. ao passo ~cru e o~ imnostos 
de importação totaes se elevam a 149.895:5-4.10$. ;;6 na Capital 
Wederal .estes im.p()stos renden1 82.779 :800$: é porque para 
·ella concorrem Minas · e Rio de .J-aneiro, assim como Goyaz. 

··.A: renda federal é de·-12.1.635 :5.10$: 1nas a renda ela üa
]Jital anda en1 70.988:800$; ao passo !_iue temos 28.'2i6ü:00(1!S 
~omo consetquencia dos impostos de exp:,:·iaç;ão, tran~missão 
.!dB propriedade en1 toda a União. · 11 . i90 : i;)Oil~~ são arreea
dad:os pela Capital FederaL 

·. Já se vê ,que ahi estãD ac.curriu1ados ···s ünDostos de l\flnas 
P Ri0 de Janeiro. Cllj·a pu;jança não se pôde ava.liar, por não ~l~ 
ter o~ algari·smos das mesmas ren'da.s. 
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. ran E.slal,ülrcid:l "a quota equitativa dos estados "· compa-
J • ?.s' .as r~nda., oeraes, vemos qual a r!Jffrrrnça elas t•.rnrt.ri-'"'t~"-"-"o~ P<lndos em rpJa,ã.o ao que rlm·iam ronlt•il>llit·. 

dt•IPl'JI>IllP-Pf a alguns 1>.-.tacJ.n.s. 
, A_ }!ai~ 1 ~" ~~~ t• I em I I . :lJ i :c/ OW:<. l/o lu I a/ dt• ;;uas l't"'ldas ·!: 788 ·:•nO$ .'•'O resultantes •elos llllpüstos de importaçilo· ;fi
c .. tndo ·COm uma renda purtJ·C1Jla 1· de t. 528 :U50iHOOO 

• Atlendendo á relação de 20 para 80, veníOs q1i0 a Bahio. r·ontr·1bur com ma1s 73-1:731$000 . 

. Pnrnamhueo contrihue. w•m L 027 :8H!ii mais do CJUe drYPJ' 1:1 contnhu.1r 

-"~ 8P0a0rahyba .. wn tribue com ma is do que de v ia; A 1 arg'ôas. 
rom J~ :. O·$).ma1s elo que devja: o Ceará. :187:000$ mais do 
~~12.-dcvi:l: 1 J~l.u_~1~~. com mais, JO:ooq$; M:aranhão, emn ma:is 
,_,'J:., .OQO~. ao JJrbSO 'C[Ue n. .Pm"n r.nnt~~Jbur eom nwnor quantia 
''" DR, :O:ll!ii: Amawn,H. '"'"' ·1??:000* menos;· ~- J>anln 
1'

11

lrl :) .. 7:>7 :onn8 llll'llo~: Par·an:~. :.?nl :ooo~. r ~n.nln t:aiiJnr-ina. con1 11 :000$ menos. · 
.Tá ~r vô qur, ele acetwdo r~nm a diserin1inação da renda de 

a 11 .. w ns ns I ados, n n s con /.t•i h n nm e xress i v a mnn l.n pm·a menos, 
nut rns r.xci'~~Jvanwnt,• nar·a mai:-:. . 

E' (·\·id0nlr>. nois. que ns ·to% 0 os .t;;% quf• U~·m ~ido 
PJ~opr~s~ns. Pnl uacla f'a.zpm tlr.sapparN·pr· a iniqrl.irlade na. d is-
IJ'J lm 1 çao ela r~"nda dns esLados. · 

Para estabelecer de modo equitativo a ·dis:crirninaeão das 
.1·r•nda.s na .PI'clr

1racão Hrazilr•h·a, r11 me lrmbrri dt• apresentar 
1nna ernencla conr.l'hida da fúr·ma por· que pa::::so a lnr (lé ·; 

«Adclitan1ento - Com a m1n1rrar:.ão de iu:t. 6 deve sc1~ 
incluido no projecto de Constituiçã.o. depois do art. 5°~ o se-guinte: · · · 

Art. 6. o Os ·estad;os contribuirão eon1 a quota parte ·de 
70 %pa;r-·a a Frdera(';ão, reser,~andn pa1ra si os 30 % res
ttnte~ da total idade elas rendas arrecadada~ em cada u n1 rlRllBs. 

·Paragrapno unino. A esphera ·de CD'Inpctcncin, dn Uni5:n 
c dos e:Staôõs para: decretar impostos~ :;:erá dc·ft.~nninarla nos 
:.;pf' e arf·,ig{)s s.rgu intes. 

TT:\r SH. HEPRESEXTAX1'E -- ~ãn ~tl.l i~raz a 1 ndo:-~ os es
f rrdn~. F.n poderia proYa.r cor}, algarj smo.;;;. r l'al Jn nn1 alga
l'i;;;rnns. f)(ll'CflH\ T11':':f0S ll]1imo~ f0111p0~, rJlr::; !1~111 fifln muita 
r• las I icidarle. 

O SR. EsPriUTo SANTo - Perr1rH'-lllP n meu r,ollng-a. Os·· 
algarismos J)Odem prnvar rnm verdadeira nxacti:dão .n fReto . 
nratirco de u111 princ:üpio. En1 relação ao aparte do nobre 
Deputado~ devo dizer a V. Ex. que a_ :f1.~1rção. r~a Un!ão. as
sim cnmo a funcc·.ã·o d:> qnalqnPr nssncJac.an pohL1ca. nao con-
sistP. em eontr'nta·;. a Psf0 ou .;í>C[l.WJlr ciflndãn. a rslc. nu áquello 
Esta·do. A ftlilc~~ão do Ti'::':tado 'ronsist.r rrn ga1'ant.ir ~acção 
i}o dirrito. a f'·:;;phPl'a rla IiJwr·dadP. fifi ln1~nn.e mna ~rahd~fle o 
principio rla ]f'i. corwotTrlHln para ~nn 1'1e•I ('~C('nc.ao. E r.~ta 
a opinião rl0 t ndn r qua !qur1· l1 nm 0111 qur• r•·sf 1 \'I'J' I'On ;_:rnc1_9o 
dos principios democr·atJ,cns. O gm·0rn!~ dr uma naoao Uf!.O 
se destina a sati·sfazer r.xigencias .. .:\ Uuwn dPvr ter ror obrJ
.gacão facilitar as ·condiçõe-s. net:~PSS~l·jas .Pa~a ·que ·cada u1n 
possa -servir-se de sua act1v1dade~ desem oh endo-a, de sort.e 
que cada Estado possa fazer :prosperar as suas r~ndas. 81, 
porventura, algum não se J)uder manter, resta querxar-:sc de 
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si mesmo. Recorra á sua activ:idade ~· Não é justo, porém, 
que se venha. dizer que se quer ser livre, sem se procurar 
fazer alguma cousa para exercer com acção propria -essa mes
Ina liberdade. O nobre Deputado diz que a minha emenda 
não contenta os os lados. 1v1as, como não contenta ? Eu qui
zera que o meu illustre collega for1nulasse a sua objecção 
corr1 n.Hüs clareza. O que não pó de contentar os estados deve 
ser o seguinte: é que alguns estados ricos e prosperas, so 
vejam sugados de sua forca, porque todas as rendas são con
sumi das pela União. 

Outros mais felizes, que por uma ·eventualidade qualquer 
vêm a possuir para as suas despesas proprias u1na grande 
parte de sua renda, e nesse caso se acha o Estado do nobre 
Deputado que alli está ass-entado-1 ess,es estados dizem: «Sou 
muito prospero, sou rico.~ 

Pelo quadro que aqui está, estabeleci as rendas totaes 
de accõrdo com os dados officiaes. São para 'S. Paulo ..... . 
12.000:000$, para a Bahia, 11.000:000$000, para Pernambuco, 
1 O. OQO: 000$; logo, são ricos, pujante::; de recursos os estados 
de S. Paulo, Bahia e Pernambuco; não quero saber si são 
do Norte ou do Sul. Não n1e refiro a Minas e ao H.io de Ja
neiro, porque supponho que são estados tão ricos como estes: 
tenho plena convicção disso, en1bora não se lhes possa ~com-
putar a renda. . . 

UM SR. REPRESENTANTE - E o Rio Grand·e do Sul ? 

O SR. EsPIRITO .SANTo - O Rio Grande do Sul ten1 8 ou 
9. 000 :000$ ~ Todos est-es estados são ricos. . 

A unic.a · differença é esta: 

Pernambuco,· com dez mil e tantos contos, dá nove mil 
·e tanto~ e .fica con1 n1il e poucos; Bah ia, que rende 11.000:000$, 
dá novA m]l e tantos ·e fica com mil e poucos; mas IS. Panlo, 
que rende 12.000:000$. dá s-ete mil .e tanto~ e fica com cinco 
mil. Isto é uma partilha leonina; absolutamente não Sf'1~ve. 
Naturalmootc fará com que se levantem os outro·S estados, 
dizonrlo: Essa União é iniqua; o Estado de S. Pau1o fica cnn1 
grande parte de sUa renda, t.em. o privilegio de gosar e não 

·contribuir senão rem pequena escala; .ao pas~o que os outros 
estar]os têm o privile1';!io de contribuir e não partilhar, fi-
cando, assim, at.rophiadas às süas forças. . · · 
· 0 'SR. GABTNO BEZOURo-Elle·· póde responder: Trabalhem. 
Isszl) é o resultado de nosso trabalho. · · 

O Sn. :"'E·SPTRITO SANrro Não tem paridade a resposta;meu 
nobre collega não comprehende.u a minha argumentação. tenho 
o direito de não eonsentir que me exp lor·em, aue tomem toda 
a ~eiva de minha vi_da, todo o· suor qne transuda do exor
cicio de· minhas forças!· quando outros, que gosam das mesmas_ 
VRnta!!ens. O'llA PU. têm O privi1ef!iO de viver nescanca.fioli. rle 
não Rer contribuint-es. Si, entrPtanto, se estabe1ecer o principio 
equitativo da contribuição, si fôr mantida a ,jnstica, nenhum 
E~tano terá o direito de queixar-se, si, porventura, os seus 
r~rmrsos não forem basf.anf.es para· as suas de;;;nesns: norquo. 
então, direi: Quereis ser livres, fazei as vossas despesas na 
mrrlirla de vos~a força. ou creai novas fontes de renda· C' 
reduzi vossos encargos. Declarar cru e não tendes, é dizer que 
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não. estais nas. conclioões de ser livres,. de constituir vida au
tonoma_. Mas a diseriminação feita é iniqua, parcial, injusta. 

. VPJUmns agora con1o effo~Jtivarnente. tom tuna razão. n1a.is 
profunda elo quo a principio se pensava, o arguniento que 
apresentarnos. 

· Segundo o.t,wi propalar-se pelo recinto deste Congresso, 
consta que o Governo concordára em se dar 15 o/o dos impos
tos de importação . 

. Ü ·SR. FHANCISGO 'GLICERIO (111inistro ela llqricultura) -
Informo a V. Ex. que o Governo não foi ouvido sobre isso.! 

VozEs ·- O Sr. Ministro da Fazenda o declarou. 

0 Sn. FRANCISCO GLICERIO . (3-finistro da ~4(]1~-icultura) -
O Governo nada ten1 com isso. . 

O SR. EsPIRITo SANTo -'- Ouvi dizer que o Governo con-
cordar ia, não se oppori3l. . 

0 SR. FRANCISCO GLICEIÜO (Jlinistro d1a Agricultura) ·
Nada ha. 

. O SR, ·EsPmiTo iS' .. \NTO -.. - Mas admitf,a.,.se que fosse ver-:
dade.. Declaro qúc acho inconveniente esta medida .. A qnes~ 
tão não é de quota. Filho de P.ernambuco, affirmo que meu E,s ... 
tarlo tem recursos, tern dinheiro para n1ant.er suas despesas 
(Ar.rdados); o de que precisa é que a Ferleracão esf~belec.a 
medidas ecwitat.ivas no syst.ema de eonf.ribnicfi.o delle .para 
:com· a União; c seria mesn1o un1 quebrantamento de orgulho 
. qnando. conservando a altivrz . de filho claquella terra, eu 
não di ssess·e : -.Não ou ero favores . . . · . · 

Seia a th1ião equÜativa e justa. n1antenhamos o prin-
cipio da ecrnidade, não oneremos' mais nada. · 

Mas. ·diz1a eü, supponh~·17se que. fossem eonceniclos esses 
15 % arldieionae.s. O re:s·ultado da im;p.ortação anela por oi-
tenta n!il e tantos cnntns de ré is. . . 

Abaf.enrln rla tntnlidgrle d ~·sses irnnnstos aquPllPc::. aue pr,r
tencem á C~pltal Per:ler::ll. fir~·m · rerln1.tdos ·a 50.000 conto~, 
d~ qne 15 % são set-e mil e tantos contos, que, reunidos aos 
16 mil e tanto~ ronfos, sommnm 23 inil contos. . . 

. Pois bem: seg-undn a medi da que apresento. ainda ,: deixo 
· o GnveT'no c0m rnai~ clinh~iT'n; já se vê que a minha questão 

, não é de quota para a União. . 
O Sn. BAP.BOSA LTMA - Será uma solucão maravilhosa:. 
O SR. EsPTRTi'o SANTO - Os imnostog gerae~ impnrta1n 

en1 toda a nepnhlicn em 150.000 contos~ senrlo 82.000 arreca
dados na Capital Federa 1; . Ficam. r o mo cliffercnça, para a 
rendfl .· t0fal rlns r'.~~l1rlmt. ô7 .115 :'7 ~0$.000. 

Trinta pn'r cento dessa quantia vem a ser 20.134 :722$000, 
ou meno~ do aue o Governo virá a deixar aos estados no caso 

. de ser· adoptado o systema a que n1e referi. 

.Tá se vê qnr. penso com vP.rdadeira ·orientação,, sen1 os 
e:xag-geros de nn1 federalista icleoJogo, qu-e • queira ImJ?ôr . o 
molde foderativo á popu 1n ç.ão braziJ eira · s6 porque . assim se 

· tem ·feHo em mrfrns nações, imp01'~anr1o isso . esquecer que 
os povos nrio srt.o feHos para os governos, n1as os goverr10s 
para os povos. 



Rccunheccndo n vantagem -elo governo federativo, é pre
eiso. entretanto, olhar para a Patria e c01nprehender que 
clla não pódc fazer mudanç.as bruscas en1 sua vida ~econon1ica 
c syst.cma financeiro; que as 1nndanças politicas se óperan1 
Jaeilmente~ nlaS que .as reformas nos co;stumes de Ulll POV{) 
não sãD trabalho de legislador, nem de politico (Mnito bern: 
a}.wiados). - · 

Nestas .condições~ é ,prf~ciso tratar con1 cuidado e con1 
eritorio ela questão; os. que .ctese:jmn o systema federativo não 
podem ter cxaggero.s de n1udanças bruscas, sob pena de des
rnemhramcnto. 

Já. se vê que não posso tel' preoecupaç,ões sobre as conse
qur'ncias que nos póde traz r r esta fl?ederação. Não. O que 
qu nro f~ o seg·uinte. 

UM Sn. REPRESEN~rA~TE - E' ení'raquecer o Centro. 

O Sn. ESPIRiTo SANTO - Quero o Centro n1ais enfraque
cido do que o~tava. 

Nfío con1prchrnclc cpw com a· exLhlC(;ão do Senado vita
lir.io drrnos golpe pro ftl.ndo nn systen1a do patronato, ·do f'i
lhotismo, dos privilegias? Não deven1os quere.r proceder c-om 
nma rapidez vcrtig·il1osa~ dr. 1naneü·a que e-1n vez de auf.e
r·irmos as \"ant.agens da liberdade en1 con1muh1. venharnns a 
faY•)T'f),Ci"l' o ~y~Lr~ma de dr.spotisn1o c .de dict.adura nas pAqur-
nas loealidadcs. (Apartes.) · 

Dig·o o seguinte: t~oda e qualquer pretenção de impôr a 
· nma naç.ã.o uma. attitudr, urna modificação ·qne não esteja de 
accordo con1 as snas condições natura·e.s, não é liberdade, ·'~ 
compreRRão, não é .de.s-envolviment.o, é retroc·esso ].)al'a o sys-
1 tnna dn dü::-;polismo. (Ha um. à1Jn:rte.) 

O .Sr. não pôde ·transformar uma crt_lanca rapidan1ente 
em nn1 hon1on1, ha d-e e'sperar que a natureza o faça. 

,'NrRtas eond ições, não póde ser n1inha preoeeupação esta 
· f\Xagg·er·ada uuton:o~nia dos ~:~stadios. · 

Acho que a conquista da 1 ihordade não consiste prin
. cipalmcn tA nm torilar n E::;tado autonmno, porqn n peúso ·qno 
pode haver tyrannia-s ·e despotis·mos tanto cm es.tados iso
lados. ç.mno ·vivendo cm con1m.urn. 

Cr·Pio 'CfiH~ a font.o ela garantia da liberdade não está sün
: 'J1ln;;;nwnl·e na autonomia dos estados, ost{l, na libnrdade dos 

n1unicipios .. E' para ahi que se1 dever.ian1 volUn" todas as nossas 
.-viRI.as. · · 

UM Sn. RgPRESEN'l'AN'l~E·- A Inglaterra é ·llnla Federa
{!. .au-tono:rpia das pro~vincias ? 

O Rn. EsPIRrro 8ANro - Pergunte á Tng·latel'ra. 
' ' 

U~1 ·SR. HRPRRSENTA~'rE - -~ A. Ing·latm"Ta é en1a Federa
(:fio~? {Hn nu.tros a.pa·rtes.) . 

O Sn. l~sPrRITo SAN'I:'O- Na Inglaterra.! Íll!conJesta 
. \'Pit1wnlí•. Pxi~t.r _a antonornia dos n1nnicipios. 

C\or .Sr:.. H.EPnt.:sENTAN1'E - A Inglaterra da Jrlancla! A 
. lnglal:-erra do panprrismo! 

O Sn. E~PIR.TTO SANTO - Existe a autonomia dos .nu
n i.eipio8. 
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UM SR. REPRESENTAN'l'E - 1Elxiste a an tonomia ·de morre~ ele 1'on1e. 

o SR. :gSPIIU1"0 'SANTO - r~so úão é quesLão politica, é Questão social. (A.pm·tes.) 

:Me_us collegas, a liberdade não desce do Governo para o 
povo, sobe d:o ;povo para o Governo. (Apoiados.) Por isso dirgo 
que nós devemos dirigir as nossas visLas no sent.ido de tornar 
antonoo11os os n1unicipios. poJ~quc o systen1a :·~q, aut.onmnia 
rle 11111 E.stado ·pôde faze-I· apenas com .que se di:;;scr(,ine o sys
lenHt dos .privileg·ios, dos rnonopolios. (A.JJa'l·tcJ.,) 

O VCl'dacleiro lJasso vnt·a a liberdade rnnsisLe rm l.o;_·
nar·-so a lei como regra p-ernum.ente e effiea.z. em ser clla uma 
verdade e ser facilmente executada. · 

O :.~R.. ·PnESIDENTE - Observo ao or·arlor (]lle a hm·a (\-:;~;í PI'C:Wnchicla. 

VozEs - Continlle; ainda púde fallar u1n quarlo dr hora. 

O RR. Esmrurrn SA="TO - Estabeleci como quolu pari(:! do~ n~Lados :30 % ela totalidade das suas rendas. · 
S e.s!:c caso, o ·Estudo do Espirito-Santn LrT·êí. ~H: 0115$; 

flnlrr.l':1nlo. JWin. Consfituieão~ tinha t7G:.-l5Wf;OOO . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ......................... ,, 

Pernan1huco~ que tinha apenas 1. :1:31 :000$,, e con1 (J.~ 
nddicionaes ficaria com 1. 939 :000$, virá a ter 3.'270 :000$000. 

O Sn. ANNIBAL FALC_~o-Pois Pernarnbuco. nã.o precisa oo nada dis~o. 

O Sn. EsPIRITo SANTO - Essa é muito bôa ! 
'O iSP... ANNIBAL FALC-~o- Nós dan1os á União. 

0 SR. ESPIRITO SANTO - Parahyba, que tinha 121 :000$, 
ficaria cmn 166:000$ e con1 os addicionaes, e pela quota parte 
qw~ lhe compete terá 1 ~7: 000$-000. (Continua a lê1·-) 

U::\:l Sn. . .REPRESENTANTE - E a União com quanto Cirará '! 

O .Sn. EsPmrrn SANTo - A União fica eo1n cerea de Lrintn 
0. l:.a·n l.os n1il contos. r:tão aU.endendo an angn1ent.o da rrnda. 

0 ~\11.':8.::\10 1
Slt, 'RIEPRESENTA.N'rE - ~ão rheg-~l. 

O SR. EsPIRITo R-\.NTo - Mas, al:tendPndo ao angmRnf.o 
clfl ?O o/". ficarü. eon1 t00.000$000$. 

O Sn. BAnBosA .Lil\L\. - En1 todo o ca~o. está melhor f!._1 
qrw com n plano do Sr. MirtJStro da Fazc-nrln~ 

O SR. EsPJP.TTO SANTO - Pela tabolla que aprr.;;;cnlamn~ 
se vt• Cfll(' n:'i r:.;tarlns. rlc aceôrdo -com o prnj(~t·lo dr Cnnsti
luidí.o fie.at·ão con1 recursos exiguos~ n1uiLo embora lnnham 
rlu ~ma.nf e r-sr> fazr>ndo despesa;s consi-deraveis; 1111s :fiean1 fa
,-nl'Pr,i(lns e nulros prejndicarlos, não podendo~ por esta razãn, 
a ma i o e pn ri P doll PS satisfazer os seus prineipaes encargos: 
1'11f,J'I'tanlo. a t:nião pron1efJe ceder 15% de sua rend!l, ou 
1 O 'Yo dos imposl·os de importil;çãç elos diversos e.? lados . .:\ cs(.a ~ 
condições é que deYemos raciocinar sobre os d1versos me1os 
dr meJhm·ar FI.S condições quer da Unjão~ quer dos est.arlos. 
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Si, porventura·, os estados se virem: impossibifitádos de 
viver ancsar ele tnna distribuição equitativa de suas rendas. 
deven1 dar o exemplo de uma vic!a mais modica, para não ':!e 
vêrern na difficuldade de manler-se, tanto. mais quanto,· des-· 
presando-se a emenda por mün apresentada. pelo projecto 
de Constitujção, os estados ficarão em condições muito mais 
precarias. · · 

Será irrisorio o resultado a que se chegará comparando 
os recursos que deven1 caber a eada Estado com aquelle neces·
sario a satisfazer as despesas com a n1agistratura. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre orador qüe já 
·excedeu 8 n1inutos da sua hora. 

O 1SR. EsPIRITO 8ANTO. - Eu vou concluir, Sr. Presidente. 
!E:stabeleci a cornparação entre a renda que é im.posta aos 
estados e aquella que é necessaria para manter a magistra
tura. Na t:ahella presr.nhe poder-se-á · fazer com precisão 
este ·estudo. 

_A' Parahyba faltam apenas 12t01:000$ só para .pagar a 
magistratura. · 

Ao Rio Grande do Norte faltám 75 :000$000. 
Ao Ceará faltam 69:000$,- não pagando mais a serviço 

nenhum; só da magistratura ! 
Ao Piauhy faltam 130:000$000. 
Ao · Maranhão faltam 29 : OOt{)i$000. 
Agora o Pará ficn ainda tendo 2 mil e tant1s contos. 
O Amazonas fiea apenas com 221 contos. 
S. ·Paulo .. este fica ainda com ·~~. 70,0:000$000! 

.,· 

:·. 9. SR. PRESIDEN'T'E .- Observo . ao nobre Deputaclo, pela 
terceua vez, que está fallando eontra o Regimento. · · 

. . . O SR. ·~ISPIRITo SANTO - Eu~ força.do e constrangido a 
dmxar a tnbnna. como fui ao subir para ella.- tenho· ele 
obedecer ao Regimento. · · 

.•' 
O SR.- BADARÓ ~ Fallou muito bem. 

·VozEs - ·l\fuito bem I Perfeitamente! 

('O oradoro ·é . cumprimentado e . abraçado ·por ala uns dos 
seus collegas.) 
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Fic ... a adiada a discussão, pela hora. 
9 SR. PRESIDEN"rE dá para ordem do dia de amanhã O 

segtunte: 

1 n parte. (até 1 hora) : 

Discussão da n1oção do Sr. Erico Coelho e outros. 
De t hora ern deante: 

'Continuação da i 11 discussão do projecto de Constituição. 
Levanta ... se a sessão ás 6 horas e 1 O m.inutos da tarde. 

12n sessão, em 19 de dezembro de 1890 

Prcsidencia do Sr. Prudente de .1!01·acs 

Ao meiO-dia faz-se: a chamada, ·á ·qual tespondem os 
Sr~. Pr~dente de 1\!Ioraes. Matta Machado, Paes de Carvalho, 
Joao ~erva. Serzedello, Cost.a Rodrigues, Eduardo Gonçalves, 
Franc1sco Machado, Leovegrldo Coelho, Joaquim Sarmento, 
.Tnn.o Pedro. Cunha Junior, José Secundino. Manoel.Barata. An:
tonio ~aena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, 
Joaqn1m Catunda. Bezerra de Albuquerque Junior. Theodu
reto ~outn, José Brrnardo, Oliveira Gaivão, AT~naro CavaJc.anti, 
Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, José Si
meão, Frederico Serrano, PedPo Paulino, Tavares Bastos, Rosa 
Junior, Coelho e Carnpos, Thon1az Cruz~ Virgil i o Damasio. Ruy 
Barbosa, Saraiva, Domingos Vicente, Gil Goulart, Montriro de 
Barros, Qnintino Bncay1JVa, Laper, Braz Carneiro. Campos 
Salles, Ubaldino do Amaral. Sant.os Andrade, Generoso 1\:farques, 
Rau1ino Horn, Esteves Junior. Luiz Delfino, Ramiro Barc0l1os, 
Pinheiro Machado, Cesario Alvim. Eduardo \Vandenkolk, Sal:
danha Marinho, Joaquim de Souza, Silva ca·nedo, Silva Pa
ranhos. Aquilino do Amaral, ,Joaquim Murtinho, · Pinheiro 
Guedes, . Uchôa Rodrigues, Belfort Vieira,· Indio do Brasil, 
Laura Sodré,. Nina Ribeiro .. Cantão, Pedro Chermont. MaUa 
Bactllar, Casemiro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de · 
Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Pires Fer
reira, Martinho Rodrigue~. BarbaRa Lima, Bezerril, João Lopes, 
Justiniano de Serpa. Frederico Borges, José Avelino, Jo!-lé 'Be
vilaqua. Gonçalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Miguel 
-de Castro. Almino Affonso, Amorim Garcia, Epitaeio, Pedro 
An1erico, ·couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de 
Carvalho. Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, Almeida Pernambuco, AnnibaJ Falcão, Meira de 
Vasconcellos, Pereira dr Lyra. João de Siqueira, João Vieira, 
Luiz do Andrade, Espirita Santo, Bellarmino Carneiro, Theo
rphilo dos Sanlos, Pontes de Miranda, OiUcica, Gabino Besouro, 
Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Augusto de 
Freitas, Paula Argollo, ·rostl, SeabJ,a, Ant.onio Eusebio, Zama, 
Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pereira, Custodio de 
Mello. Pàula Guimarães, Milton, Francisco Sodré, Dionysio 
Cerqueira, Leovegildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Me-
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deado, Barão de Villa Viçosa, Prisc:o Parais<\ Mun.iz :Freire, 
Athayde J·unior, Fonseca e Silva, Fonsecá HernH~s, Nilo Pe
ça:nha, Urbano Marcondes, l\fanhães Baeroto, Cyrillo ôe Lemos, 
Oliveira Pinto, Virgilio Pessoa, l!..,rança Carvalho, Lujz l\furat, 
Baptista da MQ.t.ta, !Fróes _da qruz, Alci~do Guanal.Htra, Erico 
Coelho, Jacques Ourique, Ar·ístides Lobo, Vinhtws, Conde de 
Figueiredo, Antonio Olyntho, Baclaró, Pac i.Ji c o .Masearc-nhas, 
Gabriel de Mag·alhães, Leonel. Filho, Chagas. Lobato, .Jacob da 
Paixão, Alexandre Stockler, Francisco da Veig·a, Costa 8rnna. 
L::unounie'r, Gonçalves. Chaves, A.meri1:::o Luz, Feliciano Prnna~ 
Viotti, Dutra Nicacio, Oliveira Rabello, Manoel Fulg·cmeio, As
tolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves Hamos, Carlos Chagas, 
Donling·os H.ocha, Gosta Machado, Dorning·os Porto, Palleta. 
João de ..:-\.vella1·, Corrêa· Rabello, Bueno de Paiva, Fr·rreir~i 

. Pires, Lujz de Campos, ~Iayrü1ck. ~r.a1;linho Praclo Junint·. 
Bernardino -de Campos, Francisco Glicerio~ Moraes Barros~ Do
mingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinhr·iro, 
Mnrsa, Paulino Carlos, Costa .Tuníor, llodrigues Alves, ..:\lt'redo 
Elli~, Carlos Garcia, Moreira da Silva, Rubião Junior, FlPury 
Cnl.'acln, João Pinheiro, Leopoldo de Bulllões, Guimtn·ã~~s .Natal, 
Antonio Azeredo, Caetano de Albuqrte.rque, Belarnlino de Men
donça, Marciano de ·Magalhães, Ferna;ndo Sin1as, Lauro :Yiüller, 
Carlos de Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Vi1~tor:ino Mon
teiro, Pereira .da Costa, Antão de Faria, Julio de Castilhos, 
Borg·e-s de· Medeiros, Ale ides Lima, Thomaz ~Flôres. Abreu, Ho
Jnero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do- Nascin1ento, Per...,. 
nando Abbott. Demetrio Hibeiro, Menna Barreto. Thon1az ·Dei
fino, Do1ningos Jesuino, Sampaio Ferraz, Julio da Frota, Assis 
Brasil~ Arthur Rios e Viriato de: Medeiros. 

Abre-se a sessão. 

Deixa·m· de comparecer, com causa, os Srs. : Floriano Pei
xoto, Joaquim. Felicio; Ferreira Brandão, Amphilophio, Le-
andro Maciel, Alvaro Botelho, Nelson, Cesario e Motta JuniQ~.,; 
e. sen1 eausa os Sr.s. : João Severiano, Rarig-el Pestana, Ennes 
de Souza, Tasso Fragoso, Bernardo de Mendonça, Ladisláo 
Netto, 'Santos Vieira, Albedo Brandão, Joaquin1 Breves, Lopes 
Trovão, Furquim W ernec.k, Francisco do An1aral, Barão de. 
Santa Helen-a, Luiz Barreto, Rodolpho. Miranda, Antonio Prado, 
Almei-da NogU:eira e Ernesto de Oliveira. . 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta 
da sessão antecedente. · 

,... 
' 

O Srr. 1 o SECHETAJUO procede á .leitura do seguinte 

' . 

EXPEDIENTE . 

·Cornh'tunieação dáJada de hoje, do ~sr. 'Senador .Joaquin1 
, Felicio, de não poder cmnparece.r ·ás sessões do Congresso,. por 

doenç.a ern pessüa de sua familia. - Inteirado. · · 
. Hr.qüerjmento do Sr. 1Deputado Leandro 1?\faciel, soli
t:and.o l]cença _para ausentar-se desta .Capital, por n10Livo dn 
doença cn1 pessoa de sua ·ramilia. - E' nomeada pelo Se. Pre
sidente a seguinte .com1nissão, para dar parecf!r sobro este re ... 
·querimento: Retumba, Ser?.edello e Coelho e Campos. 
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UltG:\~lZ.-\'I)ÃO no·s ES'l'ADOS 

.. .? ~~t. Pn.J~~·HD~C'<'rE dt:n:lara q_u e, . Lendo sido coüeedida lJelo 
Lon . .,·l ~~.-::.u urgencut ·.para, na pruneu·a parte da ordmn do dia 
c~c. hOJe, ser discutida a n1oçã.o apresentada pelo Sr.. Ericr, 
Coel~to í', ~Ull'OS na sessão de 15 do eorTc•nte, coneecle a palavra 
ao ~1·. hrwo Coelho . 

. .o Sr: Er~co_ Coelho - '~'an1l.1e1n faç.o voLos, _cmno repre
~~ntante da .. .::'\a1;ao e republicano precursor, afnn de que o 
Congre::i::;o 1Jnne, quanto antes, -o paclo feàeral ·quu de agora 
por clean te clc~Ye reger os destinos do Brazil. 

Caso. a . r1_2oç·ã_u não S(l J't'.t'erisse . u assumpLu:-; do pru.]ecLo 
de Const.Itt.uecw Fecleral, que está se11:do debatidu, e não fosse 
da exclusiva li~Onlpdeueia do Congresso resolver sobre as mc
·~li-das con1o na 1~1oção se contém, eu não ton1aria se·quer un1 
1nstanle. do pl'ecwBo ten1po do Congre.sso. 

A Inoção, Sr. Pl'esidente, não visa diminuir nenhuma da3 
a~.tril:~uições de que se acha investido o patriotico Governo Pro
,.Isorie~ nem retirar-lhe a n1iniina par.cella do prestigio que 
clle soube grang·eal' por aet.o~ do acr.isolado J)atrioUsmo. . 

A n1oção induz apenas o Congresso a explicar o que ha de 
· confuso nos aetos ·do patriotico Governo _Provisorio, no to~ante 

á · organiza<)ão dos estados, a regularizar o que ha de desor·le
r.:)(lo a l'CS!H.•ito. endh··eitancJ.o-a, pois que Yai eviclcnl.emeute 
torta. 

;\.rgumentancln en1 those e na hypothese, a interferencia 
do Congt'('Ssu w~.~ta questão é Iegitin1a, necessarla e urgunte .. 
Con1eçarl.!i por encarar a questão da competencia! do CongTesso 
·Cl11 thesc, e, assiln. respondo a un1 a·parte eon1 que n1e honrou) 
na pcnult:irna sessão, -o illustre representante do Estado de 
l\iinas Geraes, Sr. Badaró. · 

O CongTcsso, enbende-sL~ a Ca:1nar.a e o .Senado reunidos: a 
·Ca1nara, que repres·cnt.a o pOVt) brazileiro, a sumn1a de s·cus 
votos: o Senado~ qu0 representa as opiniões, os interesses dos 
estados: Ccunara c Senado reunidos, afiln de constituiren1 o 
paiz, ·con1 estados. autonomos, ma? solidari~)S no terr~no _da 
den1oerac.ia. independentes, mas unidos- un1dos con1o 1rmaos, 
para pm·p.Jtuarem a Nação Brazileira. . 
· SI o Congresso não é pessoa ·absolutamente ~competente 
para, neste jnstante,_ rc:s~lver todas as que_stões que se. rel~
cionmn com a ConstJtuiçao dos Estados Unidos do ~ra:zll, nao 
sei .quen1 ~e,ja; nn nóS' _não so'm9s !} Congresso Gonstlttunte, _ou 
acima do Congresso~. ac1n1a _da Nat:=:ao, q\1-e repr~se~tamos, €Xl~~e 
alguen1 que dispõe dos destinos do Braztl. S! nao e de exçlns1~ a 
con1pot.cncia. do Cong·resso resolvei: a Inate1:1a, de quem e mau~, 
então '? no GoYrt·no J~ede1'al por 1ntermedw c}, os ... gov-ernador~s 
provisorio.~ das provincjas ? Mas o Gove.rno Feaer~l acp._a-se so.
·1nentc. jnve~tidn dos poderes ·ex·ecutivo e legislatniO ord1-
narjos ... 

. o SH.. A.LCl::\DO GuANABARA -·- Tetn todos os pod_eres ~ n~:
cessarios. 
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O SR. ERICO CoELHO - . . . legislativo ordinario e ex
ecutivo; conseguintemente, ~con1o ninguen1 dá o que não tern, 
o Governo Pro visorio não pó de ~conferir aos governadores dos 
futuros estados o poder constituinte, de que u1n e outros ca
l'ecen1 egualmente. 

No terreno dos principias, a competencia exclusiva do 
Congresso é irrecusavel. 

E' possível que assin1 não seja nesta terra, onde os prin
eipios andam en1 guerra aberta com os factos, e os homens, cte 
urdinario, faltan1 aos princípios. 

O decreto de 4 ·de outubro, que confetiu ao governador o 
J.;reito de outorgar uma Constilu1çiio ao Estado respcetl Yo,estú 
sendo executado á risca, notando o Congresso que o Governo 
llrdeua aos governadores que con1 a n1aior urgencia pron10van1 
a reunião das assen1bléas legislativas, de n1odo que en1 abril 
elo anno vindouro os estados estejan1 completamenta orga-
nizados. · 

UM SR. REPRESENTANTE - Não diz isto; diz que. en1 abril 
devem-se reunir os congressos <los estados, para approvaren1 
as constituições. 

O SR. ERrco CoELHo - Ao passo que o Governo insiste, 
conforn1e o decréto de 4 de outubro, pela orgai1ização, a todo 
o transe, dos estados; propõe ao Congresso, na. disposição tra:a .. 
sitoria t·erceira do proje-cto de Constituição Federal, que per
mittia aos estados se constituiren1 no prazo de dois annos (lê) : 

·· « Art. 1." Os governadores dos estados convocarão as re-•. 
speetivâs assembléas .legislativas até abril ele 1\'SV 1, rixandu
lhes data· para a· eleição e para a abertura, de modo que ~ntr-o 
a primeira e a segunda medei01n, pElo 1nenos, 30 dias. 

<< Art. 2.0 Os governadores actuaes promulgarão, em cada 
Estado, a sua Constituição, dependente da approvação ulterior 
da respectiva Assembléa Legislativa, mas posta. em vigor des·1c . 
logo) quanto' á eom,posição dessa Assembléa e suas funcções 
constituintes. 

<< Art. 4. o Em cada Estado a primeira· Assembléa Legisla·; 
tiva ·organizar-so-á segundo· a Constituição. anteriormente pro-
mulg.ada~.. .·· · 

· <<Art. 6.0 As condições de ·elegibilidade para essas as
sembléas serão . as que !Prescrever a Constituição . de cada Es
tado, con1tan~o que .... (attenda o Congre~so a este ponto~ C91~-
t!:ln to· .rrn'"' ·fi"'·'"' -. n"'ntra"'"·nhan~ "'o· .,.J ~+ ....... m·n "..J ~ ..... " ,.,,.._ns+,+,l~""=~O ..;........... y_uv . CI.V uv Y CJ. · l a. Uljliv1 11 J. J.Q.UU liel. UU.L l.:J.I.Ju. ":!'""' 
Federal . » ·-

Acont~ce, Sr. Presidc·nte, que o Governo recõmmendã. á 
. nossa approvação o § 5o. do art. 1 o das disposições transitarias 
· do p~ojec~o de Cons_tituição _Fe~eral, em virtude do qual, apenas 

tBrn11nada a funcçao constltunlte do Congresso, este separar
se-á em Gamar-a e Senado, afim de encetar suas funcções legis-
lativas. ·. . · . 

··Entretanto, segundo o . espirito que dictou o decre'to de 
4 de -outubr·o., o Governo está no presupposto de que o Congresso 
não p·od<:rá reunir-se e encetar suas funccõ·es ordinarias, como 
Gamara e. Senado, senão· depois de perfeitamente con.:;tituidus. 
os·.· estados. · 

· . Vou lêr os considerandos do decreto d~ · 4. de outubro, in
congr,nentes com o projecto . constitucional de .23 de outubro. 
~M): . 
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« Considera~l~o que o Coúgresso nã~ podet·á naturaln1ente 
t>lll.t·ar nu exercww de suas funcções ord1narias, depois de des
emptnhado seu n1andato constituinte, en1quanto se não hou
verenl reunido as oonstituinLes dos estados e decretado as 
s~u1s constituições; 

. _« Consi~erando, po~s, que, un1a vez approvada a Consti·~ 
t~H,:ao e~ eleitos os n1ag1strados supremos da Republica, o pro
Xlnlo vindouro Congresso determinará o adiamento d.e suas 
scssõe::; até que se pr01nulguent as constituic5es dos estadoq; 

<<Considerando, por consequencia_. a necessidade urgente 
dn . aocelcrar ess~ traba~ho de organização local, afiln de que 
o. Cunfn:ess~ N~c1onal~ ainda no 1neado do 1891, ecnneee a func
c~ollaJ.· ot·clma.rwrnente, no exercício regular do Poder I.~egisla
tlvo, eorno Can1ara e Senad-o; 

Déerela, etc., etc.» · 
Destes considerandos deprehende-se a intenção que ditou 

t?. decrclo do ·i de outubro, a saber que, sendo necessario que o 
Lungrç:sso se reuna €m n1eado do anno vindour·o o entendendo 
o ~OV{Tno . ProYisorio . ql!e essa reuníão não pó de ter lagar 
sr~Ehu depois de constJtuidos •O.S estados por quen1 de direito. 
1'az-se urgente que seus prepostos, nas provincias, convoquem 
as . assembléas respectivas a ten1po de se organizarem os ea
tados antes da runião ordinaria do Congresso con1o Poder Le ... 
gislativo, isto é, em maio do proximo anno. . 

Que vai .acontecer, Sr. Presidente? 
. :Supponhamos que o Congresso adopta a disposição tran

sitaria ter·ceira, que concede aos estados o prazo de dois annt-s 
afim de se organizarem definitiva e regularmente. 

Supponhamos majs que o Governo que fôr eleito definiti
vamente pelo Congresso, inspirando-:-se nos· considerandos do 
dBcreto de 4 de outubro, resolve de:morar a convocacão do le-
gislativo ordinario, até que todos os estados se Õrganizer.n, 
podendo acontecer que este factõ não se realize .senão em fins 
do anno de 1892; onde ire,mos parar? . _ 

Em vista da confusão que se nota nos actos do Governo 
Provisorio, con1 relação á organização dos estados, ·como· acabo 
de exnõr, entendo, Sr. Presidente, que o Congresso está no 
dever ... de regular a n1ateria, de pedir ao Governo .explicações 
a respeito e de inspiral-o n1esn1•0, dado o c.aso que o Governo 
não tenha plano assentado, como se collige do que levo d~to. 

Espero, pois, que o Congr·esso, attentas estas conside
rações, se pronuncie . sobre. a 1nateria da. moção CC!lll a fran
queza e indepcndenCia que ten1 até aqui ca~acterlZado tod9s 
os seus actos; que atte.nda a que o decreto de 4 de outubro nao 
p"óde ser tomado a sério, como está sendo por parté de algun~ 
governadores, visto como de:pende ·ão trabalho do Congresso 
Constituinte, que está 1o.nge ,.;de tocar a seu ter1no, assentar os 
delinean1entos da organ1zaçao dos estados. . ~ . . 

Os siO'natarios da n1oção entendem que ~esta pafr10t1ea as
sembléa ~ão se, póde mostrar __ ind-ifferente ao· processo m~
diante ·o qual, a eeta hora, estao s.endo tran.sfo~'n1adas, antec~
paàa c dosordenadan1ente, a~ antigas pr-ov1nc1as do Imip,er1o 

·nos tnovos estado.s da Republlca. 
o Sn. HENRIQUE DE CARVALHO - Apoiado. 
O Sn: ERICO COELHO -·- Nós, ·que som,0'5 o Poder Consti

tuinte pol' exclusão, não assistiremús impassiveis ao trabalho. 
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instllJ~i:-;lc•niP 1• invut·::;iyu, da autonomia do:-; esta~:lus t'lll Yía dt• 
t'unttacão, ohra de pouca duração, que o decreto de 4 de ou
! ulJL'u r..uHnnetteu aos goyernadores. 

Ao Congresso cun1pre assentar en1 u1na medida de orden1, 
inicial da reconst.ruccão das antigas provincias e precaucional 
de. c!esg·ostos no presente e decepções futuras. 

:Entendemos que. emqua.ntó os representantes da Nac;ão, 
Cmnara e Senado, 1nandatarios do povo e 111andatarios .dos ·c.~
tndos, não conc.ordaren1 nas bases da Constitui9ão Federal, não 
L1'açarem as or·bitas dos estados, preestaheleeenclo as reg·ras 
geraes, as unidades constitucionaes, ás qua:es devem cingir-se, 
ead~ qual pelo s<:u lado, afim de se organizaren1 con10 g·overno 
e acln1inistração lou?aes; sob1·etudo einl}tutnto o Congresso não 
dei'inir a funeeão eleitoral, o pocle1· ·por exceUénc'ia, que ex
prime, ·e1n epochas ordinarias, a sobt.-r·ania da Nação~ funcção 
que o conjuncl n exe.1.·ce nos hnlites da leg·a.lidade, ;por cada u1na 
lle .suas par h~ i:;: em quanto i~to nã.o se ele r. entenden1os que são 
inten1pestiYas as tentativas de fundação dos estados, na falta 
de linhas geraes: são chimericas .úo ponto ·do vista rlmnocratico, 
são irwonsistentcs. serão frustradas segundo todas as proba-
J)ilidades. · 

O Governo Provisorio~ a quen1 o Exercito e a Armada~ 
numa hora suprema de crise nacional, 1nas por un1a inspira1~ão, · 
eonf'iaran1 .os destinos do Brazil, exonerou-se, perante o Con
gresso. no dia 15 de úove.n1bro. da grave responsabilidade cl0 
elaborar as leis que deven1 de hoje cm de ante reger· não só n 
Un i~.o, rmúo aos rAtados~ cada qual pror seu lado. · 

iEnL1·rlanJo. os ])roeonsules. -continumn a ag·it.ar as JH'U
vincias, na ficção, consoante do decretei de 4 de outuiwo, de 
que ao governador ci.nnpre, ainda agora, representar no . par
ticular o n1esmo papel que o Go"\rerno Pl"ovisorio desempenhou 
no geral, llrgido pelas circtunstancias revolucionarias. ( T'I'O
elon-sr. m.'l.dtos o.pa.T·tes.) 

E~ eontra este arrmnedo sem espirita den1ocratico, s·ern 
('E-pirlto federal. smn · espirito ahrun1; é · oont.rà. essa cornedia. 
que a.n1eaç.a de.generar ,en1 tragedia ·no 1neu Estado natal~ que 
me levanto para pedir providencias ao Congresso. . 

O Congr.essu, por sua vez, na resposta que deu :1 l\fensagern 
do digno Chefe do Governo Provisorio, affirn1ou. de c-onfor
midade com a · fac.e do mandato que· estamos observando, que 
reservava-se· o exa11ne de to_das as· questões attinJentes á fun
dacão da União e. 'ipso facto, á organização dos estados. Pois 
ben:.: a construccão dos estados arteiramente feita. corno · s~ 
rsf,ú proeed·endo aqui. alli. e acolá (Apm·tes). · 

:Mens collegas~ estoü fallando iinpessoalm·e:nte: .. Estou evi
tando· cii ar non1es, nnlito de proposito. fugindo~ assi·n1, do tcr
rr.no odioso. {]as questões pessoa~s,. para onde debalde os coi-
legas me chmnaran1. ·. . 

Dizia eu. Sr. Presidente~ qur. a const.J'1Jcção dós estado;;, 
eon1o está sendo promivida~ a todo transe e a priori, isto é. 
abstrahindo;_,se da vm~tade p:opular de:vidam~ente expressa, é 
~!ftso para o Congresso entender-se com o patriotico Governo 
Provisorio. afin1 de impecLr-s0 essa anomalia~ afin1 de· preterir-· 
se a obra atropellada elos governadores, até que o Poder LegiS·· 
lativo reforme a lei eleitoral, de sorte a assegurar toda. a 
C:\.l)rüssã.o do Stlffragio, no acto da tranfiguraoão das. antig~,s 
P~'OYineias · cm. novos estados.. (Apartes.'). 
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O ~H. EttlCo CoELHo -. Sr·. Pr:esldente, a iutervendiu do 
goYel'na.dor nos ados vitaes, íntimos, da aggremia(jão i)olitiea 
unt venoclo ernlJ.l'yonario, se 1rw afigura pet.'ig·osa e· illicita. 

A esse _l'ü~lwilo pôde acontecrr· que -algurn govcrnaàor se 
l:·~~.•!,JJ';~ de J}llllat· o trabalho do janlin.eiro phantasista, per
\U:-;Ot da Natureza. -que agarra ·en1 un1 a-rbusto emquanto· c~ 
nuvu (' · lrn1·o e de pequeno torce-lhe o caule·. enverg·a a$ vcr
gc1n kas pa1·a o eltão, apal'a a.-. primei1·as· folltag<~ns u, assim. 
<;un:-::Pgue, clf• p1·ineivio, contrafazer en1 um anão corcunda e 
11'aco um sm· qut~ p1·onwttia ser i:;·rande, altivo ~~ hello. · 

Dado que a~ tartas constitucionaes promulg-adas aU~ ho.ie 
!P~los. 120V~l'l1adores :fossem calcadas sobre o projecto de Con
st1Lu H} ao Pecleral. obra do Governo Provis~n·io. n1csmo assirn 
~\lia? n~o pnssariàm de superfectat;õ(•·s do l'eg·imen dictator·ial~ 
rnvlavt•Js, em vez de sere1n as constituiçõt~s dos estados ge
nu i nas elmecpt_,~ües dos .Inandatarios de cada n m, cing·idas {ts 
g1·andt•s linha:-; da Pe·df~Tação. . 

Obsp:r·va-sro. JHJJ',;;tn, .Sr. Presidente. que~ coiP.janclo-se al
~nmuls r·tmsf.itn itõ0s outorgadas aos estados. a dn Rio de .Ta
nei.t·(l. Plll' Pxc•n tpl o. com -o .proj octo de -Cnst it.uit.:ãu Federal 
de 2:3 de uultibl'o, Yí~t·i:ficum-se .pontos e:-;senciaes de din•r·
geneia. 

Obst~r·\·a-:-;t•, d(~ mai.s a nmis~ que uma parLe ela Conslitui
~:ií.il du Hiio dt• .laneil'tl, !)ara. não sahil.· du c.x:en1p.lo. jú. eslá 
em vignr, l\ ';iusf.amente ahi nol.a-se que o governador dn 1ncn 
E~ I. a• 1 •) na! al i IH'Ul't'PU Pln eontraveneão da Con:-;Liltl içfw :b'e
. dcL·al~ dnert~l ada a ~3 dn outubro. scnl. en1bargo dn dccl'cto de 

.'J do llli'Silltl n~t•z pu!Jlieal-o t~xpr·essamenle. (TraiJam-se ·ctt
rios IIJHll'lr•.'i.) 

Pant. dt•nwn~trar· al.t~ CfUI' ponto t~ pr'tHWdenlu a 1uinha Ul'
gunwntat.:iiu. f1·bantln o inconveniente dos .governadores an
teeiparem ~11 as obras ao trabalho elo ·Congresso Constituinte, 
basta dizel' que não sô o ~projet;to constitucional. que cstmnos 
diserll~~líltl. eomo as c~:mcndas ado.ptatdas pela Conunissão du 
Con;:.n·esso, eon::;islem e1n regra=' g·ci:aes, e1n- unidades constitu
eiou-aes a· que devmn suhrnetter-se os estados -en1 via. re or
g·anização. 

Un1a dc~sas regTas g-eracs~ u1na dessas unidades 
eo11Stil.n-einnac•s ilnpõe-se á nossa acc~itação, co1no norma a 
que deve:1n eingir-se. as provincjas. H<? wcto de convocaren1 as 
suas asst~mhléa;.; leg-I~la.t1vas constituintes. . . _ 

Hefü·o-nle ú rmidade eleitoral; pois, en1 b~)U Oonst~t:UHJUO, 
,S1·s. Con~Tes:-:hta:-;, ,-. :l'cn'c_:tlSO definir .a:" conchçõcs unllort21_e~ 
do sllffr:lg·io. nnko rm1·a f:o.dos os c:ffcntos da ropecsentaç.ao. 
(JJu'i.f.o.-.,· apoiarlos.j . . .· . _ ·-

Nií.n {' a. T'a~mu·a da mufornndade, e a har:mon1.a do eon
iuueto, ~~ t'·m l'espeHo .e p~ra. garantia do. patr1n1onw l sagrado 
ele l_udo8 OS Cl drtdão:-; brazllell'OS, que assun ÜCVC SCI' • 

o Sn. Ouvmn.A P1~·ro - V. Ex. d.isse que h!lvia contra
y1•nr·fw na r:nn~l.ihJiç.ão do Estado do Rio de .Janc1ro; eu que
ria "saber qual é. 

o SR. En.Tco C:)ELliO - Não tenho tempo para entrar en1 
cletaJhes~ . 'POl'(~n1 aJ'firnw-o -ainda nn1a vez. Deprehende-se 
do qne c~xpn1.. 



O Sr::. Or...rvEIR\ PINTO - Mas eu queria que rn'a dissesse. 
Não pude comprehender. 

o SR •. Eruco CoELHO - 1Foi, talvez, por effeito da minha 
exposição. 

O ·SR. PRESIDENTE - Peço ao nobr.~ Deputado que res
trinja o seu discurso: por·que a hora esta a ,findar .. 

O Sa. Enrco CoELHO - Na parte que. da Constituic;ão do 
Estado do Rio de Jan-eiro, está. -em execucão, o gov:ernador 
incorreu em contravenção~ visto que alterou as cond1ções d_o 
eleitor e ,do elegivel, fugindo da norma tTaçada pela Consti
tuição Federal de 23 do outubro. 

o 8a. OLIVEIHA. PINTO- Não ha Constituição; ha proje
cto de üonstituição,. e só está e·m vig·or a parte relativa aJ 
systema eleitoral. 

O SR. ERICo CoELHO - Na parte da Constit-g.iç_ão do Es
tado do Rio de Janeiro que entende com as con~tc;;o~s de ele
gibHidade 1plara .a :proxima futura A·ssei~blé~ L.eg1slativ~, p~rt~ 
que está etn vigor, o governador prov1sOr1o 1n:compatlb1hsou 
todo o mundo, só não incompatibilisou-se a SI para o cargo 
de· governa.dor eiffectivo ! . . , . 

· Todo o mundo ficou incompatibilisado, funce1onar10S do 
Estado e daUntão , salvo o Governador, que teve o cuid~dq ge 
des.íncompat.ibiliza-r·-se~ deixando de attender á Constl~ul_~o 
F'eqeral, que desincompatibilisou todos os cidadãos brazlleiros 
para fi Congresso Constituinte. ·-

Senhores, nós oestaAmos no extt'e-mo opposto, social e poli
ticamente fa:Uando, da America · do· Norte. 

Foi menos difficil, Sr. Presidente ;(todos que conhecerr1 
a historia dos E:stados Unidos do Norte sabem quanto custou 
a F·erderaf;ão Americana):: foi meum:: difficil aos Estados Unidos 
da A.merica se congregarem pelos laços da Federação, renun
ciando as suas prerogativas · suzeranas; foi mais facil aos 
Estados, Urüdos da Ameri.ca. fundar a TJniã,o, d.o aue ha de 
ac:ontecer- ás antigas provincia~ do Imperio transformarem-se 
subitamente em estados au tonomos, ao toque da. vara magi-ca 
dos governadores, afim de se emanciparem da tutella em 
que. têm vivido até hoje, inteiram·ente independentes do GO'
·vecy..o Cent~ai ~ Estamos em condições oppostas 3!o.s Estados 
'Unidos .. Alll o povo estava ~educado na eseola do g.overno e 
admintstracões locaes.: -~qui,. o povo vive, si vive ainda, al
quebrado, s~~ confianca na Federação e prompto a se ent!"e
gar ao .. dom1n1o aos governadores .. 

~" ~hsur'dq sup.por 9-ue as antigas· provinciaa do· Imperio, 
qu~ Jaz1.an1 aJ?ertadas nas espir~es ·· da· centralização, que. S<lb 
o JUgo, Imp2r1al s~ acost~ma~am, na. grande maioria; a nao 
lJeusa.I\ a nao reagir, .a nao v1.ver senão sob as inspiraçõ·es do 
Governo Cen.traJ, que não caminhavam .senão graças. ás mu
letas que lhes. em;pirestaram os presidentes; é absurdo suppoi .. 
qu~ se emanctpem de v.ez, dependendo as· primeiras manifes
tae.oes de sua autono-m1a, · de assembléas legislativas c-onvo
cadas em yirtude do _mesmo regulamento eleitõral, ·que sabe
mos., o qual pr·ovou tao mal nas .mãos de certos. governadores, 
l'~gJ&lamento e~e~to.ral dra.c.oniano na parte respect.iva á pq .... 
llcta dos . comiClOS. (Apartes·) 
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. ~o,. COllf~SSar esta~ \"er'dades não hl:1 de~til'. i:)ára ll,ÓS, ao 
c~ntr arw, h a nobreza de nqssa parte. Conf'esse:tnõs qué o r e-. 
. g1men ~leitora! posto ultin1amcmte' em pr,âtica: tem vícios 
n1~anave1s. 

O Sn. ·z.AlVI.A ---"- Aqui ha n1uUa gente que não viiJia sem 
esse I'egulaln~nto; 1nas ha outros que sem elle viriam. (lia 
o-ut1·os apartes.) · 

_. O Sn. ERICO CoELHo -·- Só dep-ois da eA.perierWià é qt~e. 
U.·!S vezes, ;Se descobrem ol:5 lados deíeítuusos de ü1iia lei 
(.Apoíado~ . ) ~· o ca~o, -e nós, que -vimos· do piei to, trazemos 
u nosso -depm·mento insuspeito e, em \C.onsciencia1 condemna
Inos os defeitos desse pro!Cesso. 
. Con~essemol-o, des·dül[)ernos o regulamento e:léltoral, si 

1or poss1veL 
Em uma quadra ano:l'n1al; em urn periodo de incé:rtezas, 

de. apprehensões de. toda a so,rte para o Governo oriundo da 
revoluçã.o, 9uando grandes n1ales havia êíh perspectiva, 
L}nando tenua...:se o dêsmembrtuuento do Brazil, este re.guH1-
meJ;to eleitoral foi diêtado pe.la intenção de congrêgai' n~ste 
tec1nto o n1aicn· nunwro possivel de adeptos da Republic~; 
e li e . não se Justifica, s·enhores, 1)1as 1Sê pêrdõa, desculpa-se 
cn1 bem do paiz; como um mal quasí necessario. 

UM:A voz - Sim, n'ias dêve Sêr· reformado. 
O Sa. E Rico CoEI . .!-I·o -· - Nós~ republicanos de prilicipios, 

n1ostrámos sempre por -esse regulamento a mesn1a repugn:an
cia que- os doentes costuma1n revelar pelo oleo de ricino 
(Rüo), n1ag tragámoJ ... o em bem do paiz; tragãmol-o :p-ara 
ene urlar a. -crise que o Brazil atravessava. 

Agora, porén1, que a _crise terJ.ninou,. que o _paiz, rccahiu 
no sou estado norinal, visto que não tia duv~da de que a Pa
Lt· ia e~tá toda nêste recínta; c:o1n o pensámento de U'lhi~o, · 
ha.i e que nfio termos mais tt recear o espha·celiatnento d-este 
futut:osO' p-ait (Apoiados), -ha: ten1:t1u e é dever :nosso cuidar 
da refonna eleitoral, ele s·orte a libertar o voto das cadeias 
que lhe foran1 postas. . 

Nesse particular nós devmnos fazer cõro corn o illuslre 
Senador pela Bahia.1 este estadista rês.pêitàbilissimo, qp_e fez 
da liberdade do voto o programn1a de toda a sua brllhante 
c a r r eira politica, o Sr. Saraiva. (Apoiados; n~u-itó be·m). -

De n1ais, Sr. Presidente, o Governo Provisorio, honra lhe 
s~ja feita, jú revogou os decretos de banilne~to e d~ ·_d_eporta
cão. Resta ág<o·:ta o Gongres~o fazer o Ina1s: franquear os 
co1nicios éteitoraes ás opi:tHões vro-sêr·fpttts por- certos go
;vernadores que se arvoraram em en11preiteiros de eleições. 
( Jluitos ap·'oiado$ .} . . . ' . . .. ' . ., 

Câ:inecemos. por garnntir aos futuros esta~Os :pl-e~a _11 .... 
hei'dade, afim de elegere1n suas as~embléas- legislativas, no
mear' seus governador-es. 

E' a liberdade da voto que ha de ceHulizar, or-ganizar, 
anhrHu' ·os estados, -como e-xpressões de gover11o e adtníp.is-· 
fração locaes - self a~'"IJe'r!tcmert~ .. e self a~m·i-if'istra~~0·1t·. 
Este trabalho de reorg<.puzaçao pa~Ifi.ca, 1nas nao a n1ão ~r
mada, como se ten1 feito, este trabálha .de regener~~ft.~ so~un 
e politica deve vir do n1enor. para o ma1or, da cétltilâ pttra ós 
grgão~:; e destes para o conJunc.to; por outr:as palavras, dev~ 
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c1nri,·ar do rnunicipio 11ara o )E·slado de maneira que un1a cor
relll.c ele liberdade cil'cule uor todas as carnadas populares, 
animanclo a aggren1iação ·l)O-litica. . 

O Sit. Pru:smENTE - Observo au nobre Deputado que 
cstú lcrnünado o tem~w da prinwirn varLe ela orden1 do d~a. 

O Sn. Enico CoRLnu - Estando terminado o. ten1po, nao 
.p1·oseg·uire.i abusando da atLenção do Congresso, c reLiro-n1e 
da tribuna, pedindo a V. Ex:. que~ Yisto estar terminada a 
hora mar-cada para esia clbcu ssão e haver· outros oradores 
h1scriptos, consulte o Congresso para que seja dada pa~ra 
a orcle1n do dia de· amanhã a continuação do debate da moçao. 

ü SH .. NILo PEÇANHA - 1Sen1 prejuizo da discussao ela 
Constituição. 

O SR .. :ElRico CoELHO - Ah! sim, con1o hoje. 

Tenho ternlinado. (1l1.uüo bern.: ·m·uüo bem). 
A discussão foi adiada~ ~pela hora. 
O Sn.. PI:mSTDEN'l'E - O nobre Deputado Sr. Erico Coelho, 

ao interromper o seu discurso~ re!quereu nova urgeneia para 
que continue na se·ssão de an1anhã, na 1 a parte da orde1n do 
dia, a discussão da sua n1oção. Vou consultar o Congresso. 

Consultado, o üongresso não approva o requerimento. 

0 SR. G BALDINO DO AMARAL (pela ordem) na qualidade 
de presidente da Con11n1issão que deu parecer sobre o. pro
jecto de Constituição, consulta a·o Sr. Presidente si lhe cabe 
a .pref'erencia para fallar, e pede a palavra, no caso a't1firma-
tivo. · · 

· O SR· PRESlDEN'l'E declàra que, en1 virtude do art. 23 do 
Hegin1enLo. entende que· o nobre representante tem a prefoe-
rencia que pede. · 

O. ·SR. NILO PEÇANHA pergunta si, por ter o Congresso 
rejeit.ado o requerimento de urg·encia para . continuar na 
s.essão de an1anhã ·a. discussão da müç·ão do Sr. Erioco Coelho, 
entende-se, ipso facto, ·que a n1esma moção cahiu .· 

0 SR. PRESIDEN'l~E - Não cahiu a; moção: 

SEGUNDA PARTE DA üRDE?v.h DO f)IA 

DISCUSS~~O DO PROJ·ECTO · DE CONSrl'ITUIÇÃO 

Continúa a P d~sc~ssão do projecto de ·Constituiç.ão. con1 
o parecer da. Comm1ssao Especial e emcnc:as apresentadas. 

O Sr. Ubaldino do Amaral (J;Iovimento de attencão! ·
Sr .. Pre'sidente, considerando-me vencido nats questÕes · ca-· 
pitaes .que fazem objecto do nosso estudo. eu rne limitarei a 
~nui~o POl...H~:ls pa_lavras,. pedindo a. V. Ex., ·sob cüjos auspicios 
.Já f1z uma estrea, que me proteJa, solicitando do Congresso 
que n1e conceda, en1 n1eu e seu beneficio, alguns mo.m•entos de 
~H~ncio, para que ,eu possa, apenas, eonsignar algun1as idéag~ 
derxancl~) nos :J.ossos annaes o que eu considero un1a adver
tencia, já .que não ouso dizer uma prophecia: em breves pa-

.Iavras · o farei. 
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Sr. Presidente, os estados bra~ileiros túm tido nes La C.asa 
l~n.t~)S deffensores .quantos são os seus representantes. A 
Unu1o. porén1, a União Nacional, a Patria con1mum~ parece 
que não tmn advogado: e como aos clesa.m~par.ados não é li
e i!~) _r•:;;;rolher ns proeur:aclores que n1crecein, clles tên1 dt~ so 
Sll.ll' r !ar· an d crensor que o aceuso lbes offereee. 

VozEs - V. Ex. tem Lo da a eon1petencia: é nn1 defcnsm:· 
di :-;Linctissimo. · 

<) ~:1:. L'B.\LUJ:\'íl nn .. \).IAl't\L - Ag~·ade<::o. 

l:-3r. Pl'esidenl·e, não ha assun1pto mais cliHieil. não ha 
l.ar0:fa n1a is ar.dua do que fazer úma Constituição. 

U1na Constituinte é~ a arena on.d0 vêrn clobater-so todas 
as P~C? las: o nele U\n1 en trad'a todas as pb ilosoph i as; onde se 
dog·J achan1 I ncl os os systernas; onde Yêm ter todas as paixões; 
nndt' Yt~n1 dar comba.l ~~ todos o;::; int.0.rr~sses ~ onde entram en1 

·;neta toda~ as c~onqwl.c•.ncias. n, o quP ~~ peo-r, mtli !is~in1as in-
f•nrnpnlenc1as. · · 

.T ú. o sabia. 
Uma cousa, port~m. n1e surprehendeu. e foi verificar que, 

sob uma apparente harn1onia~ a·que 11 es étun diz.em pertencer 
a urn Jnesmo er.edo. a. uma n1es1na escola. os que. a.b:':- na 
pouc.o. quando se ac.havam na aclversi·dade. encontravan1-se 
hrm · sob uma mesma bandeira. no dia em CIUe é preciso 
ronslruil·, em que ~~. TH'eeiso pôr ú pro,·a o sy.<st.Prna que apre
goa yam~ ac han1-se em divergencia. 

Afigura-se-mr não !-eren1 razã.o de ser palavras que ouço 
todos os di as repetidas; uma distinc·ç.ão entre pobres 
e ricos; constantes reinvindicações; uma uto·pia de regular 
todas as posições, de fazer co1n que não haja mais infelizes; 
uma supposiç;ão de. que a Republica P, um prodigio de tal 
orden1~ que deve ter feito desapparecerem todas as desegual-
dades; que e lia tem o dever de equiparar as condiçõ·es na
Lnraes e soeiaes. de modo termi.nante e absoluto; que todos 
o~ estadOs sejam ricos e productivos; .qub por nova e mara
vilhosa 1 e i soei al e politica se equipare absolutan1ente tudo. 
·Como nã.o 1-" possivet como não est:á nas n1ão~ ele ninguen1 
desfazer a :X atlnrza; ·c.o.mo rieos e pobres nave.rá en1 todos os 
tmnpos, quer se trate de individuas. · quer de corpora!ções, 
e.on1o \'ario ser~. ~~mprA o e.sforç.o in:dividual o colle.ctivo, 
lança-sr mão ele todos os expedientes para chegar-se a un1 
c::stado ilnpossivr], a r.~l e prele·ndido nivelarnent.o. e. então~ 
a·chan1 sin1p1es. faeH e correeLo desorganizar a União, só 
deixando-1lw os serYi<::os. os enearg·os~ as odiosidades. (Não 
apoiados.) 

· Para nós. a Uniãn (> n inimigo (~Vão aprdadosl; o Dis
tdeto Pnderal tambem inimigo. e. entretanto, exigem tudo 
de1le·s: dnsanna-sr a União de, tudo~ do poder. dos recursos, 
Inef'mo para aquill o qn~ . exigi mos q~w ell.a faça~- esque.c~:m~os , 
com extraorclinaria facJl1da1de que a Un1ão estao -conf1aaos 
os maiores int.eresses. ·que ella não póde perecer. 

Estan1os fazendo uma obra errada, e será. talvez necessa
rio, dentro de br·evi ssimo t.en1ipO, que esta Constituição seja 
reforn1ada. porque. a despeito das nossas aspirações indi
viduaes e· elas exigencias dos . nosso~ estados, sem e.mbarga:-
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de todas as nossas opiniões colligadas, de todos os d~svios 
e prfJconceitos~ for~a .ó que se tnant@nha esta nacionalidage. 

~ · Si comrn~tt!}rtnos o erro Fara o qual van1os e~minhan.Çlo, 
si entendermos que ó possivel considerar a Utp.ião como nma 
si~-:tples abstrace,ão, desarnHtl,...a. de todos os reeursos, tornai-a 
itnpoter}te para rr.p71.esentar a nossa bandeira commum, a oon
sequcncia fatal, logica, irreinediavel __ é esta: a -Constituição 
ser4 .f~fQrmqda,. ern c-urto or~z·D. 

Meus senhores, o que a União ten1 de fazer to:Q.os sal:>eln: 
cumpre-lhe .representar a Nação~ no exterior principah11ente; 
sustentar o IE\xercito c a .Marinha~ um Corpo Diplon1atico e 
tun Oorpo ' Con?:Jular; .prover :O se;rviço doa ·Corretos e dos 
Telcgra;p\hos; garantir a, seguranl}a interna; realizar os gran
des melhorªnv~~ntos que por -si ·SÓ o.s estado~ nã'O pódem fazer; 
rnanter o credito nacional; corresponder ÇLOS COlTIPt .. omissos 
oxi stent1_3s, ~ej~ qual fôr o erro ou o acerto con1 qlle fúram 
contr~hldo~ ... 

UM SR,. REP.RESENTANTE - :Seja qual fôr a sor.t~ dos es..,. 
tados pobres. 

0 · SR. U~AX,.DINO DO AMARAL - •.• :S~ja qual fôr a sorte 
doa estados pobres! CMuito 't)em,:: apa1~tes) . A nossa ·honra po 
exteriof -ha d~ ser desempenhada; e isso ainda que nós toctos: 
esquecendo a t:lignídade nacional, o quizessemos impedjr; 
nós sm:p.os devedor, e o ·devedor não ·tem o direito de irnpôr 
.condições ao credor. (Apoiados; mu.ito bem) . Quando as lei~ 
da honra e da lealdade que re:gem, as nacões nã.o bastassem 
PJ\ra isso, ara o caso de legitima inte~venoão em -caracter ar-
mado~ ( A'fJarrtes). · . 

No dia em que fosse po.ssivel ao Brazil arvorar-se em 
d.~vedm; ile má fé, seria justa a intervencão ármada em ter
ritorio nacional. 

N6s, Qlle reeo11b.~c.emos tudo' i.sso! toda$ essas obrigacões 
d~ VnHio. a;a1.1i BH~ tiramos os .meios ~de a.ccão! ·ComeGamos 
por despoj-ai.,.;.ª d~s terra.s nacionaes; segundo uma emenda 
acceita. 'Pela Com:mi$sã,o, o Governo Federal não terá mais nas 
terJ~a.-~ ÕP.'VQlnlaR .do Q4tincto Imnerio · senão o aue fôr rjgo,.. 
\resamente indt,~rp·ensavel ao 'serviço . pubUco; isto1 'é, ti.ra,... 
mos ;i Nação talvez o mais rico e precioso the$ouro~ a reserva 
do fuhrro, e o tira.moR dese~roalmente., norquc, ·si 1ha ~sta.dos 
qq~ ganll~m COJÍl ÍSSO, ha outros que n.ada. lucram~ e d:t Ol>Rt~j""' 
nação eg-..::al~t::p:ia. :c·e~ulta que os estado·s insatisfeitos recla
mam comp.ensà:cão e.m ontras especies. 

ln, então, . vemos que a·cham pequenos todo R os td,butos ~ 
para uns o imposto de exportação, ainda mesmo sem limita-

1cão, como pa.r~ce ~sta.r no ~s·pi:rito qu&si geral dos membros 
<lo Con1g:res.~o, não_ convem, porque pou~eo rende; ha alguns 
om '!IllG l3~S.Q inroosto não exista; logo! pede,.,·se outra ccrQ,aa, 
pe(len'l'='Se concassõe~ de Ol.ltr.a Qrde•m., e ;ôres~em os ex;pe ... 
'dientes, . . . · 

Sempre ·~a rOO«)nhe~eu, ~m tQdil a parta. e invaritlv~lmente, 
que ao · Pod·er (H~ntral, por h~sQ mesmo <ro.e n. elle compete 
regular o QO·mm~rcio · e:xt~rior, nor bso que a elle compete 
a ftSCilliza.çã.p dos · mar~s ~e-rritJ(}rio.es_, vor i~~~Q que . n. elle se 
pede o mel.horamto dos -porto~, :por 1~so m.~sma q'Uoe a elle se 
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\leve onLregar, talvez, o serviço dos navegaveis, por tudo 
1sso, pertence-lhe o imposto de importação. ' 
· . Mas entendem os estados que isso não póde ser, e vêm 
1~ed1r quotas que parecen1 estar concedidas. A rprincipio 
iallou-se em 10 o/o. depois em 15 e 20 e ha quem proponha 
6 19 (){ ' ' e ~ ,a. . 

. iSenhore~, parece estar quasi resolvida a questão e con
~edido u_m. 1n1posto addicional sobre o de importação. Mas 
e tal a d1~fiCuldade tde harmonizar tantos interesses, que .entre 
o~ proprws qun pediam essa con1pensação, ,já surgiu uma 
di·~fiCulda~e: uns queren1 .que seja facultativo, outros que 
St:'Ja taxativo; uns queren1 fi·car armados ela faculdade para 
u~ar deli a, ou deixar de usar; outros lembram-se de qt1-e po
chan1 pe~der a ~reguezia da visinhança., e pedem que o im
})OSto ~eJa taxativo, parp, proteger o seu comm.ercio interno. 

N~o ha ·essa sangria nas rendas do Estado, não basta 
que nos tenhan1os uma tarifa incerta, que poderá variar de 
um çlia para outro~ de ·um porto para outro porto, a nós, 
que precisamos de tratados de co1nn1ercio com os paizes 
extrangeiros; foi-se mais longe, e pediu-se {fUe a União pa
tgasse as .dividas dos estados, dividas que ninguem ainda disse 
de quanto eran1, .dividas que uns avaliam em oitenta mil 
contos, e outros em cem mil. . 

Parece, ·sr. Presidente, que mais · esta ·concessão foi 
feita. ·que tambem as dividas dof3 estados, até 15 de novem~bro 
de 1890, vão ser pagas pela União, sejam oitenta mil ou 
sejam cen1 mil contos; e ainda aqui se revela a impossibili-

. dade de dar a mesma quota aos djversos estados, como pre
tendem os que se in1aginani deante de um acervo, fazendo 
a ~partilha aos herdeiros. (Apoiados e apartes). 

Si ha estados que devem muito, ou pou.co. outros 1ha aue 
nada devem. Si o Governo aeceita que as dividas dos es
tados se.ian1 pagas pela União. é ·possh;el que .os estados 
cl.esempenhados reclamem seu quinhão. 

Por este caminho. não sei onde iremos parar .. (Apoiados). 
Sr. Presidente, falia-se muito em algarisn1os: eu tamhem 

podeda desenrolar os meus; mas o Congresso está cansado 
de ouvir calculos e de não acreditar nelJes; e eu só tocarei 
nesta materia para chegar a uma conclusão a respeito de 
llma emenda a;presentada pelos n1eus collegas do Rio Grande 
do Snl. 

O orçamento da receita federal apresentado r•elo · meu 
collega do Rio Grande do Norte - esticado com alguma boa 
vontade, tão bo:t vontade. ·que o resultado de sua somma ex
cede de 1nais de 8. OüO :000$. ao pro.ctueto elas parcellas- ele-
va-so a 135. 000 :000$000. . 

Aceeito esse,s dados, como acceito o calculo do honrado r_e
roresentantc do· Rio Grandedo Sul. que tambem. com mtuto 
boa vontade. elevou a renda a 138.000: 000$0~00. 

Farei c.ómo o Sr. Senador pelo Rio Grande do Norte. que 
con1 a simples phrasc - e na m.elkor hypothese -·- aug1nenta 
a receita em algun1as centenas de contos. 

:Posso ir longe. porque · essas generosidades, rio papel e 
aqui na tribuna, custam pouco. 

Acceito .. portanto, que. en1 vez de 136 ou 13·8.000: :H10$, 
sejan1 139~ ou mesmo 140. 
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1· UM ,SR. REPRE-SENTANTE - Cento c ein1~0~~nta. 

0 :Srl; UB:\LDINO no AMAHAL A.CCüi to, ~cj am 
J 5!0,000: 000$000. 

Qual é a despesa da Cniã.o;! Pcns•o qne nenhurn de nô~ 
tem o direito dp pôr em duvida a palavra official do Sr. 
Jfinisl.ro da 11~ezenda. Disse S. Ex. que o se11 oe~an1ento acl.unl 
ap)'BSCnf.ava 200.000:000$ para a despesa .Ol'Ciinari a. SÔ op!Hl'a 

a despesa ordinaria. 
Aqui ~rncsn1o~ nesta Casa, e eü1 aparte, houve quem dis

sesse que. eon1 dados of:fic1aes, podia asseyorar quo essa des
pesa eleva-se a 220.000 :000~000. 

Hontem. Sr. Prosidenfp~ uma folha da manhã. dP m11ilo 
r r· ii r.rjo qtw · costun1a não f'azr.r assrve!'ttC!Ões aeream,I!Jll P. lc m-
hron que nã.o tinhan1 sido contemplados nestes calcnlos 
.:!'L. 000: OOO·!f; de garantia elo ,jtn·os. 

· VAruos Sns. REPRF:SEN'J'XNTES -· Aliás 3(). 

tO :~n .· UB"\LDINO no A:\:L\H.\L -- .2.L 000 :000* df' garn.ntüt~ 
dr .Tnros a est.radas rh~ f01·rn r•. f•c•rr~a dn ·J.ROO:OOO~ c·onr·Pdidn~ 
a rng·enhos r~~nfl:a()s, Pl c, PI c·. · 

Como sj isso não bast.a~s0, n .Jl1t~smn .i nrn al. ho.i r•. f'()

r.mlhrenndn un1 ]3-pso de JWima, mn.:;i:.r·a •.Jll::· t'- :r·,..a1Jw•nl0 ri·~ 
:~(). 000: 00(1$· a sornrna. 

Aclmil.indo, Sr. Preshlnn1fl~ que ha.ia ncwivnco 1H•ste ral
rnlo, admitLindo, .mesJno~ que estes dados não ~ejam complc)-
1.os~ vô V. Ex. que só estas. despesas extraordianrias com ga
rantias novas das estradas. elevan1-se a 3(1.t000: 000$000. Por
l.anto, senhores, vê:-se que 2.00. 000:000$ ca.lculadns pelo Sr. 
)'linist.ro da Fazenda para a des:pesa ordinaria. e mais 
36.000:000$ ,para garantia de juros a estradas de :forro e 
en gen:hos centraes somm an1 286. 000 :000$000. 

Mais ainda: quero adntiLtir~ não que estas garantias de 
;juros sejam nominaes, como. cost.uman1 dizer os interessados, 
~ sim qnc• não so inrnrm exigiyris no todo e simnltanfla- · 
m(últo; :quero admiLtir quo não se gastcn1 os · 3ô .000:000$,. 
quo n.ã.o se· gasto .cousa. nenhuma~ e neste pqnto eu n~tou mais 
P.conomico do que o nobre Dü])Ut.ado pelo Rio Grande do 
Sul: qu0ro admiti ir que .n.ão se gastem, absoluta-mrntc. esses 
36 .üOO :000~000. Aindà ternos 200. OiQIO, :000~. O nobre Depu
fa:dr: pelo HJo Grandn do Sul. ·Hr·. PresidPnl.f', aehm1 fae11 
cortar nas desprsas 2.2. 000 :000$. Não quero entrm' na analy;;;n 
do nwdo po1~ que S. Ex. o· fez. Mas pe(~o pr..rmíssã.o para 
fazer-lhe u1na unica observacão. Parece Ciuc~ tantú a União. 
eomo o Distrfr.t.o 1Fcdoral estão eondemli_ados. E 1 ássirn. Sf\
nhnrf\S, qt'le tudo quanto ~~ do Di striéto Frderu,l não f~ntra f'nt 
1inba rle eonf a. A· cirladr .do Rio de Jane:ir·o. qlw est.:'i. na 
flqwndPnria fPd0ral. par·a os noln·•·s Dr:p1.11 acJ.n~. é nma nngei
tada. A Capital prce.isa a~ ag·na~ pr(\Clf'l1 d~ luz, ·proeisa dP 
hygi0rw f\ d0 nxgollns, d0. limpnz.a ptthliea~ dP. escolas. 11rne.isa 
vi v PJ'. J>nrvnn lura qu0rPmos rn trr.g·aJ' iÍ desolação a grandr. 
ri dado lwazilnir·a? 

·E póde ella viver quando lhe neguem todos os P-erv1eos 
nctHalrncn I e a eargo dos r.ofres geraes·? ,Xfl.o pódt~. (A Jj(riodos 
e apartes). 
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Bem, não qu er·om; viva das renda9. n1tm 1c1paes, dizem. 
Ent r·ptanto, eu vos perg·unto : De onde sallen1 essas ren-

da::;·? (Jhti!o bem.) . 
Eu, senhorPs, Uyc a desgraça de ser Presidente da In

l{~ndnneia ·desla eidaclf~, e, JlloeLanto, poss.o Jallnr rlisso com 
algum conhecinu~nto .. 

. \ renda da mtmjcipalidacle do Rio eh• Janeiro era. no 
papeL de J .500 :onO$, se1·ü. hoje de~ :2.000 :000*000. · 

Ora: algul'ln acrcdi La. que uma municipalidade destas 
po~s~~ .. vn·er· eorn. ~. ·OOO: 000~000? (Apoiacit!s e apm·tes.) 

':·q qttt'I'PIIl CJll(' a mur1i0ipalidade ton1e a :-;i todos esses 
~nr:vlt~us. é prPeis() QtH~ lhe cJeern as rendas CIH'I'PSponclentes; 
m_as, si llH·~ rlão Pssas J'enclas, os .calculos csl ã.o erraclos, (\ pr.~
e 1 so deduz 1 r essas par·cellas elo orçamento da :t·eeeHa da Uniã.o . 

. (A partr> . .., .. ) 
,_.\ect•i ln cnrl.~~rrws :!.:? • 000 :000$; un1a vez que 11ão son1os 

gnyrr·no. ,, füei 1 faz,~r dessa~ econorn ia~; já 1 inharnos í?.Or-
1 atln ;:;n. 000: 000*; por· I ànlo~ len111~ para a l'l'llíÜt. eo m I o da 
a h~'•a \·nn!ad" P , •. on1 todas as gcncrosidacii'S irnap:ina\·i•is. 
t·:) O . {l()l) : 000~0:00. J Ú. tj l1 han1 Os 1'1• it 'n ltlH<l N~rm O'lll ia dr 
::n.nno :000$, (•eonnmisPnHl~ n1ais .2>2·.:000 :noo*· l'ic·n a :lrsp.~:;;a 
m·dinnr.·ia .,.,.,luzida a :t/8. 000:000$000. · 

Diz1•m. o com razão. o:;; 1nens hmiradns amig·ns qtiB IJ 
]H'('(~iso 11ão eonf inual'mos neste caminho. 
· Pnl'fr~itmnc•n!~·. Ptr n reconheeo: não est.arPmn~ SPmpl·e. en1 
IilYl prl'indn anormal. {• prAciso n111dac dr~ vida. (• nr.c~~~sar-io 
rwil.af' clesper-dieios, convern que enceteh1os vida muito 1nais 
r·PgnlaJ·. (M11ilos apoiados). 

Sla~ IP:nns já nrn dr>[icil de 28.000:000íl\000; m.t .podia 
diz0I' riP ·H}O. nno: 000$'000. Ora, não h a ning:uem. en o espero, 
rwstc Cnngrr~sso, que me conteste esta proposição: ainda le-· 
var·cmos ll1n H os annos tendo rlPf dts: não serão de 
1.00. 000:000$000. mas sm·ão ele 2'0, ele lO~ etc. 

UJ.VL-\ voz - Por cansa da prodig·aliclade. 

O Rrt. UruLDINO nn A1-.L\HAL - E' a prodig·al idadn! Mas 
(· irrq)n~~iYt\1 ;;;;ahir·. dn rnom.(~nf.o. rl1\ uJn certo l'f\g'ilrt!'n parü 
ou.h·n (;\z)(;imlos: nnti.lo brnn); ~~ PI'f'1.'ÍSO não Ctompt·l•llPJHli'I' u 
fl!H~ .''fio exigr•neia:-: rlp ;::·ovPrnn. r·nyniLlCionario, pal'a· Pspnr·ar 
um milag-r'P,· ron1n ~r·ria !irar· un1 m11ncln perfeilu dn nada. 
(Jiuitos opoirulos.) 

Ul\L\ V(lZ - P('r·fni I amünl o. 

O Src l ~lHLDl~n no .\i\L\H1 ''1. - HaYemos rk ter: rlr./'i.f'it.~: 
a~~ JHISSas dP~pn~as rrP·scPram tle u~:!P mofin it·t'f'n1PdiavPl: mni.
tas são de ear·acl nr p0.r·manenl e. :sao cnnl.r.·act.os que nos ohn
garn~ sãn nHri·li\!-!simas. dP,S]WS~~ qLH~ níâo ~~ po~siyrl , cnr~ta:'· 
(AJ;ninrlns: Jfl'tt.ilo l>em:l: "11 n1a1s C!''') pod1·~!lH!S dN'I'.Jat' P P~Y.!.:!I.' 
1• qnn SP yão dimintt indiJ. 1•ssas d·Pspnsas. r• q.u:n o:.; rl('/lclts 
se. vão rPd tlZ indn ai {• rle~appat·(~CP r·Pm ( .4 JW'Íorios: tn11ilo bf' m.) ; 
rmas nãn aeho flUI' ninguern de hôa f(~ Ct'f\ia p()SSivel cntr·ar
lllOS d('~tll' .it't nn l't·•ginWn cJn C'(JUllihrio nre.arnentario .. ·· 

Pois 1wlll: r'.shí r·(·r~onlwe.ido que pal'a a nos::-a v1da oe
rlinaria os l'('('.tti·:.;ns rla Uniãn sã.n ins11tfiéier~IP~: ha de~p~'sas 
a qtH~ ,~ prPei~·l pl'n\·pr·. :: :-:;ohT'P as quac•s ~~ pl'I'Ctso pro\'Jdp.n.-.. 
ciar. 



~ 762-

Então, pol' uln systcma, que acho ~Lambem_ muito facil, 
re~,ponde o illustre representante elo I-bo. Grand~ do ~orte, 
salde-se ]sto eotn ruma OipleraGão (10, credito. (R't.~o.) E re
almente facil, faça-se uma. operação de cred1.to, rn~s 6 
preciso ver si não ha necessidade de pag~r o servH;,o do Juro 
c .da .an1ortizaçã.o. 

Si ha, a situação não. n1elhora grandemen~e COgJ. D expe
d' ente de occasião. por;quanto recursos de. crPdlto nao querc2n 
dizer u111a renda propriamente do Estado, 111as transfDrn1a~an 
de uma divida en1' outra, salhida de "'um máu passo por u1n 
sa.que sobre o futuro. · 

O SR. AMARO CA.VALCANTI - Peço licença para urn aparte, 
Disse no meu ct·iscurso que o meio do credito era simplesmen
te temporario, porque seria mister augmcntar as fontes ele 
!·enda normal, para paga l-o. 

0 SR. UBALDINO DO AMARAL -. Folgo muito de estar de 
accordo con1 n n1eu illustre collega, em qucn1 reconheço toda 
a competencia en1 urn assumpto de que não entendo nada, 
porque está fóra de 1neus habitos e estudos, e porque nunc::t 
esperei fallar .em uma asse.mbléa politica. 

E' preciso contar com os casos communs e frequentes, 
· 1nas não basta isso: uma nação não pó de estar adstricta aos 

meios ordinarios, deve prever os casos extraordinarios, que 
a nossa prorpria experiencia ·mostra não serem 1nuito rarús; 
nem para contemporizações; cumpre .ter os meios de fazer a 
guerra, quando ella fõr inevitavel, de providenciar quando 

·Decorra uma ca~Iamidade publica. Em circumstancias taes, é 
se-mpre insufficiente o Ol'IÇ·amento ordinario· O projecto dei
xo-u no art. 12 um recurso supremo para eventualidades dessa 
natureza. , · . 

Espíritos lucidos. como os dos illustres representantes 
do Rio. Grande do· SuL tentando assentar a discri·min.acão das 
rendas· sobre bases indestructiveis, como fôra para desejar, 
acharan1-se deante de uma diffi.cul.dade pratica. que não dis
sbnularam e, antes1 pretenderam vencer. Occasiã-o haveria en1 
que ·OS re0ursos · assignados á União fossen1 defficiente.s. Pro
ppzeram. ·que rendas federaes fossHm unican1ente as do artigo 

· 6~, e que,. no.s casos de calamidade rpublica. ou de serem insuf
fici.entes para o · serviço da divida nacional as fontes de ren
da mencionadas naquelle artigo. pudesse ser taxada uniforme
Jnente a renda dos estados. Sabe-se quanto 6 difficil difinir 
e classificar, e como é perigoso sacrificar ao cspi:rito de sys-
tema. · 

O d.ese,jo .de impGdir, até, a l)Ossibilidade de 5e ·cncontraren1 
a c.ompetencm federal e a dos estados em materia tributada 
I e"'.~ ou os . honrados representantes a despre.zarem a Hcção da 
alheia ex.periencia e da nossa,· e a formularetn as emendas 
q~e. co1nbato como funestas, ;porque; bem o ohser-võli o Sr. 
Ministro da Fazenda. P.llas inverten1 as posicões subordinando 
a União aos estados. · ~ · ' 

Si a União depender dos ~estados morta está .a União 
'(Apoif!dos). Neste ·~a;minho a Amerimi. ·esteve bem proxima 
da ~una; cheg<?u, d1z Toc.qu~,v!lle, ·a tanta pobreza, que não 
pod1a pagar o -,1uro de sua divida, a tanta fraqu~za, que não 
podia ·rcpel!ir a·s invasões dos indios, a tanta humilhação: rque 

( . 
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não l)OÜia defe.nde"t' a- c-.11a bande·ra cl s · 11 d ·a d"'s o. . . ·l o lllSU I.OS as gr n r.; 

potoucias mn·op(~a.s. 
1 

;E isso, n1eus senhoreR, porque a União estava na depen-
aencla dos estaclos (Apoiorlus); porqlt•e a UniãoO, pedinclo a 
q~ota aos estados, clles não correspondiam. ao appello. Então 
fo1 neccssario -que se rennissen~ aquelles patriotas, não em 
ntnnel'o. de 2ôR 1nas ern numero do 25. e fizessen1 un1a nova 
Çonstituiç-ão, rPconh(ícessern isto, a lun ·tempo tão siJnples, tão 
1n1portante e tão fecundo: qne nas relações entre a União e 
os estados é neccssario que a União não intervenha directa
n1m~tc contra o Estado como entidade coll0ctiva; está isto 
no 1ntcresse de amhos, para que não se -constituam em lucta. 
pa~a que. não se aclwrn <;n1 conflicto, rmra que não pa:reçani 
do1s Jw.ll JA'f\l'antf's um deante 'Clo outro; c por isso, em .prote
CQão ao Estado_, 1narean1-se os casos rcstrictos, exclusivos, 
cn1 ·CJUe a União pó do intervir nos estados. 

E' necossario que a União, quando se trata de urna attri
b'I:Ijção sua, .possa ir exercei-a, nãü contra o Estado, não cre
ando un1 inimigo ou simples adversaria, _levantando oppo
sições, despertando ciumes, mas, -directamente, -sobre u1n ou 
outro cidadão. · 

Quando eu dizia que nenhun1 Estado se sujeitaria a pagar 
quotas de in1posto pedidas pelo poder federal, ·me contestavan1 
por diversos fnnílan1entos. Dizian1 que, si isso podia acontecer 
cn1 relação ao in1posto, podia, tambe.m, se dar em muitos casos, 
c não haveria rcn1e-dio senão empregar a força. 1Manifesto 
1ne parece o equivoco. . 

Assiln, si a União tcn1 de fa1er executar uma senh:n~a 
contra algu1n cidadão,· eUa não vai entrar em lu c ta com o Es
tado, mas por seus agentes n1anda proceder contra o par•ir.nlar, 
c os -mandados da justiça federal se cumprem sem resis
tünc.ia. 

Não r. de recear que ·O ·cidadão desobedeça, nem que o 
Estado &e rcbclle por um inte·resse privado. 

Assjn1 cm 1nuitas outras relaç-ões. Si se dá que _o Con
gre-sso de un1 EtStado f0rmule uma lei inconstitucional, a 
União não entra cm -lw.cLa eon1 elle. E' un1a cousa bem Rhn
ples, n1as admü·ayr,J, jnventada ·pelos americanos, a a~e.ão 
politica do Supremo Tribunal de ~Tustica. 

·Decretada a lei inconstitucional e mandada tpôr em exe
cnoão, o primeiro cidadão que cai debaixo do seu don1inio 
leva a sua reclamação ao Tribunal. . . 

ü SR. NILO PEÇANHA - Quando ha pleito. 
0 ·SR. UBALD!NO DO AMAH.AIJ-Sim, quando ha pleito, O 

que se dá quando a lei tem execucão: -e si ella não tem exe
cução, a njniguem• prejudica .. Diz1ia e\1-, o _primeiro cidadão 
QuiC> se acha debaixo do dom1n~ da le1, va1 fazer a sua re·
clamação perante o ~up~e_!llo Tr:lJ?unal, e este, exercendo. uma 
important.issima attr1bu1çao politica, .que a nenh~m sab1o da 
Europa tinha lembrado. n1~s que, entretanto, é tao salutar e 
fec-unda smn revogar a lei. sem a declarar nul~~' sem, por
tanto. entrar tan1hem cm competeneia co·m· a Un1ao ou c_om o 
Congresso do Estado! declara s1mple~n1ente que aqu~lla le1, por 
inconstitucionaL não pódc se~ apphcada coptra o Cidadão que 
reclamou, c~ assim, fica terminada a questao. Qualquer outro 



oidr.dão CJlle estiver no nwsmo caso, far·ú ngual rnelan1a~.ã.o. e 
o Supremo Tl'ibttnal darú a nwsma scntcnt.;a. !H:;' wna lei que 
nfto se exeeuta, e os Lribunaes elo Eslado. nwsn1u (l ::;eu Ccm
g'l.'P:.;so, i<'L'ão. naturahnenLe. o b01n s,enso de Yôr qlH' a nãü 
dnYt'lll ennsérvar corno n n 1 (~.spanl.alho. eon1 o 11 ma nunn ia, 
:pal'a não IPr· f.'X(~Cul.)ão. í' a TP.vng·a!'ão; (' :-;i não quiZPI'(~.Jn 
l't'\ ngal-a, que nque con.1o unl objecto antigo cn1 tnn museu, 
e o mo cur·iosicla·de apenas. 

Ern hypothese alguma se trava conflicto entre os poderes 
lne:H~s e o federal. 

.Asseverei que nenhum Estado darú. a sua quota~ quando 
Jlj(• l'()r pedida'. Isto, Jncus senhores. ô o que tom n1ost.raclo 
a nxpericneia, jú só rleu nos Estados Unido;-;. <~ enLl'(' nós 
tnrnborn: n bom s<mso Qst{t mostrando CJllP sen1prc•. se dnl'Ú. 
Todas as vezes qtw a União. h a ,.i da, a I é neste Congresso, Lãn 
illustrado e tão patriotico, como inilnigo con1n1um, todas •a1s 
ve.z·es CflJr.. a União mandar· pedir a quota a urn Estado, tudo 
qnanto n~Jlla houver de força viYa terá, pelo 1nenos, repug-nan
ria, mú.- snnlarle de sot'f'r(~T· mn augrnento rle tl'ibulus em Javnr 
dn. l1 ni â<l, Hw·is distante, ,n1onos .per lo do coração e .que se 
en t nn du não d istribtürá ben1 o i mposLo. Portanto, o gover
nador, qun não depende da União, esLirnaeá poupai' os habi.-
ta.Ilt<~s, o o ·Con:gresso, que nada ten1 com a União, estárá ele 
intelligeneia com o goYornador para que não se augn1ente 
essa despPsa. e quanto aos cidadãos. é exeusado dizer que 
n ing·w•n1 paga de ]:)o a vo~1tade qualquer contri,buição. ü ae
r.rwdo geral ~erú não pagar. Entã.o, sern que nenhun1 dos es
Ladns se subleve, o faeto será que não mandarão as quotas, 
nretextando a. necessidade de estudar as fontes de renda. de 
fazer nóvo orça-m:ento, de verificar qual será o imposto a lan
çar, de percebei-o con1 mais vagar. e a União ·ficará sem 
elle. · , · 

Este facto se deu, meus senhores. nos Estados Unidos. 
o facto . se deu no In1perio do Brazil, onde, que eu saiba; 
nt~i:lhun1a provincia pagou dividas ao Governo GeraL nem 
mesmo as .provincias prósperas e ri·c.as; e para isso estavam. 
f~JJl plC'na h a l'l110ni a todas as forças vivas' das provinci as, como 
nsl.ar:io ·as elos os Lados. (Apoiados; 111/UUo bem~.) 
· :~~lelJS senhores, o illust.re representante das Ala.gôas me 
.rlizia CJllC ·n:ão era bom ir buscar exemplos na America do 
Nnr·tn, qun deviamns ir pedil-(r~ a fiUÜ'OS paizes e apontava-rnc 
a Gonfr~deração Ger1uanica. · 

Pec;n licenr,a r)ara não aeceitar o eonselho, nor" mais de 
urn ·motivo: 1 o (será razã.o de fanati~mo, que não convence, 
mas a ninguem pretendo convencer), porque sou arnericano, 
e eomo tal quero apprender con1 a America, acompanhar a 
nv0lueão dvHizadora !da Arnerica. turlo ;rlerlir á An1erica ("\ 
ludo ÜJ·e dever: 2°, porque nem sei si ha- 111na eousa ·que se 
deva e:hamar Cnnfnderação GcT'man]ca; e 3", por uma dif-
fnrr.nça radica]. · 

A A1lernanha, por. uú1a elaboração lenta. mas segura c 
"rirnlO, caminhou. para n objectivo. para unl 'ideal grandioso; 
seus artistas, seus poetas, seus philos.ophos, seus estadistas, 
l'.ndas as ~uas energias nortearam-se para un1 alvo só, l'azer 
grande a Patria. asseg-u.rar o predominio da. raça, triumphar 
dos antigós · iniá1 igos, reunir a ·familia allemã· 



·J.>ar·a i....-:-:n ltntt\'t~ r·nntrrwia dt~ lt:t!n, ~c:wri!'iein f!a libcn·,!a(lt•, 
da \'!tia l<wal, da:-; l'ntnqw'za:-; anl.igu~.· " a _\JIPutanlnt inteira· 
uLt•th '"' 1 ~ ao cu1nnmnt1o clt, lmpt'l'i< ,, eomo um· soldado. .Ahi. 
tlH't::-; ~t':lh<n:n,..;. l1<~ PI<'Yadi:-:::-;irtm l'tltnpi·ellt•!J,..;a,, do paLl'ioti:-;.:. 
llt.u, .. a~.ll :tonnnytt P:-;.-;~_~ sentin1·entu i'ol'Lissinw emquanto se pre-
pa.t.l\a. <L de::':tu!·r·:~ dt~ auligus n~vezes, P 1wr·uura agora. pela 
~~~·:\..;t·~~~:~t d''. rnrntrg·o na;..; ft·on!Pil'i,l;-;, não merw:..; que vela a~
pn·n(:a•1 di' rn!t•gnu· u ra~,:a e dil'far lei:-; ati mrmdtl. 

O!'a •. Jlt:r·gtmlo. lla algtrn1a Ctllt.-.;a di~:-:;o <'ntn~ n<J~ ·? .Aea:::;u 
nó::; br~l.z.tk 1ro~ .i ú t c•mus un1 lcléa l cr\Jll mun: que reunu todos 
os l':-ipll'J!tl;-; t' ra~:a ll:üt~r Indu~ u:-; cura,·õu:-;"! 

_Xãu llt.l:"· illndatLo~; ·u n.ossu ideal p·;)l' ora esLt't ern elabo
ra<;ao; L'~1~~~~ t:m dt•. nó:-; ama a LctTa un1 l}ttc na:-;c:eu, o E.sLado 
dL~ qtw '.' ltllw; Yar St' furmantlu. ~~ íenhtl J'é ni:-;tn, a concl'pçãu 
da P:.:~l1: r a, ma:-; a i nd;~ r.lRo ~~:-dA Jurn1ad.a. (fkclanmçtics.) 

\ar er·.P~t'~'lllill. !Pllznwnll'. a {'tl!ll;lll'elwm:ãu d11s no::~:;us 
destillll:-i. ~\lt'· ag·ora 11ã11 temo~ sido- senã.n unl bando dt~ 
Yiajantc•:-; q1rr• :-;p allH•t'gam a un1 t1·mpo de!Jtl.ixn dn mesmc1 
J·anchn {..lJJuiadus: nr.i') upoirtdu:-;_; pr·oteslrJs. O 81·. Presi
dente /ut·u 11 t'UJff}Jrrinlurt. ,, qtn• ('Jn cirttllll:-ilaneia dada l'(~u
uncnl-Sf' para ,, llH•:-;mo fim. (Contin.utwt.· os l'Jrotestos,) 

t; ..\L\ y, ,z - V. Ex. ,..;(• r-sq u uee da g-Lw r Ta tlo Paraguay, 
quando d" LtHlu~ u;.; poutos do Brazit ·sut·g·ü1n1 peitos patriotas~ 
que en1 de fe:;a do:-: brios nacionaes jogaran1 sua vida. (Apoia
dos.) 

ü '::3H. C1:nLD1~u uo AMAHAL - Já esperava pela g·uerra 
do J?arag-un~'· (Gra.nr.le suss·1u·o. Toca-se de no·co a cam.pa:inha.) 

A proya d ~~ que nós não temos essa grande ccnnprehensão 
da l>a!Tia. cstú lHlS nossas · assmnhléas pass:-tclas. estú nesta 
Assemblúa (Apui(f{/us_: protestos: · 'IHJ:.c·J•ia) • Ninguen1 acp.Ji 
faJla llH cniãn, !Odtl:-; fallan1 llUi-' illi.Cl'üSSeS ele ~OU~ estado~ 
(Xovus n)wiwlus ~~ Jlrotestos:. ameaçando-nos c.nrn a :;e·para-
tão. (Apoiados.) · 

Ul\lA Yoz - H.a nrultos qw• dcl'endmn a Uniã.o u que ·es
tão de aceôrdo cnrn V. ;Ex. 

U::vr.\ Voz -· Xãt1 (• y(~rdade qne todos :t'allas~.ülTJ sú dus in
teresses do:-; ::;Pus I'Stados. ( Confinúa a. vo:.eJ'ÜJ., ·e o S1·. P·rc
sülentc pede a aUew·tí.o · dos nobre~ representantes) 

l!n-r Srt. ll1Wr-tESE-:\'rA:\TE ~· - Até por cscriptn aw~ava e~·t a 
propaganda de ::;e.pm·atãn. 

o Sn.. '['B.ALDTXO Do ..:\~1.-\.H.u. - 'Sr. P residen t.e~ fiz nml 
em toear npsfc• assun1pto. 

U:\ti SH. HEPHESE:\'l'AN'r.E - V. Ex. está nos amesqujnhando 
muito· 

•ÜUTBO SH. REPHESl~~trA\'~rE -. Não, senhor, é a verdade. 
r T?'O cu n1-se 1 ru1J·os a)Ht.rl es 1d en lu~ os c n.ot~aTn.ent e se f·eclinna 
à atten.r;lio do Conrrrcssn.) 

o SH.. UB.\LIHXO no ..\:NL\RAL- Sr. Presidente, dou o dito 
por não dito . 

. os ~H~ VIS I L\Ei-l. F BEVILAQU.-\- Poucos tôm .tid~ a co-
rao·en~··d; d·i;.el-o. c cnm c~ssa :franquezu V. ,E.x. é O pr1me1ro C{U~ 

0 t · · · 
1 
t -. 11· z ... ""'!'ll.,cln r (;.,-aneles p1·otestos e suss'u.rro.) nes C l'CC 11 t l t , n ' '-' . ._ <.· '- • ' -
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o Sn. PRESIDE:\rrg - Peç.o aos nobres representantes que 
deixmn proseguir o orador. 

10 Slli. UBALDIXO no ...-\.MAHAL - Dou o dilo por não dito; 
Já deelarei que não pretendo convencer a ni~guem: n.ós 
somos os llolnens mais patriotas do 1nUndo. ( Apmaclos. 3-lulto 
bem,; vozeria) . Ao illustrc representante .que diss~ .esta_r eu 
;uncsquinhando o Co:ngresso, respondo, con1o satisfacçuo a 
S. Ex. : Somos o povo mais patriota do n1undo ! 

UMA Voz - E' ironia de V. Ex. 
0 SR. UBALDINO DO A:M:AP.AL - Ü illustre ropresentanlc 

das .Alagôas permitta que, dentre as razões, pelas quae~ nãn 
aceeito por modelo a Confederação Gern1anica~ eu retire a 
ultin1a que ·em rr..:á hora apresentei. Ficam apenas as outras. 

1Sr Presidente, é este u1n assumpto bastante. grave para 
que eu pogsa ter a· inLenção, corno se diz en1 aparte~ de o h·atar 
nlenos seriamente. . . · 

VozEs - v. ;E~· não él'a capaz disso. 
O SR .U.BALDINO DO AMARAJ-;.... ••• para que eu possa levia

nmnente arguir ao Gongresso, molestai-o, ou provocar por 
g·osto essas e~plosões l)atrioticas. 

Estou convencido de que com as emendas· apresentâdas 
pe lo:s n1eus amigos do Rio Grande do Sul, não podemos tér 
União. (Apoiados) 

,UMA voz - E; o unico meio . 
ü S.R. UBALDINO DO AMARAL - Está. desarmada a. União, 

uã.o só para. os casos extraordinarios, mas para os ordinarios. 
(Apoiados e não apoiados.) No ·dia em que o Gove1~no do 
B:razil, atado a essas emendas, precisar fazer uma operação 
de ·CI'edito, c,ontrahir um emprestimo, ac!h.ar-se-.á cn1 un1a 
situaç~ão tristissüna deante do credor, porqlle, quàndo se faz 
1.un emprestin1o, é preciso justificai-o· ~ . 
·. . Quem recorre ao credito precisa mostrar que está habi
litado para solver o seu debito. Não são os elementos naturaes 
que faltam ao Brazil, elle os tem immensos, nem o desco
nhecemos nós, nem o des-conhece o e:xtrangeiro; n1as cum.prc 
saber si o Governo deste paiz está armado de poderes para 
resgatar a sua divida; ~ prec-iso que o ·GOverno não responda 
ao banqueiro, a cuja porta fôr bater: Vou pedir aos estados 
estas qu,otas para o0 resgate da _divida. (Apartes.) ;Não façarnos 
questão· de palavras: :pedír. exigü•, impor, decretar. Vou de
cretar quotas contra os estados, poJ:'Ique a minha ren.da or
dinaria não basta. 

O banqueiro responderá: Si vós, Governo do BrazH, não. 
tendes força, não ~estais ar1nado de auetorisação ·para pe.rce:her 
os · impostos, nãc> ha meio. de 'obterdes.· empresti:ri.101 porque 
ficaríeis dependente da boa ou n1á vontade, dos vossQs estados. 
Ao contrario, si o Governo disser: Estou arn1ado de meios e;. 
alén1 dos ordinarios,. tenho na ~constituicão meios dê pedir 
ao Congresso, e este decretará in1postos que todos: os eídadãos 
são ob:rigados a tPagar para as nece·ssidades· da Protria com
rnum~ naturalmente O' banqueiro dirá..:. ~-~e .Paiz tem e·len1-entos 
naturaes, está en-1 paz, vai com prospe1'hla·de, e o seu Gover::oo 
honradó merece crédito. 

I 
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Por consequcncia. si fôt· adoptada a emenda~ tcrernoii 
abalado o nosso credito. disto estou convencido, e por isso 
1·og·o~ e:x:IwrLo os n1eus arr1jgos para :que Inodifi,quem a sua 
emenda, que re flictan1, ernquanto é ten1po, sobre esta rnateria. 

Declaro que, si o CongTesso votar por esta emenda, si 
meu paiz inteiro lhe der a sua acquiescencia, só uma voz .... 

VozEs Não uma, n1uitas· 
'Ü Sn. UBALD[NO DO AMARAL- .•• terá protestado votando 

contra. 
Poderá a União capitular neste . assedio, c resignar~se a , 

t.o.d~s os sacrifícios que estão sendo ex:ig'idos, como pagar as 
d1v1das dos estados, dar quotas sobre a importacão, -ceder 
terras, fazer quantos favores quizerem; poder'á gravar seu 
futueo, rodear-se de sérias difficuldades; 1nas o .que não 
póde é atar as n1ãos e acceitar esta situação bem caracterisada 
pel() S~. l\1inistro da Fazenda- ficar a União, que representa 
a Pat~m, na dependencia- das peq:uenas collectividades, da boa 
ou n1a vontade dos estados. 

Entr•etanto, ella não ten1 o alvitre de dizer: Não farei 
os serviços, dissolvirei o Exercito e a Arn1ada, abandonarei 
as fronteiras, não darei justiça. Ella está obrigada, fatalmente. 
a fazer tudo isto, e, si não tiver os meios, que acontel3erá? E' 
que nós n1esmos teremos de reforn1ar a Constituição dentro 
de un;, l)razo brevissin:tO (Apoiados); é que talvez: antes do pri
Jneiro orçamento, deante de en0'rn1es~ eTnbaraços, terJen1os, con1o 
. os E.stados Unidos; de reformar-' a ~Constituição, para assentar 
os verdadeiros principios.. (Apoiados). 

Si o pensarnento do nohre Deputado é esse que manifesta 
en1 aparte1 não vá exigir qliotas dos estados; elles não as Irran
dn;rão, corno não mandavmn nos Estados Unidos, como não 
rn::n1cl::l.van1 nas antigas provincias do· Imperio. Quando dellas 
e:xijia-sc uma CJUota de sangue, os recrutas que de algumas 
vinharn eram: en1 tão pequeno nun1ero .que a diVÍda restava 
serüpre cnorrnc; as {ileiras prehenche~am-se de outra ·fórma., 
rnas não nela. contribu}J;ão estipulada. (Apartes.} 

.Sr. Presidente, eu ponho termo a estas observações tão 
descosidas . 

Voz[s ·- Não a.poiado; rnuito brilhantés. 
O. SR. Ue .. u;DINO no AMARAL- Eu sou~ talYez, censurado 

.por ter preterido alguns collegas, valendo-1ne da generosidade 
con1 que os me1nbros da Con1n1issão dos ;Z1 n1e fizeran1 seu 
Presidente. 

UMA voz- Generosidade, não, justiça. (Apoiados.) 
O Sa. UR\LDI~o Do AMARAL -. - Eu deveria aqui ficar 

eal::tdo (Não apoiados) ; assim con1o lá não mandei ~nle~das, 
aqui não n1andarei nenhtuna- J?evia conservar-me silencioso, 
e n1e conservaria, mesmo, venc1d0, como me par~ce que pre
viamente estou cm n1uitos. pr·eceitos cons.tl,t;ucllortaes;. 1n~s 
a t·espei t.o desLcs me res.t~yia.. u~ grande re~-norso, me- f1cana 
sempre esta duvida. - s1,.. ~u tlnha cump~do o tnEru .. d~ver, 
calàndo 0 que reputo· senao un:m. pro:phe-cw, ao 1neno:5 u1na 
advert;enc.ia. is Lo é, .c1ue se.rá grave E-rro adoptarmos . ei? 
nossa Constitui-ção r.:s em~ndas :r;·íogranden~es sobre os art~-
gos ,g e i2. 



1\•(;u a Y. Ex. e a() CungTt's~n q11n 111e (lt'Süttlpc•rn :-;i algurua 
yez euntt·udui os muu s i l! t r ~tt·<~:-; eollegas fallando de u nm 
n1anc•ira qtw lhes desagratlotr; rna~ e~Limo tel-o feilo. por
que as rwn1Hesta:~õ<•s do C_nngn~s:-;u, ealorosas e vatriulieas~ 
•lH'OYar·anr-nte qu<' 11iio esLantns sómPrltc a olhar ·par·a n earu
vanal'io, QLW si temos es~e senl imento, que é sagrado, cl_o anwr 
ao lugar onde nasc.t~mos ~~ aoEstado f'lll .que demos os prnnoi ros 
pas;-;us, não fieanH.ls em ~:l o: espirilo a.tadu só mente ""~t iss.o~ qun 
deve .ceder o passo a :t.l1teresses 1na1s elevados. ] Iquel con
Yeneiuo de que cl.Hm~ea ·a· haver B:r·a·zil~ Llu que a :llepulJliea 
vai-se tornar un1 ideal,. que o patriotisnw é LLHlU realidade. 

O SH. Z.-\MA -· Cou1e~:a tat·de a sua conYieção. 
O SR. UBALDINO DO A~IARAL--Bem; eu não queTu re:-:

vundcr ao Sr. rep:::'esentante da Ballia; parece ICJUe j ulga-sp 
magoadp ... 

. O SR .. Z.-\:l\1A- Não. absolutan1eute não. 
O SR. UB-\LDIXO DO· _t\~IAH.AL •.• pois larnenl a que a nlinha 

eonvicçüo começas~e tão tarde. Eu lhe protesl o q ne ·de hora 
c1n deant.e serei tão clocil aos ~eus c·.onsuliHl~ ~.~ ~~xrrnplos de 
)Jatriotismn~ qur nunca mais andarei retardatario; acon:ipa
nhando-o, estarei sempre na frente. 

Meus senhores1 o que é para desejar de todos nó_s ú que 
rneditemos uin pouco sobre esla grande Patria; que. antes de 
sellannos este docun:ento .con1 os nossos votos e assig·naturas, 
pesemos tanto quanto é possível as consequenci~s. 

Uma Constituição .não se deve fazer para ün1 dia. E' st~IH 
duvida democratico .que .os povos se movan1~ n1as ·é in1pm·- · 
tante que se poss-a dizer de nós,· co1no se .diz de nossos irmãos 
do Norte, con1o .·delles disse o historiador allen1ão, e:ntre incerto . 
e aclnürado, que- ficara provado poder assentar-se :-;obn~ . a 
a1·eja nlovi.fJtic,a um edi ficin politico, . tão ·solidamente. uo1nu 
sobre a rocha. l.Muilo bem .. ) ·· 

Meus ·senhores, não fora.nl sen1 razão escripta.s neste pro
~iecto as palavras, ·que algu·ns julgam pueris, - união per-
petua r indb~oluve.l. . . . . 

A perpeLnidad.e não e~iste. nas eôusas hurnanas~ nada· t\ 
lndissoluvel, · xnas ilnporta que cada geração tenha sua. m·en<_:.a 
e sua a fi' i r-'Jnacão. Para os . hon1ens ele hoje a Republica 
t'b'ederativa. é. um~a religião que não se discute. . 

· Outros virão destrúir, ou con1plctar a nossa obra, como 
nós abatemos altares, derrocárnos institujções, derribánws um 
throno~ . . 

Ainda un1a vez) reflictan1os antes de dar os nossos votos, 
e. :prip.cipaln1ente, consideremos que, acima de tudo, está. a 
União, o Brazil, a grande Patria, que dcvcn1os an1ar· c fazc.r 
a1nada, deixando que o futuro cumpra a sua n1is~ão con1o 
·,julgar n1ais acertado· (Mtdto . bem! kluito bern/ Applausos. 
O orador é cu/mprimentado.) · · 

* l)e;pois. ç]·e profe~ido este d,iscurso, um illustre Depu Lado 
))Or Pernambuco ~·embrou ao orado.r que antes da ci·ea(;ão 
das assembléas ·provinciars, os pre-sidentes de provin.cia, mé
-ros agentes rlo Governo Imperial,· tinham ordem de ren1etter 
para ,o Thosourn os saldos provinciaes, e .que nnnca o T:h.0sonro 
recebeu quantia alguma por tal. titulo. 
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V 0111 ú ~lesa, são li das, apoiadas e cn Lran1 conjunctamcnte 
C'rtt di~:L'l!:::;:-:;::lu a:-:; :::il'!:\UiuLes 

Bm.CJlda& 

~ttl)pt'ilna-~c tl at·L. i:)'> du LitulD to o. sub::;Lit.ua-sc ·pelo 
SL't;'ll i llle : 

. .!.'~: da l'1lll~lH'lL't1eia UllS üSlUdü.-:', tr'Jhutar todo O l}Ualquer 
Jl,l!llU::ittl, 1':'-~c!tttndu us qut~ e:·:duu compl·c-.üendidn::; no at·L. 6°. 

~I." Da I:Jldichdi.\ dn illtposto de ir1tl>Urla~:ütl clll.H·ac!o 
IH'la t;iliÜtl ~tdH'I' o_~ getwt·o:-; du Jlr·n,~t.;deucia exLJ'tti1guit·a, se 
dr•:iuzi!'iitl 1~ (!c. pan:t ~L'I't'lll .tJistr:ilJuitlu:-; pelr1::; L1 ::>-tndu:-;·, cn1 
p!·UJ.Iill'i.:i'l.ll ú JHllJt!ia~:ü'l tlt! eada unl. - Felisúe!lu Pl'eitc·. 

,;~ c•· l · 1:'< • · I· l v ,::;t. 1-~ss1s ..~ârazll (~tmwea c.1zenc o que t~sl (~ CtmgL·es:::;u 
dr~\'t.~ :'l'l' ba;-;!anlc~ gen<'J'()SO e basl:1ntu jw.;lo pat·a eoncucler 
algu11~ tl1Ulllc'n!u;-; de ~ttten~~ão u unl auLigu lt·:.t!.lalltadui· da 
Itt•publiea !<'(~tlt'raí i\·:l, quu agora ~e dis~ute 1w ~L~io nmis au-
~'lt s l n d c n 1 ! ::-; s a P a lr icl. · 

U ut·adur nil.u (~ elos 'LJtu: pensatq que Se\ dt~veul abr'evial' 
tt:-; di:::ctt:-:.:::~)1':-> l't)m lH'ejuizo da aet;ão de cada LHll elos rcp.t·e~· 
st~ll! an! t'~. Si 'lt a t1.:-'Sump tos snhrc os quae~ a discussão deve 
st't' lai·g:<1 (\ anljdtt. si 1m lHO!nenLo mn que cada un1 t.c•nha o 
t!in~iltl de di:t,t~t· 11 que pensa c u f!UO sent.é, c::;le ~~ u rnais ín-
e o n t t ~ s í a Y l' 1. · 

.. :\ lillt't'fladr~ c:usla rt~almrnte~ e é nceCS6ilT-'io que o homem 
1nu i! a~.; Yr'i:t'."' t~~·!llt a n cce~si da de cl e arca1· con1 tu ela::; as pl·o
vru_:i'í<·· . ..:, '!Hll'a su:..;lt:ntar· esla nwsrna ~ liber-·dade. 

:\11:-1 t)!';.!·ani~n:,J:-; hmnanos, como nas soeiedacles. u simpli
c.ic!adc• niio -~; a c·tm:3r~r!uenC.ia ·da JWrJ'eitão. E.tn J(' 0-l'a u~ lllais 
L~OI!lpl il~adu~ ;:.;H o 11:-3 mais ap!ns, us mais eun1rltelos, us mais 
J)t'!'f(•Í!Il~-'·· S ~r't'lll'nl(\ lillt.' t 1 Xt~rnpln~ sô dispõll de u1n tubo 
digP:-1 i\'d llê:ll':l ~;.~ !'tme<~õn~ qlln n:1 .hnmem s~in ~~:.::r!re]clas por 
um lní'!·!wni~liHl lllrdtn dit'feren.!c e con1plicaào. 

S n~ ::;1 ll' i ~~dat!c'~ a mr:snm e ousa se dú. í)u <:tn Lo rnais sim
r>lt:~~ 6 o i ic\··:Tno. ! r~.n !o n1ai~; a ?\rr!,·,fio rstú amcaencla ele arbi.:. 
LJ.'::.tt'il':iildC':-1 l' Yildí'11Cia;-;. 

~~('ilthl a::-::-:.illl. IS ~~~~~~~:-;:-;fu·jo que as lei~ sejam discuUclas 
cnm l ilwt·.dad('. · • 

Pt:Ha 11 tlt':.H[ilJ', t\sLe as:-;umpLn não é sómentc um assumptu 
do c<m'.-;l~:·fiu. (; 1tw1lH'ill mn as:·il.1lt1pLo ele~ respon:-;abilhladu~ que~ 
sn l)I'<'llilt; 1llt!i!tl '.it' l_H:rlrl ú~ idéa~ qnc Lt~m.~u~Len.Ladu cu1n 
a rd u 1·, ( :, ~ ;-; d (' 1 1 :-; p i· 111 w 1 1 · n ~ t cm p o~ 1 !C s u a n 1 De w ade. 

<J que :-·.1: .::li:.;;,~u!L1 • diz <I Ot'êH1m·. é a Fecler~v:.ã~J, e si algu1~1a 
· ct.ru~~l l ·:·111 mnl i I ac!1\ r~ d~·~;<•.i :l.1lu r1lH'él o sm.J Jl.ct'IZ .. u a J.;'c'cleraç.ao. 

Pn 11 !'• t•:-;1,• ..:\·;..;!.<'11l<l.? .l~' o ~y::-:tc:rua Jn31S S1111l)ÍC'S 110 Stm

. iid 11 :!:• ·:-:<:i. 11 ma.i;-; 1t>.p.·i~ intn. i~!n <\ o _rna~s Cf)11l~H'<''l~e.nsiYul; t} 
ru1uclll> L'll 1 '.\1W 1::-' Y<l!'](J:-; gJ·Upii:O:, !~l_l1~tnU0-S(' _JHH!UJllO que. C 

· · · I • · .-. .;-; · ··u1l)1·1· '11 1 1('1 ... 1 
(' 11 \ .. !'''"' !)'1 r·•t q "'li' de ~ua l'Xt'lLL.;l\.1:.1 t'•ll!ljH' .. j.'ll~·l<-<._ :--nd _:'"' ·, .. ~,' '· 't, . -~ ·: :"·'· _l•·'::l •• 

l\ln::;t.t·:.\ t\liC liU capH.tllU ([Uú :-:-e Ctl:::.Cl!LC .CJ1C01.UJ.~-::,C dCStlO 
lttQ'tJ 11111 :t qtlt'~dilo •l!Ut~ 1:an1 rw:11lrm.1 povo. 1.\ ma1:3 lntt>ui'I.anLu 
dt; rp.H' paYa J!(·J:..:: !1Ttl<1·-:-;<~ <l:• <.1~lplicat· r\r~{h; lngo o systcma 
fet.le:·alj~la t'ill\Hl !:IIL'lrn:, du goYrl~1o do,.T~stauu. _ 

·\~='"') 1(' 11 w:..: D.tllli 11nHt tlllf':'lnn pollttca. l!m::t que~tan elo 
•• cl( . . .. ,. 1'" r-

1.1, ... I" ·1 ~. 1v~"·\ 11 ,·,:-; •
1
)ahdir;n:-; rm 1111'·a t'Pnt! .tJlC:ln8 .. , a qncs~ao 

1 _,•("\!! ({'t ( " ,!,.t_l (, • ,, " ..:.. • ,I_. '1"\()f\ ) I ~~· "'I 

l .. ' .,·- 1." 1 .... •li' .... l\.,,,,·111 ) I':'n t'l'(!. PlH':-I.ao t1.r.nuaccna.. 
L a I:). II '"~ • :-o' · • '· • , . 

4.9 
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A 'l\ionarchia enLrc nós era urna instiLuição tyramnica; 
nós a repelliarnos, simplesn1ente porque e-Ha era no sólo anw
ricano un1 corpo e;x:Lranho; ella tinha de sahir totalmente, antes 
colllO un1 ünpulso espontaneo da Natureza elo que pela eoin
binação intelligente dos h0n1ens; ella não tinha :raizes no 
coração do povo, que esperava, apenas, o tempo para preci
pita!-a. 

Nos ministerios n1onarchicos que combatiamos, cuja in
dole devia ser oppressora, nunca tivemos oppressão politica. 

Assiln é .que o n1al-estar que sen.tian1os con1 o govci·no 
monarchico não era ffiOtivado pela pressão politica que ess·e 
governo exerceu sobre nós, n1as pela irracionalidade e.m vir
tude da qual existia, e que o fazia pe.sar n1ais sobre a no!::l::;a 
ccono1nia do ·que sobre a nossa liberdade-

Sempre pensou que a razão ·principal por' .que de.vianws 
pedh' a Republica é que esta ·era a unica fói'lna de govcn1o 
que p.odia estabelecer a1qui o systema federativo. 

Pensar que a Monarlc,hia pudesse estaheleBer a Federação 
era preciso adn1ittir que ella quizesse suicid·ar-se. 

Si a questão federativa é superior, a questão econon1ica 
.~ archi-süperior, . . 

Depois de le.r o art. 12 do projecto, diz o orador que o que 
~e Vê alli estabelecido não é o .systetna federativo, é o syete.ma 
absti'tiSo e absurdo do regimen. . 
· E o meio com que se pretende con1bater es.se systema não 
é outro sertão recorrer-se ao orçamento do Impei'io, a despe·
sas que tlós tanto ünpugnavamos, que queríamos derrubar c 
que pensavan1os que tirtham sido derrubadas no dia 15 de 
noveínbro. 

Pois, si nós fizemos a Republica para se organizai-a sob 
.os orçan1entos do Imperio, sustentando aque.Uas engrenagens 
~qüebl·adas, ·que funccionavan1 dil·ectainente por'que eram 
absurdas; si fizemos a Republica para isso, fizemos uma obra 
que nos deve envergonhar, por~quc despedimos deste velho pa
lacio, onde agora nos reunin1os en1 nome da soberania popular, 
o ancião que por tantos annos reteve as rédeas do Governo~ 
para vir sustentai-a, nã.o corrigindo os err·~os a-ccusados, n1as 
conservando o 1nesmo systema. ~ 

N·ão é possivel que, discriminando a acção do poder federal 
da do looal, as despesas continuem a ser, não já as mesmas, 
mas n1aiores, con1o queren1 fazei-o crer, e 1que tenha sido este 
systen1a an.tinomico com o federalismo. . 

Ha poucos dias, o Sr. Ramiro Barcellos mostrou co!U al
garismos que no orçamento, base das conjecturas dos que v1m:an1 
tHistentar o systema imper~al, havia muitas verbas que deviam 
fier cortadas. 

O orador quer se fazer comprehender, para que não o ta~ 
:X.em de incongruente~ dizendo que a Re:publica era o systoma 
das econonlias é da n1aior1 simplicidade. 

O qne dizia é que ·a Republica podia viver co~ a. metad~ 
dàs despesa~ do Imperio, e varnos declarar, no pnmmro ~eLo 
solenne, que é preciso dobrar essas despesas, que as_ anLig·as 
1Jrovíncias ·contínuém no mesmo abatimento, sem me1os para 
custear suas despesas, e que todo 0 mechanismo continue a 
ser o mesmo, apenas moldurado com o pomo do :o.ome de Repu-
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blhm, ~uiJ euju umuLo venl.e está a HlCSnia. etu•tmssa ·do lrrl ... 
pel'i ali suw. 

Pulo::> hupostus que, scicntifiearnentc, lJCl'Lcne·mn ao Go
verw1 Federal, esLá provado crue as renda::; pu.blieas serão de 
13.8. 0-ü'O: üOO$, o que as fOJ?-Les deixadas ao Cenll'o são, per
llll LLa-sc-lhc o termo, elastwas. 

ü povo ben1 educwdo comprchende~rá que ü tributo re
verto 0111 proveil? da so:ciedade, e. si o povo não comprehende 
esta verdade, sera o maior' dos cr1n1es dar-lhe uma Constitui
ção, quando não te·m o preparo necessario para recebel-a. 
As~1nl, porón1~ não considera o povo brazilciro. 

A ell e recorrerá o Governo em nome de seu patriotismo !Si 
;)quellas fontes não bastarem. · ' 

A diffci·ença entre este plano e o projecto 6 simplcsn1ente 
no 1ncio de arrecadar a verba supplementar pa'ra a União. ' 

Não basta destruir, é prec.iso, onde se destróe, con§truir al
gun1a cousa. 

Apre·sentou con1 os seus c~ollegas um systema substitutivo, 
que alguns oradores tê1n combatido, dize,ndo que cmrt elle é 
impossível a Federação . 

. Mas, apesar da.;:; emendas que apresentou não serem, corno 
.dizem, convenientes, acha que devem ser discutidas. 

O n1eio que apresEnta é este : a União taxará as rend·1s dos 
estados ~on1 un1a quota propor'cional. Os orçamentos de todos 
os c5tados serão organizados corn a razoavel antecedcncia para 
que. possan1. estar de accôrdo co~ aquelle plano, de modP que 
a União não fique prjvada de occorrer ás suas necessidades, 
porque o impo.sto não é o unico recurso, \POis ha o credito, que 
o orador suppôe existir neste paiz; portanto, pelos meios co
nhecidos Clll finanças- 0111ÍSSâO Je bilhetes do rrhezouro e, 
mn easo especial, papel-n1oeda- a União saUsl'atlá as suas 
nocc:s~idadcs mais in1n1ediatas. 

Pelo systen1a dt· projecto a União tem nos estados agentes 
lJara conectarem •.Jf.. ilnpostos. O meio que o orador apresenta 
é mais simples: o Estado cobr-·ará e do .que cobrar dará á Un.ião 
u.I·na quota proporcwr.al. 

A. esse prop.osito refere un1 facto qu~ se deu_ com um popre 
gaucho de sua terra, qu.e perguntava porque nao se pag·ar1a1Y1 
no 1nesn1o local os hnpostos geral e provincial, e1n vez de se 
o faz·e.r s·epar.adanr ente; 1 icção que n~o foi aproveitada no pro-
jecto de :Constituição. . · _ 

Obj ectan1 qu·~ é poss1vel. que os estados nao paguem a quo-
tc proporcional que lhe.s tocar. . 

Mas está 1hypot:iH:'SO ó excepcional e não serve de arg:u-
lnctll.o, al1~n1 de que esse não é o unjc-o recurso par·a pod.er o 
'Cenlro aug1nontar suas rendas. 

Ouviu dizer CJUC é proposi !o do Governo ou~ pelo Jnenos, da 
n1<:·doria ·do Congresso, lançar a Uniã-o. o ~rnJ?osto fl.e :l5 o/o ad
die.inna•f•:s. ~obre a iJnporLaçfto. para .chstrtbmr. ai?S estados. . 

Não cmnprehenclo este absurdo, porque, s1 e da aload:t d~ 
União .::tug:men!ar a renda: para qL~e dar-se este augrn-ento ao~ 
esf a·dos. para h u~car ·no RelO tflelles 1m postos qu c lhe cornpete.rn? 

.o svsl cn1a lPml)l'ado peln orador tem ~d.ado os 1nelhorcs 
resull ad;1::; nos 11a izrs mais adcant.ad?s. , . . . . 

Diz que a índole do povo .brazJlCJro ·c .... pacrfw.~~ e SUJOJta-se 
aos factos consumrnados. Po1s quem paoou por tantos annos 
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o intpuslu ün guc.r·ra du Paraguay duvui.s Llu Let·minada, quem 
pagoLL aLú !H)m~u te111po 3 ctrj de addil.;_ionrres do elc~ncnlo .sel'\·il. 
porque não :;e · eonfonnm·ú emn um sysLuttlil ta~ raew_nal '! 

A :t·etu.:h1 discl'inünada nu al'L. li" du .Pl'O,J eetu e ele 
13t). OOU: 000$. não se levando Pt 11 eon La u aug·Jnen l.u tlUC ~uf
freu a tarifa 1w1o ultimo acLu dn 81' .. l\linis!.ro da Fazenda, 
·eom o qual 'a renda se :elevará a.ll50 ~~.ou :Q00$00Q. . , 

Cmn o nosso regünen. de s1mpl111eat;.oes nao :-;·e gastara 
meno~ do iL}UC na ?\lunnrelt ia '? ~i as::jint nün Jú~t·. não sabe o 
que rc.spond c r ao I)() V o, qtH~ llH~ clelegon u nwndato resprescm
tativo. · ·f ~ 

,o povo sabe que lif.'lnos urn t'xerciLo de cn1pl·.cgados e 
apos0nl.aciu:-;, cgw a .MuJHlt'e 11 ia e< llltttteLLeu aln1:;us ~Ltue a Re.pu-
:JJlica vai eollibil': t=·t1!.t·a 1wlns ulhus qtw :-;<~ vf'w fuzc1· eco
nomias. sob 1pena Li e se dcshonrar a Rcpuhliea. 

Assim. o tn·t_:amcml.o Je in1posto não púde servir Lle base. 
O o.raclor pergunta si é porque :pc.nsa asshn que n1erece 

, o quatifieativo de inin1igo da União? . 
O systc1na fcüer·ahvu es!ú desl·inado a sm' o systen1a uni-

versal. 
As industria~ foram pouco a pouco se apm·fei~oando e 

dermn e1n resultado .essas l.eias üe esl J'aclas ele t'erl'o. nave
gação, cun·Pius e LrdegTaphos ~~ o maximu cll.'~envulvimcnto da 
in1prcnsa~ C:JTlt~ LratlSnlilLL' os nossos pensauwnlos. · 

~ão seja o Bt'azil· u vt·inH:.ü·o CJLH' se: lt'Yan.t<JLL por urna 
revot~~ção pacifica, qLw. vá desnlCnlil-o. 

O Sr. Americo Lobo- Sr. :f)1·esideu!e elo Congresso dos 
Estados Unidos do 1iraziL não (• s<mão o euntpt·ilnenLo do dever 
que 1ne traz a esta tdhuna, ha pouco uccupacla por .dois illus
tres rcprosnn lanJe~ da .i\.ru .. ~ii(), q u l' S(~ torna1·arn como que dois 
vulcões dt\ elnqur:nria ~'·dr\ sabc-dnr]a, <:tuhora. (t, JH'imei1·a vista. 
mn :dir.ecçõe:-:~ oppns!a::;. Eu i onho st.'nn~~nLe. St•. :lJresidrmte. de.:.. 
sejo ·de hen1 servir aos mr~ns patrícios que rne . clcvaran1 até 
esta ennnne alLu t·a~ G·:mfr•einclu ao nwno:s cnn 11 >O Lente (Não 
apoiarlos) a g.rande honra de scntar-su no Senado da Repu
blica. VPrílade ,;. ·Clll t• s6tnt'nl.e pm·a nãn deixar se apagar o 
fog·o saüto do patJ·iotismo, que arde-rne no coração. do patrio
tisn1o santo, repito, o sentin1eiÜO 111ais suJJiin1e da hun1ani
daàe, ])Orque é jus!arnmll.e Plle qur~ nos torna felizes e faz de 
uma· aggrr::::miação ·de ho1nens 'lnna müdade perfeita, nobre 
e divina. · 

E' . err1 n01ne dess,e St~ntin1enLo que venho curnprir n1eu 
dever, esper·ando do illustre Cnng.resso 11111 pfJ<uco de bene
volencia para com estE~ -can1ponio do Danubio que ven1 aqui 
:fallar a linguagen1 tosea, n1Ja dos atavios da eloquencia, mas 
a linguagen1 da verdade. · · 

Ha póücos dias, Sr. Presidente~ corno que se ouviu neste 
capitolio o dobre de finados ·pelo federalisn1o. E :foi da bocca 
do illustre M.inistro da Fazenda ·· que partiu este grito do 
alar1na, que r1ão deixou de echoar tristemente cm nossos co
rações. N'ão quero, de rnoclo algun1. Sr. Prr-sidente, pôr' crn 
duvida o patd otisrno do nobre :Ministro da Fazenda, J)ONJUC, 
21n parte, nlle d'stá com · a ver.daclc, corno tanthenl ·a illustrc 
representação do Hio Grande do 8ul. 

· ·S'r:· P'r-·csidenle, :si o systema n1onarchico oppunha-se a 
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f.odas as vantagrms que nos :n6dn offPrr•er1' a FPclPração. por 
srr· a synt.hrsc ela crmr:rntraç.fin. ag-ora qu;> rllP rs1ú clrrruicl,), 
t•ncnn I r a mn-n ns 1·nn10 qrre 0111 r~nnfl1 r! n dr' pro bi !lacl r~ en1 eon
S~'Cl1lf'rwia rlí's! P rlilr-rJ:rna: ou· í'SLalwlrcrmns a F(•d1•racãn f' 

af'r·nnxun1n~ n r.1'i'tli!n pnülicn, nu não a p;-;!ahclr'cí'mns. e fal!a
rn os a I nd os os r r n.;.;sns e o rnpron 1 i ssos r· 1 e rn rn ta l'0S r rnenti
nws ú nossa rnissão. cnndrnTnanlln an sn:ridio nossa juvenil 
Jlftr.innali ela de. · 

E' vista P patrm! ~ a enorme som ma dr nossos encargos na-
. r-inna(•s. :\o eeguPr esse !.rist0 snctar'in ela ~lnnarc·l1 ia. rlissr o 

illns!rí' Sr. }Unis! Ú) da !Fiazencla que lH~lo prn.ir.rl o ele Consti
Luição sn Lransfcr·ian1 aos estados tars rendas. que, deduzidos 
os serviç:.os que as aconrpanhan1~ dal'ian1 aos nleSlDOS estados 
urn saldo de t:f)·. 000: OOO:P. Isto poderá parc':er a n1uitos uma 
prodigalidade. 

Mas! si a Pedetação 1é irresistivel ·e nos impõe tamanhos 
sacrifie.ios, é preciso que tenha resultados correspondentes~ 
isto é, que ella seja plena, con1pleta, sen1 nenhuma restricção. 

Tratando~ agora, de fundamentar ao ele leve algumas 
emendas que tenho a honra de apresentar ao cap. 1°, con1eça-
r.ei pelo -a.rt. 1 o. . · 

10 illustre representante do Paraná poz en1 relevo a per
petuidade e a indissolubilidade que o. dito artigo consagra á 
nossa União. 

Entendo, porém, .que taes palavras poden1 ser perfeiLa
n1ente dispensadas, porquanto estão ilnplicitas: é immortal a 
Nação Brazileira. 

H a, com tudo, no art. 1 o uma emenda da i Ilustre Con1rnis
são dos 21! onde se subtrai toda e qualquer referencia á 
gloriosa e incruenta revolução de 15 de novembro de 1889. 

Parece ~que a illustre ·Con1n1issão considera rnllitar essa 
gloriosa revolução corn seus consequen:t.es, e, por um poder 
e~,trenw. quiz mnittit· o facto substancial. 

A Commissão, por'ém, não foi justa, porque nós, no Bra
zil, não poclenws júrnais lanoar no olvido essa rcvoluçãÜ', que, 
en1 uma rnaclrugada resplandecente, fez da nossa juvenil na
cionalidade a 1nais livre do continente. (:1J;fuito bem.) 

O decreto que nos .convocou torna-nos, segundo o seu 
teôr, juizes da Constituição outorgada pelo Governo; mas 
esta .posição ·de j~u izcs eomo que não nos assenta, porque já
mais seremos j u izcs elo clccreLo do Governo, nós son1os repre
sentanJes elos .E~sLadns "lJniclos do Brazil, somos o povo~ e é a 
nós que compeLe ela r.· as tahnas da lei. 

Podantn. _0s!a n~nrll.aç;::í,o da rcfor'r.neia ·dn glorioso aeon
tecimerd.n dr. J5 de noyrmln·rl rlove ser InnrliJieada c sanada. 

Prormnl1n. pois~ um pr1'an1bnln :í. ·Consl i! tlieãn .elos Esta
·r1os Tinidos dn Bl'nzil t' ph:n lkt•n(:a a Y .. Ex. par·a lrl-n. (Lô). 

U~\T ~n. nr.:I"'J:I~SI~~T.\XTE: --l~ssa ~_; quP '(~ a J.H'Oclamação 
solrmw. · 

O ~.n. .\ \11·:1: 11:() Lo no - Sr·. Pr·o'sidt>n !.t'. sailt'.-:;:n c. :nãn (· 
inulil Jemhrar· an .palrin!i~mc' d1J;-; illllsfr·c•s l'Ppr'r~snnl:an!cs. 
qnP ns 0nrne~UH nacinmws siín ennrm1•s (~ qt.H' nPS!f' lransn o 
Goy,•rnn faz como n r·anwlln r]() clPsPrin qiH' .iii niltl p(HIP r.rnn 
a cnr·ga~ P ali,ja pit1':t n chii() i1S Psiaílos . 
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Assim, pois, sendo tan1anho o sacrificio pcc11niario qnn 
nos vc•n1 {la :Fed0ra(~.ãn, pet,:.o 1 i cença para tornar bern Jd snnl P 
meu pensamento; não rocnarnos çleanLc de nenhnm sacrifício 
para .do::;empenba1-a, ô preciso tirar della to.do o :proveH.o. 
Não eomprP'lH.mcln eorno se fa(~a tanto sa-erificiu en1 gera.l n 
tenhamos ·urna leg.is-lação nnica, .que é un1a in.consoqnencia, 
pol'fllll~ a nnidarln da lr~i segue a nnidacle da magistratura, 0 
vice:._vcrsa; c si a magisl.ratura tem de passar, como passnrú., 
aos nstados · soberanos, olles sorão vã·s sombras. si t.arnbon1 
não tiveren1 o direito soberano de elaborar a lei. 

O Governo Provism'io pl;üclamou a soberania dos csl.a
do~ c seu direito de 'fazer .a lei constitucional, e eu, represen
tante do E·stado de Minas Geraes ... 

O ~sR. BADARó - V. Ex. representa 4.000.000 de nü
neiros. 

O ·SR. AMmuco LoBo - ... não tenho con1petencin. nen1 
poderes de n1eus eleitores para ceder o direito de 1\finas, 
seu direito magestatico tC]e fazer a lei. · 

Alguns deputados do Rio de Janeiro quercn1 que se fuça 
a mnrlan(:a da Capital da Republ ic.a, desta eidaclc, que nün me
rece, sem duvida, os apôdos ,que lhe 1ançan1~ nen1 deve sm·' cnn
demnada como nova Babylonia: e. si i.f~rnos de aceci Lar l.ocla-=; 
as eonsequenr.ias da FederaÇão.· isto é. o direito soberan'' 11ara 
todos os estados. não poden1ns negar ú cidade rlo Rio de .Ta
neil'o e ao l\1:uni·cípio Noutro o direito de fazer a lei, por·.qne 
(~ :essa nma condi(:.ão di:'. vida e do lihe.rdade. Poi'tanl.o. ron1 
q11e direito despojaremos o Município Neutro de sua sobera
nia? Nesta 1hypothese dar.iamos a lei aos filhos da C a pi l.nl 
actual. o que, evidentemente, importaria uma injustiça clamo
rosa e iniquidade sen1 nome. Por isso offereço, ainda. eosta 
emenda. (Lê.) 

Vê V. Ex .. Sr. Presidente, que digo f6'!"Jna, não forrnm'á, 
como está na Constituição, porque entendo .que as antigas pro
víncias não mais e;Kisteni, os esta-dos· actuaes são consti
tuidos. 

Washington :e Buenos Aires foram capitaes das dllas 
confederações sem que se tentasse logo ris-cal-as do solD. E' 
nreciso, mesmo, que {) Governo federal confie em si e na 
liherdttde, mostrando nfio ter ciumes de um governo loc.al. 

.de nm gover.no n1etrotnoHt.ano, qno ~e eri.ia a seu lado. Eu. 
portanto,_. que não tenho nenhuma falta de. fé na liherdadP. 
nen1 na Feder•ação, fat;:.o v-otos pelo bon1 exito desta enwnda 
que proponho. . 

10 art. 3° diz •que os e·stados não se poderão desmernbrar. 
etc., sem que ha,ja acquiescencia de suas legislaturas em dois 
annos successivos. . 

.,. Mas~ Sr. Presidente, a Assen1bléa Legislativa de um s•!) 
bienn i o, 'é a mesma Ass·embléa Legislativa; ena não pôde 
mudar ·de opiniã.o, ou, nelo menos, não se deve presun"'~ir isso· 
Nestes tern1os, si a medida de que se trata é de utilidade para 
o· Estado e deve ser comm:grada nas suas leis, é preciso que 

. o artigo fique ass·im modificado. (Lê) . . 
.v. Ex. sabe .. perfeit.an1ente que, como diz utn cscr1p!·.or. 

aR elcioões· são corno a photographia instantanea e qne m~11ta~ 
vezes as ·assemhléas tornam-s-e espelhos. como que aprnTlO
radofl Oll exatggcwafl:os, das opiniõc.s. Assirn. e sR c eserip.to:r as. 
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con1para ao facto de uma photographia. que apanha a ima
gnrn de 11n1 eavallo cor·rcnflo~ c observa qur. r..·sse eavallo sern
J JI'C enrrerá nella. 

J~, pois, é visl.o que unta só legislatura scrú o mnsn1o pen
sanwnLo: c si ó pecciso rnantre aquclla icl(\a conservadora. 
qnc os .acLos ccetos on crroneos .de un1a legislatura possan1 
ser revistos por outra legislatura. · 

C:lwgo, Sr·. P1·es1dentr\ ao art. co, onde se tem trn,vado 
f.nrl o o debate. 

1Son da OJ?inião do illustre representante do Rio Grande 
rlo Sl~, .fecundo e inspirado, apostolo da Liber·dacle e da Fe
d~~raçag. (Muito lJe'Jn.·l ~.sou da opinião dello ern que estas ques
toe~ nao p_odem ser lançadas ao esquecimenLo, porque o .pri
:r;1e1ro cap1tulo é a questão dos meios; é .o ser ou não ser, 
e toda a Federação . 

. ,Q Sn.. BADAHó- E.m n1aio é que 'havemos ele Lir'ar iss0 
a hmrlO, qnando tiv.ern1os os dados necessa.rios. 

tO Sn. AJYrEmco LoBo. -- A1n·es mm·, le deln(fe. 

O Sn. BADARó - iS!i chegarmos até lá. 
'U) Sn. AMER.ICo LoBo - Ü· homem politico não póde ter 

imprcvidencias~ nós legislamos para maio e para todos os 
tempos . 

.Ao arL Go~ que concede, privativan1onte, ú União algqns 
tr ilml.os. ou acceescentava ef;Le imposto de transi Lo (].e pà.ssq
gcirns nas estradas .c] e ferro que ella subsidiar. 

QnanLo ao in1posto SO'bre vencimentos~ não comprehendo · 
absolutamente o systen1a financeüo pelo qual se dá ao e:m
J)regado, cnn1o paga do seu trabalho~ uma determinada sonl
ma e ao mesmo tempo lhe iir'a dessa somn1a uma percen
tag·em; podendo ser dil11inuidos os vencimentos, não ha neces
sidade da Federação tributai-os por 1neio de un1 circulo vi
cioso; clla não os tributará ern relação aos en1pregados dos 
estados. 

Agora, Sr . .Pr'esidente, vou ler uma en1enda~ .que natural
nlente deve chamar a attenção dos illustres congressistas· e 
que· não perturba de nenhuma iórn1a o systema financeiro do 
G·overno Provisorio. E' a s·eguinte (Lê) : «A União não poderá 
j'ecusar. na pereepção de qualquer iinpostü, a sua n1oecla 
corrente». · 

Nós vin1os, .Sr. Pre·sidente, que, por um acto dictatoriaL 
os impostos de i:rpportação foram elevados, na razão da cmar! .. a 
parte, pela. exigencia de serem recolhiàos em ouro. 

'Esee facto, com t[JUO sobresai o desejo de bem servir ao 
publico. ela parte do Sr. Ministro da Fazenda. aggrava il11-
Jnensmncnte a sorte dos consumidores. 1na.rimé os n1inei:ros, 
elevando os impostos em uma proporção tão grande.· 

íParece acto de prohidade que nós não recusemos· nosso~ 
titulos de debito na com.pensação daqui'llo de que son1os ·j3re
dores; e si a Republica tem uma n1oeda corrent~ ~ esstt 
moeda é im:posta a todos nós pelo curso forçado, s1 ~ao te·
n1os cu Ipa pela exist.encia do papel m?eda, por que razao, no~ 
estabelecimentos _publicas da Republica, se h a. de dar este 

. sig'J)al :rle dnvida~ con1o succede na cobrança de_ Iffi.P?stos ele
\·;,rlissin1os. que o sãn, porque ohedec·enl ús cx1genCJas faLn.cs 
elo pr'otcccionismo c sfio miscrrLnut herança elo passado, o qual 



- 77G-

se con1põr lambem dos snerifieios JPilns rmn a g!lerra do Pn
ragllaY ? 

Snpponho .C1UC' Cl illusLrc• Sr. :\!inbLr·n rl:l. ~Fa7.rnda prr•.
lr•rHh• rr1m issn Pqnilibr·nr a imp!ll'l:tcfio rnrn a expor·la~,:iln, 
1 ·c' r n~ a ncl n n q tt r 11 a . 

~\ il~da h c1j c~ I nm(•i n otn d ns sal dos c1 P yari os rxpr·ei r i os 
C' Yrl'il'iqlwi oC!1H' 1wm srrnprn a (•xpor·la(:fio t'• ini'Prine :'t impni~
li16i.o. qrwsi SC'Inpr·r 1> int't•r·ior. t' n1nil.as Y!'ZI':-', rws nn:rws t•rn 
ljll!~ p1'n1luz gr·andi'S saldos snbrr a irnpnrln1~~n. n c.aml)iu cli
mimtl': ·j()f.:?,'l) 11i1n ó mnilo oxacln QlW srn1fll'r lf•nltnnlns r.onl.ra 
n1ís um de(icil~ nom tfín pouco q111~\ 11 dej'irit :-:;in·n para influil' 
no eamlJiu) elcvando..:.o. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 

Dcfir!it 

!).'f 0: nnn~ 
. .......... . 
. . . . . . ..... 
'. . . . . . ..... 

• e e • e e e • I e e • 

. . . . . . ..... 
\ . . . . . . . . . . ' . ~ 
. . . . . ....... ' 

i. • • • • . • . • . . 

5~9 :000~ 

v(\Q o r. o· O~''O$ .._ \..I u • v • \,. LI . t 

do 1.870-:187!} 

.Dnflclt 

... . . . .. . .. . . . . . . . ,· .. 

... . . . . . . . 

. .. . ., "l •••• 

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

. ... . . .... . 

de 1880-1888 

55.15.1 :00-G-$ 

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

2 .. 2-10:000~ 
·Í. • • • • •••••• 

. . . . . . . --. . . . 
51.50 ~· :000~~ 

1.08'.{)88 :000$ 

87 .1.5_4 :000$ 

Rn l d ns 

:1 n. t8D: nnn8 
2.:1. :301 : non~ 

.'f • 880 : ()()()$ 

~). i1,?? :00ü8 
tD.'2-'tn:non$ 

81.2151 :000$ 
I{!J.. 659 :000$ 
.'30 .t?·t3 :000$ 
,1:Ji. 548':00ü$ 

203.609:000$ 

· 8al-rlos 

219. 685 :000$ 
35. :t on: ooo$ 
50.163 :000$ 
12·9~. 2GB\: OOU'B 
!13. 095 :OOü$ 
1 7 . 71191: 00 o$ 
41.'2i65 :000$ 
26.!3914 :000$ 
4 4 .. 4:815 :00 Oi$ 
\49.214:000$ 

375.388:000$ 

27. '600 : oon~ 
9. 6137: 000~ 
8.2·12 :000$ 

51.83:8 :üOO$ 

51.11.3 :000~ 
~ .1 • 7 -'12 : 00 o~ 

-106.1.42 :000$ 
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1810-JR.·'JÇl 
:tBr-)0--1 qr,o 
:1 R (I OL_.-~ I R (i !l 
:187 n-··I.S7n 
·I.HF:tl--1 888 

........ •:• ... 

Salrln gr•r:-:~1 ............ . 
1\led.in. do saldo annual. .. 

ROSUD10 

Deficit 

5;j . Ç)(i(i : OOO:f; 
SK. (Í~)Ij : (1-.00:1' 
. .......... . 

I 13. ()()~1 :000$ 

Saldns 

20:3. (\lHl: nnn8 
~r7!). 3R·R: (lO O$ 

R7. '1511: :000$ 

55J ·. 79G :000$ 

11. '497 :000,$ 

N. B. - O cambio mn.n.Linha-sc. ao par. e acilna, nos de
r,cnnios rle 1.8H1 a 1859, quando 'J1avia âcficil. o closcen a· i·L · 
lS o :1 D cn1 18Ci8, ·l8GD ·o 1879, quando haviá sal·dos de. l't~is 
~1:3.:!13:000*, Vt.518:000* n iD.:.:.14:D00$0UO. · 

. UM Sn. REPHESEN'J'AN'J'l~ -Eu dosejavn. n1uito ouvir .3, opi
nião ·de V. Ex. úce.rea cln .doutrina eontida. no a1·L Jü, § J". 
E' qu es Lil.o <JU c i•rlL.ercssa a Mi nas, - taxas i Line I'al'in.s. 

O SH. AMmuco LoBo - E' un1a taxa chineza, deve-se .pro-
hibir. , · · 

O Governo con1 esse acto não diminue o valor da n1oeda, 
anLos o augn1enta, porque a encarec_e. . 

No,Ecot/;Orn:ista Fr·ancez ·de 12 de janeiro de 1878, um ban
queiro russo 1queixava-se ·de ·que uma medida s-en1elhan~e :pro
duziu, in1mediatan1ente, baixa no pél)pel e alta inaudita na vro
cura e no preço das· letras de cambio. 

Port~anto, si o nobre M inist.ro da ,.Fazenda quiz co1n is.so 
equilibrar nosso futuro sobre bases seguras, apenas conse
guirá, nos primeiros annos, enorme diminuição na ilnporta
ção o, por eonsequencia, na exporLação, o .que não é poliLico e 
;prejudica as rendas da Republica, tanto mais quando decretou 

· S. Ex. resgatar' em poucos annos · esse infam-e papel, quo 6 
·uma .das causàs perturbadoras do cambio. . 

Alén1 disso,. o systen1a proteccionista conconütn.nte será 
. fonte de onde virão as gréves dos proletarios, porque o exces
sivo lu-cro dos capitalistas excita o appetite dos operarias, o . 
ajnda concorrerá para diminuir as rendas da União; por isso, 
na m.inha humilde . opinjão, incompetente embora. acho im
politica a medida actual, .porque não preenche seus fins e onera 
o povo, de quen1 somos representantes. 

Agora, Sr. Presidentr., vou che.gar a outro paragrapho. 
Disse o Sr. · Ministro ·da Fazenda que :·se clavan1· aos estados 
vinte e tar.ttos mil contos para -que elles fizessem cinco mil 
.de despesa, deixando creio. que· um saldo de 1!8. 000::000$. Ora, 
·numa das sessões passadas,· um nobre representante de Per
nambuco pe·diu que,. por interrnedio desta Casa, se solicitass·e 
do Governo Provisorio un1 quadro dos orçamentos dos esta
elos, e eu ta111bem pedi a palavra. mas com infelici-darle, porque 
o Sr~ Presidente, que já a havia dado a outros. nc•.gou-m'a. de
clarando-se arrepen.dido .do precedente, ele n1odo que nfi.o purle 
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offm'flcer Prna i·ndic~:wão pndiJHl" lanriH·m a11 < :m:l•t·no a tlli'll-· 
(;fio llÜu sú ·das d,~SfJI~sns ''.PJII':tt·.~·ns do "'''.:a1ttf'Jtl11 pl'OI'tiJ.:;:uJ,,, 
e,_nno do quantum HCI'.pssar·Jo pa1·a 11 pagaJJif~ltl.t• dn.;-; 1 wssa~; di--· 
VIII as, garanf.ias ufl j,lll'OS, Jll~nsõ,•s ~~ aptHil~rtl.ad,,t·ias. 

J>odP!rtiiS ('~lil'-tllill' JWirt lll'l.::lllll~lll.ll rh ;\lort:l.l't'.lli:t, lJIII' 
~0.000:000$ sã() nucnssn.r·i11s p:~l'a 1~sL1!S ltiLíJtJ''H mi-dl.H'I~H, nfl11 
1allando,nos angn1onl.o:-; Sllf~l·esstvo;-; q111~ ltlllt\'1~. Or·a, si a 11 c 1 "1:-~; 1 
ron,ha I) ·caleula-da r~rn I:!H.IIOo:IHHI*, 1111 l:~ll.·OOO:IJOO$, IIII, 

m~~s.rnn, 1!tf}.(}00:0~J-O~. \~~ Y. Ji:x. q111~_ Pslattl''"" IIIJIJill. pc,:-~i(:ftll 
cnf.Ic.a, num quas1 c'mllJCLo, [Hli'CJLH~ d1~ llllt Iad() c•,IJJtc·.ndum"~' 
aos flslaclos rntt i_Las l'nnl.ns t11~ J'l'c~~~ila,. c\ d1\ c''''''" L1• 111 "s 11 ,,,. 
saldar compromisso~ Lon1adus 1111 llll.t~I'IIH' t·· 111, f·xl.,.rit~r·. 

O eminente ccnn.nmisl.a I:r~. Ht'Y Bc~~ttlit\ll diz IJlll~ 11 a r~~~~
ropa, quando o ser·v1ço da dJvHla pnbl1r~a t~sl.;í '''"tlil. r·1dwJfí,, 
de 35 ol'' para a snmrna ·dr~ Ludo:;; IJS· r·cHrdi llll~rll.t,s, a :-;iL11adí" 
é cuidadn~a, não é hoa; qtJandr' aLLingr! a IJG ui'', a ~iLtra~~i'ilJ 
peora c .iü produz ÍllfJIIÍf!l.ar)io; qWuHIIJ, l'irmltrrt~JJI.t~, (•~·íl.:í. ,.,,, 
55%. quasi o E~ln.rlo faz J,an<·ar·r·t,la, ~'~ SÍ:.!JJ:JI r!1~ IJIII! dt~rtlr·t, 
f!B1 pntJr.os dias não pndnr·ií salrlar· Sf.!IIS c;r'mJH'tJrnisst,r.;. 

·H.I'/'I~r·e-~r! f•llr~ ú Til!'fjuia ínf'nliz, ;t.:.;;-;j,,, r:fJJJIIJ :í_ llt·.~JH!Irlw, 
que não pnclcrão saldar· snn:-:: erJfnfJI'fJTn i;.;srú;. 

Ora. Sr·. J>rc:-sidentu, rJ Sr. Lr~ ftiJy Bt•;liJ!ir~'' I'td'r!r·t~-s~~ :1 

paiz·:-~ unrlr nfir, lta papr•l rnor•da. !-;r~nfic, JJil!'tJ r~ !"it~IJ ~''lllÍVa .. 
li•nlc•. :\!a;;;, .;.;i 111Í~ e.;;farnn:; ern urn paíz lan·ad11 pt~la lPfH':t d11 

papr·I-r1 ~itJ•da, ~i tr·tnos for·c;(J:;ari-wn I r~ dr~ r·(~lt ~~~~~t~t· pai' a J·~tJt'llfJ'I 
rla padf· de, (;fyyr~r·nn e das indu;.;lrías, ~r-arJdl•!i :-:''ltlltt:!ri d1• 
d inhr_.i r• ~. _;.;i não tr~mos OJINJ~ r~~F:a fH'fJ~Tr~.~:-:fi,, ~ I· ..:r~ard ''?-!a, fi/JI'
qne Gü. {l(~{1 :í_i(IOB. par·a (J total de 14(). (JI)(J: (JIJ(J:;. rr,;-maro fJI'' 1-

fJiJI'(:ã(l ai r::n·adrJr·a • 
• Jü Fi·;·r·•·ira Vianna dizia qur; a .\Jnnar·(:!Jia ~~!·a () dr~(ír:íl. 

e não ha .rJuyji]a que. pelo 5(~u S:.:;i.'F5f.r~ma f:IJIJdr~!JJfJa\'t:l. r~Jla :w
gnH:nf(•ü .:-xtr-aor·dinariameni~ a nrr~:-5a {JivjrJa. 

Com o r·egjrnen rnonar·chieo. ÜI1p.fJF~í vr~J r;r·a ~qu í! íbNn· • ~-; 
no~~r,:;:. -orcanF:>nir,~. E~ precj~r, qur~ a jtJvrm HJ~f,u !JJ i<: a t·q:J i 1 í
hre (15 nr_,~:-:o;; orçamentor-:~ ::aUsfaça o~ nrr~~r);: ri<.,mJJf'(Jrfd:.:.r;.:r,;;.: ,, 
apagne a !i::•dr~a d•J papel-mneda. Or·a, ::í r~:-:lawr,--: rJ(•~1,a í- ·~ iJ:J.
f'i'iD Jp;-,lrlT·;qy,.-.:'1. ::1 a :.'.k1nar-erda nfJ,;.: rJrr:-ndr•:..: :~::J '.í:s;a c.:r)J]1:!: ~~L 
a~ ,.._:;,-, ·4-~ "'c"~a -r-J~~-r;o 1rJ.,...,..,,.,~ ~;-:-;n:-::::~i·.·r·l .::t f{t-r1·'.JrJ]•:·;• t• :i l··J·dt•! :; -j_Jlõi,_. U~.....o. ., j ól4..1 .ç&. J'\ . .1 ;.;~. .. A;a .... #',.j-' ,~._·7 _,- ~~ .· 11- '- "' -, .J • • .- , • 

dih. ~L c·~~!JJü dj:-:~r~ (4 íJ1u~tn· rr:-p:·r~;:f~rda;:~ •· r,.;·]() jJar:i, <j _;1•;
narel:da n;,;:. -e::rna.gíJlJ enm a nn]fO:f'fn~Iiadr•. nt. .. f{.f~pnb! Jf:':"i. (:r1m
Yflf•í1i•J·1mJJf;~ :Jm a1·irJ 13, .. j·r~r;•·r~l·ína:jr~ i-'Í n:irJ .(:r•r,-...:;.!sw;;..;:r~:J;'I~ 1; 

pr·jncjpjn -rl:-· cada E;.:iai)_{J e-rJn!r:;;- .. ::ü· t·Jm _ur:rJa ,r!Vib. ~;a.~'a r.~:i~ 
~a rru~nt.;:t -d:. ;j j..-}da pt!b1 ;ea. a ~~nn f;(iífJ<'j n:.tr J jJ: ~u~~n J ÍJ:-= JJf: ~ xa r' d ~~ 
... _ .. 4 - i "' .. ~ . .• jn.--i,1ír T1 3 -:-1 o~;:....:a f"Itl"J~4 J~~Jlf·~_!ro urn ar-; J~rs r-; .. _!lJ'-;:~rJ1•:..:.1~;o~J •v• :.1:1-

... ;'I_ ~ • .l ..... ~ '· • ; " ,. '"• ~ ,;. • 4 - r -. - •7 , ·.' '"' '$ • ;. • • ., • 4 Jl> ~' 
Jl!!íl pi]{•{(J. ':JDf• n;ZJa_ Tj() ar·;_ 1 j L •.,PJI• JJ<:J.•) _..,•; la ~-;,_!{•j,_,-j oi 

(j]-,;,;.{"iJ~!-0~,-~ a:r:rrJ1JBJ a rnat.f·r·ía r·r:'Jat]·,·a. á .arnr•r,i iza.r;â.r) r~ ar;~; jur<;::.:~ 
.da I)jy~da rJlÜ:J1jr:-a.. wJ;-~ t.ornou p>;r-manBn1J-·. 

P_r-ílf-i(JT..:fl (o ii J1nn.:--cida A~~r~:rn!JlJ:a :_:r.u::t r;.:Lt•; I í~?. }.J.f) 2 vi ~ ~)'. 
d - · .. - ,.~-.;."'t-~ ~r [.'"r,r~,.......,~, '"~~~,... ....... ~!t···~~4~.f~"· (""(;~t .- (! j)T .. (J_1;-:r:~~~t Gf:' ·i ..... -C>TI~:~--L:;]~<i_.1 ... ~~.JJ,~.;:<f;.!."{.J~) ~-:~...-.·-: ')-: .íJJ', _.:~~ ~~ ,;~;._,-

"J'"T·~-:.~:::j:::i.a~ a. aec-e:iE>:Tn. 1 Lé .. \ 
~ .. -- -;i~ic·.-:-JJ". S:·~ P:r:~_..350;":~~~ r:>. YJ~_ 5r;r/~:;:;.;][)j~;.da~r: dr: y--~r:tar· --~: 
a:--t .. 5" P;r~ d~a~~~~-- ~! ~-arJJ;· a rr]JTirJa ;;.:r•r:'~_J;~~ ))a?a ;2-0.-·..' (-:_,r;; .. ~~-
--· - . · .., - -~ • =~ • -u-· ........ r~~.-:;,. "<P'. r 1 o;,~ "'~~""]7':. ní:;:..;-.pT• , ..... -,-. ~ ..... -,.... ,-,:-.., ... ;·r·,-4.,.. .. nJJ''~-:ao::. .r- :.~-;.;__...v_.,.·'.)!.)'~#;.:.,.,...,. ~ . .,J; ... )l"--

~~;;1 j; -;:~; ... ;~~ 2 ·;:zl;~,~-~-r~~~-'~J ~~;;-=';~a~ r~ ;:;,, J>%~·:-:_:;-;r'~"'hL df.'J" 1r~:--

(:~-~~ ~;~;.i~!:: -~~~-·: .-1~::~~;~:;;-~·;; !,_
1

,:.:_~,}~,',,:;,:~~~.-~2.-~,'.r·,: ~·_:_~_.,· :~_;. r-.·~'~2 :.-:~r:' ~~:_:r~~-~::~;.;~~·:' 
;_,· ·.~.;J .. "~~·~ ... ~~! ·:.(;~~~:-;"f'•!'-·~ -, ....... ~ ....... ,.~ 
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nn projecto o princ1p1o santo do resgate da divida puhl ir. a. 
Ctln1pr('-nos climinuh' as desr•esas. ipara qu.e a divida nfto sr 
Plovr: etnnpre-nos n1antrr uma taxa pern1anente para essP 
~Prvico. c~Labelccer 11m vinculo juricUco. que estreite as an-
1 ig:a:-; ·J>r'ovincia~' elo Hrnzil. ho.ir eonsl Hui das ern e~tarlo~ inclc
ncnth•nfPs r~ a1ll'OTIOl110S .. 

. ,CJH•gn ao al'i .. 8". Eu elo born grado. passado o para
g1·npl1o qtw pr·opuz~ votaria r>Pla emrnda elo illustre reprcsrn-

. t::ultr pC'lo Ri o Grande, o Sr. Julio de CasUlhos. Estou pcr
sunclirln >C!UP a compel rneia cumulat.iYa da União e dos es
tados pôrlr provocar ·dr~.nrdPns e anal'chia. e não sei. mPsrno. 
si a cobrança ele• certos impostos será mais· custosa do que o 
sPu valor. 

O Rio de .Janeiro é onde avulta o il11posto de industrias 
e profiss-ões; mas nos estados esse i n1posto pouco dá, e dei
xando de pertencer á União, sua cobrança será n1uito difficil. 
Por que estabelecer esta hostilidade ou conflicto? Seria mais 
polltico, un1a vez ligados os estados á União pelo pagan1ento 
das suas dividas, que ficassen1 os impostos, nã9 express·os no 
art. 6°, ela competencia exclusiva dos estados, salvo, como 
disse, a decretação cto paragrapho anterior (a minha emenda.) 

Quanto á exportação, é se·m contestação possivel U1n _im
posto anti-economico, inconveniente, jámais aconselhado; 
precjsamos n1arc.arj un1 prazo para estimular os estados_. mas 
tambe1n precisan1os fazer uma concessão razoavel, e por isso 
proponho. (Lê) . ; · 

r:rodos sabem que o Brazil possue enorn1es .ri-quezas na-
turaes; o nmtte. a borraeha, etc. . 

O imposto · territorial s·erá ahi de impossível execução; · 
nossas zonas renasce o antigo com1nunismo dos germanos, tudo 
pertm1cc a todos e é o exnlorador nJais forte e ousado tquc. 
n1.elhor oh tem o resultado dos seus esforços. 

Ora, nestas .eondições, .co1no supprin1ir o imposto da ex
portação destes generos, de alguns dos quaes o Governo, até, 
node fa:~.cr monopolio ? Ser1ia ·pôr .. fora a. -riqu.eza. 

Quanto ao § 3° do art.. so, proponho. (Lê.) 

.A.qui, Sr. Presidente, vemos o conflicto do Norte. con1 o 
Sul. Pernambuco exig,e o imposto de importação, dizendo que 
lhe é Iiecessario; alguns querem. liJnitação, outros recusam. 
·Temos con1o ern contraste .S. Paulo e Pernan1buco: R Paulo, 
que. no rcgimen patriareha.l fez o grande. Bra1.il, e Pernam
bueo, que o salvou das garr'as hollandczas e fez a nossa 'his
toriea nacioúalidadc~ fJOis áqu oll a lu c ta gigantesca c heroiea~ 
que Pern,an1buco sustentou, de:ven1os a no·ssa hon1o.geneidade, 
nosso baptismo ame.ricano. Nestes lermos, desd.e que .os im
postos não meneinnados no art. G" não chegarnrn ao N'nrte·, não 
duvidarei cm refoira·r esta emenda; n1as JlT'Csunlo quo ehegan1. 

Temos visl.o, P.:r·. Prosidc~nLe. qnr os encargos da União .se 
U~Ül augn1c:nl.a.do r.nnsicl'r•raYf'll1lf'n 1 ('. Niio aee11 SP.mns no r isto 
o (ioyernn Prnvisorio: Jni a lri. ·d!l nwttlnnfo, a qun ~H'. Linha. 
de su,jeiLar, comn g-overnn ria rPvoltrr,·.f\o. Talvc.z. na hoa ·f6~ ellr, 
sacasse de mais· sobre o ful.nro. n1as eonsLilnin un1 governo 
honrado e prnbo. ~co-mpõe-se dr- jovens dicl.acV>res eni cujos 
travesseiros dormia não Homero, mas a alma ela PaLria. 

Si houve despesas excessivas, o Congresso tem o meio 
de lin1.Hal-as, e· Iemhro corn prazer o aparte qur rlei quando 
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falla,·a 11 lllL'LL 1wHt·adl, e ~~lutlllOllle cullusa pelo Paraná. 
t.-1JWI'II's.) 

::-:.i 11fiu :iJaga:s~L'IllU.':l a di\·ida uu exLt·auguiL·u, cllu nos po-
de l' i a i 11 ,. u. di r! 
_ :~i"ll.l~ ~L·rtlwr·L•:-~, júiJlUis! O tiulu du Bt·uzil ~~ i:ÚvioiaY.cl. 
(_.:1_i;u wdos e UJJw·t es) . Contra u i 11 vuso1· de c n.:Lm·emos un1 
ca::;Ligu- p<_•nu de tllül'Le. 

Han·m_u:-; clt> :-lll]ver os Ct,n! rneLus de )wll l'a que temo:::. eu1u 
U l'X[J'UllgL'Jl'U; 1.' dt~SdC~ C[Ut' ]JUUVI'I' Ulll<l HlUl'U]iLa de Üi'Ul.lZ8 110 
ul·t;an: t•tüu~ nt',s p! 11 lc• t't ·mo:::; ."'I' t' j u ize;-; dr 1::; Hli\'11::; ~.~.onLr·avLo:-:;. 

t-{~~PI't~:~,-r~nly.lll!•:-; dus E:-:Lucl~-,,...; Unir!11~ :!tJ Hl'azil, :sutllu:s, 
LatiiJJe:Il, tlllfll:-i!t·u:-; da J'l'\'tdu~:u() c•. I'Xí'l'C('IiliJS I) PtJdc•t· Le!:.!'is
laliYt> duranL1• o l1·ientlio. Os llll'tUIJJ·o;-; du (iU\'L~l'JlU Provi
Sül'itl !'tll'ant 111)nisiL·n~ l'nvoluc·ionuJ·ius dut·anlu dias e JHezos, 
e, ;ptH'I.unltl: no:-:: que usLunHJ'~ ~~Jli pt·olunganH~nLo dc~ss8 Go
v~l·nu ... 

C i'II 'SH. llEPHE~I~N'I'.\NTE - P1·o lnnganwnlu, uãu ~"tpoiaclo. 

O ~I\. _;\i\1 EJuco ·LI n-w - O Govt~1·uo esbi ~~1n Hél:;, co1no nós 
nulk. SOJllll:-' il'lllà()s sianwzes. O Governo t'- a Na-ção, assiln 
()Ollltl 1111s sn11w:-; a ~a<,;ão. 

Pc·~:u au i li u sr l't~ t'I'J) 1'1•:-;nn tanto ~que não clô uma inLerpre-
1.<-u:ã() l.ão ei'Ut•.l {t minha pJnasc. 

Silll daqi!Plll''-' qtw nán det.·am ao G·ovnrw1 Pt·ovisorio ne
nhullu't ·aLLr1bni\.~ãu it~gi:-;Jattva; não nw satisfiz eon1 a n1oção 
do DepuLad1l JJI'lll Hio tlrandn~ nen1 tão lJOlleu con1 a do 
Sr. J)c•pulac!o pc•l o H i u tle .Janniro; não votei nem votaria 
ncnln1ma d(•lla~;, l'·!ll'C!UI_\ t'Hiendi c ontcndo que o Congresso 
é o unko pn;Jc•t· lt•g·i:-:Jal inl. 

E.ti t!'i:-;~:·- l''''l]tltlg-anJc•nLu~ e ~~xpliquc~i-n~· S1·s. l11C'nlbrus 
do Cnn~~ .. ,.,,_.:.,·sll: pm•t'·m nJfil·mu qut~ o ,flfl\·c·t·nn J--'ru,·isuriu é a 
conS(''CJUt' 1IJC.ia nu 11 Jll:ultlpgrtnJc•nln t_h~ nô:-:,·. porqun lVlinas. com 
Lodo :-'t'l! !t'I'!'i'iltl a ll'i'IIH'L'. Linha JH'nt'r:J·i-cl() 11 exilin dos dois 
jnltwradtll't::-;; si nüt) :f'tl::-i:-1tm1 a~ rPvolnt;õt•s cln .Minas, l'cvolu
çêhcs v(~;·dadeinl~ da..;.; 1H'!W.s. iunmda.-; rle Hn.:-;lii·llas ... 

U.:\'IA Yu~ -- 1S. Pa111o latnbr·m. 

1~Ji ·~·H .• :\.·?,JI~ntco :Lonn- 8. Pat1lu LanÜH.'Il1, 1nas venleu as 
deieõ(':-;: s t)uli(f, vir:lorihns. 

··Os ·l'c~lluhJ icanu::-· ~~eam a Xat.:üu Brazilt!it·(;l, e jJjnas o co
raeã" -ela H(.'pttbl iea ~ (AJJ!/.rles.) 

~ Cnn:;.;irlr~ r·n n. Hnp11bl iea · vin-du dii·cctamentc da emanci-
pação . (Apa1'lcs.) , . 

O ~-\.mazmm;:.; t•. n Cear· a ún·am o:; nobres Cl)nductorcs; 
Minas. pnrén1. deerutuu e promulgoU a Republica. 

t:L Paulo nnLoou. talvez com algu1n a(:oclamenLo~ ale
o·cnda d.o 2<~nm'al 1Jackson: spoUa vicUn·ibus: ~Jinas não tem 
~nl sú -ri I h·~~ llll CUl'l)O cl i plornati·C-0, nem no Supremo rrdbunal 
Fcclm.,~tl. · . 

. ,J1á expuz: o .nH~io. q~~~ nos CO!I~rén,::t para o fuLuro, o. que : 
necess~trio pat·a resltttlll' o cqn1llbrw ao on:antenLo, 1sto u, 
dcvcrnos ne:•.gar \·nrba ús despesas snperfl nas. 
· lHas vnj amns: n ~:inverno será só o Gnye~_·tw da União? 

Não. o C:ovel'tlO I e ele todos os Esi.aclos Un11los do Brazil. 
~e1n a União pódc ciJ.:iSPOnsar os cs!.ados_. ne1n os estados 
podmn dispensar· a UnHw. -. . . . , . 

-\f(l~ ;;;nn1o~ un1a e a nwsJlJa -cousa. O TlírJIUL'IO e aecusado 
por causa- do::; favores· cunccdidos, nen1 scn1rn·c com impareia-
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licla:de e jusUça. Dalhi u lueLa .cnLre as p1·oviucia::; uu Norte 
e u.s pro v incias do Sul. 

Depois,· Sr. Presidente, convém dizer con1 franqueza, que 
o sy::;Lon1a de garantias ele jur·os ás vias forrca·s ten1 sido pl'c
judicial ao Brazil, tem sido urn systen1a pernicioso. 

8i ao Estado .convém. este .que faça a estrada de que 
precisa, que a estude antes cuidãdosamente. 

UJ\1 SH. REPRESEN'l'AN'l'E - Não acho que seja systmna 
vonücioso, não. 

10 Srt. AMEHico 'LoBo -· V. Ex. p6de ter razão en1 Lheol'ia, 
wa::;, inf.elizn1ente, a theoria i'all1a na pratica. 

V. Ex. entende, por exe1nplo, que estradas de ferro 
podern ser feitas de n1odo mel!hor ·Pelos particulares. Mas 
V. Ex. deve convir commigo que rnuitas vezes p~de-se urna 
estrada, .que ·é depois vendida ou que se constroe luxuosa.
nwnte. E' justamente contra esses abusos que eu reclan1o. 

Creio que neste ponto un1a emenda, que vou apresentar, 
GOncilia perfeita1nente todo·s o·s interesses,· impedindo, assin1, 
essa especie de esbanj arnento dos dinheiros ;publicas. Creio 
que dest'arte conseguiremos fechar a porta aos abusos. 

Ao art. 13 eu n1ando a seguinite emenda. (Lê.) 
Agora, Sr. Presidente, antes de terminar o ·mee discurso, 

pernütta-me V. Ex. que eu ainda .oQcupe a attenção de meus 
. Hlustres .colle.gae, eon1 a celehre . moção do lUo Grande. S.e
nhor.es, do 'Rio Grande do Sul ";eiu con1o que un1a nuvemzinha, 
que foi preüursora da revolução do dia 15, e essa nuvmn par
Liu de 1S. Borja. 

UM .SR. REPRESE'NTt\:N'rE - Foi em S. Borja n1csmo . 
. (Neste ponto· estabelece·tt-se d·ialogo entre o or.ador c 

va·n:os r-epresentantes q·ue lhe esta·oarn proxi'inos - dialogo 
que não poude . se·r tomado) . 

O SR. A:M:ERrco LoBo - iDiscernidas á União 1naiores 
fontes de renda, sobran1, fóra do art. 6°,· alg·uma:::,, ~rue i'or
necen1 tributos .somenos. 

Ess'e.s tributosinhos têm seus frós · e seus contras.; 
porq:ue, excluídas as entradas do.s portos, a sua fiscalização, 
torna-se difficillima para os demais e será origem de des
ordens, visto qué· os riograndenses, o~s paulistas; etc., poden1 
pensar .que voltamos aos tempos coloniaes..· e que se procede 
co1no e:m Minas, onct·e, en1 certo 'tempo, era contrabando apa
nhar ou vender o diamante,. e era prisioneiro todo aquelle 
que fosse sü11plen1ente .suspeito. (R'iso.) 

U~IA voz - .Mas V. Ex. se esquece ct·e ,que a Federação 
precisa de en1pregados para arrecadar -os impost'Os ? 

ü S.R. AMEIUco LoBo -· E' n1uito melhor que os estados 
cobrmn .e dee.rn á União, e eu não receio que os estados pro
cedan1 de outro 1nodo,. porque nós devmnos crer na probidade 
hun1ana, e, sobretudo; na do brazileiro, ·que está acin~a de 
toda a, suspeita. . 

· Onde, porém, o inconveniente da ·emenda riograndense ·t 
. Está justamente :e1n que cons:a·g:l'a uma rnedida excepci·o
nal e odiosa; está em que, nos -ca·sos d~e· oealan1idade, ninguem 
recorre ao ilnposto, qu'C é ta·rdio, se,nã:O ao credito; esta, ·Hnal
n1entc., em· 9ue é 1njáo, em l(lUe é impolitico ad1nittirmos, 
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!')C(!Lt~I·, a l.JUCsLão nlclindt·u:m da insui'l'icionc:iu dos pouLo;:,· de 
re~.:e1la par·a o SCI'Yiço da divida nacional. 

Pal'a i'ot'nlulut· esses inc:onvenientes ú que propuz wua 
t_a,~t~ .. vcr~nan~l~. ela. ~·onda cl~s estados o ela C nião pal'a o 
~t.:.t \ l~l~ ua lllVH.iu; SI ella nao pas.sar, receio Yotar a Con
::-ltluH,:~w, par·::t a::;::;iln· não incorrer em acto de I·mnT'nhirl·-.'1" ' --r'- v~.A.UUUV • 

L1·oio, Sr. Presidente, que con1 a votação de rninha. 
e!ttendu se obtem uma concllia\:ãO geral para ::;atisfacç:ão de 
nussu:-; t:Unlpromissos e dos sm·viços a .que nos sujeitan1os c 
que não podemos a vali ar cmn puuc:o caso, porque foi o pr~ço 
da guol'ra que l'innou a indivisiJJHidade da Pall'ia e nus trouxe 
a HepulJlic:a. E não lla lisonja nenhuma nisto, porque o sol
d:.~du ~ui. a alma da Hepublica. por isso que a lundou aqui, no 
d1a 1;:> ae novembro . 

.Foi batalhando en1 mil eon11Jates, em terra e crn agua, 
que o nosso Exerci to venceu o Paraguay. . 

:Senhores, uma guerra nunca deixa de ser util á ::\ação; 
a nossa bandeira recebeu lá. no territorio fet:undo· dos 
patnpas .. a idéa da Republica; r)ortanto~ é urDa diYida sanla a 
da guc1Ta heroica que sustentárno:::·, e nós :queren1os, cleYemo~ 
e podemos, simultanearnente, pagar nos·.sa diYida santa c ga
rantir os estados. í'irmando-os en1 base solida. 

~ aprovei_io ·a occasião para explicar ur11 aparte que dei 
a um ill-p.st.re representante Je Pernambuco, quando eHc 
dizia que o credito era fatal. 

Hc.:. granel e clifferença entre o uso e o abuso do credito . 
.:bsin1, nós ven1os que as colonias inglezas da Australia 

u:::;arant c.:opiosamente elo credito, mas para applicar o di
nlwüo por elle obtido a vias publicas e ás grandes ernprezas 
d·' paiz, ·ele maneira que, si a sua divida e enorn1e, o rendi
mento eolJro a divida e ha grande prosperidade. 

Pu~· conseguinte, não serei .quem deixe -de aconselhar au 
B:;Lado ele .Minas Gcraes e a todos os outros estados que re
cotTam ao credito. 

Si aqui não nos fallece o ouro, si ell~ está no I?-~sso 
sólo·. nós não o ten1os con10 n1oeda, e prec1san1os fertilizar, 
o solo. 

Scren10s cobardes, ind]gn.us da posiç_ão histori~a e:r:n qu!3 
nos achaiYJOS. si deixarn1os de lançar roao do cre?I~o, 1.sto e, 
de fazer o c1úe é nccessario para supprir a insufficiencla das 
rendas (u·dinarias en1 beneficio do bem estar geral. 

~r. Presidente, vou term1nar. 
~üo posso deixar de agradecer aos meus collegas a al-

lcn•,:ãn coin que me ouviram. 

YozEs - ?lluito 1nerecida. 
o ::::.n. ..:\.~vi.ERICO LoBo - Tern1inq i'azendo urn appello á 

Fa! l'il1. 1 'l . t l TI(J r· 1..-..ll cneno a 
\. I · 10 ll·tri·J .;.:ou )raz1 en·o c en 10 1 .... - •t' 

~ n c;-:, c •:.:; · · ' • ... · · F . d 'a cão 
pnt• 1 i· a dr• c: ada Es!.ad1, do nos:;: o !Ja 1z. Espero q~.e ~ 3·- e I . .: ~ 
p 11 ; y1·z cJ,~ no:-; de:-:unir, nos una ca:da -:V~z ma1~;. -.. 1re~ ~u-
.-.1 1)! ·.1 ·1]!J.\···1 r{tlf'. (·l·~za ctnasl ah:. as mar~elb do Irata, 
~·:-; ·1 a t'l L L . c.· · - " • ~-- - ff 1 ~ ~ua-· 

1
-;)a\ ·qur~ ali i ni"in 3C banha para nao o_ us~~ -o c,o~1 a::; ::; ;~ 

]. ···tt··11
•·
1
.
1

..-· CJt!(' 1(• 111 (IS .coracs no ..:\mazona~~ que :-,C c~nb~la 
)·I (.. Lu• - . I t' Oceano nao ·---a 

,~ 1 ~) ullla J'(~d~~ dcpcn.rlurac~~ dn.s .:\.nc e~ a ,e o .. -~ _~.. u-.: 
. ... .. . ....:[·· ·~cmi'J J<:tmals. hun11lde e hum1lhatla, ma.~ 

11•~ r tcttt n1 ·- ·- 1 ~h ~ · ' :~t . com todos os recursos neces-
5i n1 alliva o orguL-o~a, 1::) 0 e~ 
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sa1'10S para 1nantrr ille~~o o seu credito e sut.isfazer todos os 
~l~u:S C.tiJIIl'''"''li~~~~s. (A1wiado8; 'JJWilu úe1n; 1nu.itu úem.) 

Yl'n1 ú .\Je~a, :"iiu lida:-::, avoiudus e eiÜl'atu t.:unjunL:L:..tJilenlc 
uu1 di::it.:u~sãu us ::::e.:;uinlcs 

EJ\IEN!M.S 

Atlditauwnlo 

Cnrn a clenominacun de ad. Cr". deve ser incluido no pro
jecto de Cun~li lukãu, clevois do a1·L. 5", o ~eguinte: 

Oi-.l esladus 'éontl'ibuü·ão eon1 a quóLa parle de 'ill lfo par'a 
a .Fedet·ação, re::;urvando para si os 30 <fo restanles da totali
dade da::;. !'Clldas arrecadadas cm eacla um dt.:llos. 

ParagTapllo unieo. ..:\ espllm·a de coinpeLnneia da União 
('. dos estados~ pa1'U dccrcLal' il1llJOStos. será de.tcrnlinada nos 
::3e!e at·tigus seguintes. - E~1Yirito Santo. - BezciTil. - Dio
J!.usio Cer(rueira. - Fra·nci~co A:J·uollo. 

P1·earnbulo 

Nós. os representantes do·s Estados Unidos dn Brazil, 
, reunidos ern Congresso .Nacional para decrelal'l1lOs .nossa 

ConstiLu i(~ão 'poli ti c a e eleg-ermos o ·Presidente ·a o Vi ee
Pr.c~d dente da Hermhl h: a, declaram os solemnemenLu qtu~ ap
vrovamos e sance;ionamos a incruenta revoluçã.o ~de 15 de 
novemhro de 188·9, p, tendo ern mira finnar, para nossa ju-

. venll e vigorosa naeionahdade, o g·oso da justiça e da Uber
clade. o e:x.ercicjo de~ todos os direitos, o hen1 in.cli vi dual ·e 
publ ieo, a paz e a segurança interna e externa, a orden1 e o 
prog-resso. votamos, decr;etamos e sanc.cionan1os a seguinte 
Constituição. - AtneJ•ico Lobo. 

Art.. 2·. 0 e paragrapho - substi Lua-se: 

· · Cada uma elas antiga~ províncias í'orn1.a u1n Estado, ·C 
ouL1·o o antigo ~'lunicipio Neutro. continuando a s·e1· a Ca
pital da União em.quanto oub'a cousa não dcli,JJcrar o 
Congre~;5o. - Ant/!'l"ico Dobo. 
. · .Art. 3."- substHuam-se as palavras «cm elo is annos suc
('.e~sivos », por << en1 duas legi si aturas sucecssivas »-Am .. erico 
Lobo. 

. . 

, .Art. G." - · ácc.rescentcm-so a alinea .. ·e os pal'agraphos se-
gaintes: · 

7 - in1postns de transito do passagoil'Os nas cstrada·s dJ 
ferro que subsidiar. . · · . . 

§. A União 'não poderá recusar, na pçreepçã o de qual-
quer imposto, sua Jnoec!a corr2-nte. 
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1 , .1 .~. u J~e_cil:1~ _part_e das renda~ da Uniãu e dos ,.~~tauu::; .~ 
r u;..ma a ao 1 e~gale do papel-moeda e á auwrliza~ãu e paga-
1ucnto de juros da divida da União. -- Ame'rico Lobo. 

Art. 8'>, § 2° - substitua-se: 

, .. E1?1 . t9:oo,. o~ antes, s2 as assen1bléas legislativas do:-:: ;·:t ... ~dos . dellberaren1, cess~eao de todo os clh·eitos de expol'-

t.,at.iao_.' salvo o .que recah11· sobre productos ·do indu· ·s·t.r1·a C""-ractrva. · · · .~ 

§ 3'' - substitua-se: 

c (!s estados não pode1n tributar a ilnportat·-ãu de 1ner
e.adorias extrangei~'as,. sejam ou não sejan1 uesti;ladas a c01l
::;tuno em seu territor1o. -. - Americo ~obo. 

Art. 13 - accre·scen:te-se: 

/ ~aragr_a~ho . unico. A União não ;poderá conceder suL
vençao, Priv_Ileg"Io de zona, ou Qualquer outro favor a ern
pl'e~as de v1_ação ferre a; e_omtudo, potler~á eonceder garantia 
de .J LH·os, ate o prazo rnax1n1o de 1 O annos. -

Sala das sessões do Congresso ·Nac.ional, i!) de dezeinbrü 
J.e -1890. - Anw1·'ico Lobo. 

Pica a discussão adiada pela hora. 

O .SH.. PHESIDEN'rE dá para ordem do dia de arnanhã o 
seguinte: 

Continuaç.ão -da P ·discussão do projecto de ConstituittãLl, 
Levanla-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

, f3a S.ESS.~O, E]\1 20 DE \DiEZE·MBRJO DE 1890 

PRESIDEiNCIA DO SR. PRUDEN'I'E· DE MOR.:\ES 

Ao meio dia, ·faz-se a cha1nada, á qual rcsponde1n os 
João Neiva. Serzedcllo, Costa Rodrigues, Eduardo iGonçalves, 
.lfranciseo )!achado,. 1L.eovigildo ·.Coelho, J"oaquhn · Sar1nento, 
Cunha Junior. José .Secundino, 1\'Ianoel Barata, Antonio Baena 
Joaquhn Cruz. Theodoro Pacheco, Elyseu !M:artins, Joaquin1 
Catunda,. Beze!Ta de Albuquerque Junior, Theodureto Souto, 
-.José Bcrna:i·dü,. OHveira Gal vão, A1naro Cavalcanti, , Ahneida 
Barreto. Fir1nino da Silveira, José Hygi.no, José Simeão, Ji,re
derico Ser .r· ano, Pedro Paulino; ·Tavares Bastos, nosa 'Junior. 

·Coelho e Can1pos. Th01naz !Cruz~ Virgllio Damasio~ Ruy Bar
bosà Saraiva Domingos Vicentey ·Gil Goulart, Monteiro. de 
Barios~ QuinÜno Bocayuva, lLaper, ~raz Carne-iro, Campos 
Salles . Ubaldino do Amaral, Santos Andrade, Generoso ·Marques, 
Hauli{lo IHorn Esteves Junior,. Luiz Delphino, Hamiro Bar-

. cellos, Pirrhei~o ·Maehado, Julio Fr6ta, Cesario Alvim, ·Edua_rdo 
\Vandenkolk .Saldânha ·Marinho, Joa:quiln de Souza, Silva 

· Canedo,. :Sih;a Paranhos,· :Aquilino· do· Amarar, Joa.quim Mur~-
50 

' ... 
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tinho, Pinheiro Guedes, Uchôa Rodrigues, Belfort Vieira 
Indio do Brasil, Lauro Sodré, Nina Ribeiro, Cantão, Pedr~ 
Cherinont, Matta Bacelar, ·Casemiro Junior, Rodrigues Fer
nandes, Henrique de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira 
Paranaguá, Pir~s Ferreira, Martinho Rodrigues, Barbosa 
Lima, Bezerril, João ILopes, Justiniano de Serpa, Frederico 
Borges, José Avelino, José Bevila·qua, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento, Pedro Velho, Miguel de .castro, Alnlino Affonso, 
Amoriln Gar'cia, Epitacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá 
Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva, João 
Bar.balho, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Almeida Per
nambuco,_ Annibal 'JTalcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de 
Lyra, João Si queira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espirita 
Santo, Belarm.,ino Carneiro, Theophilo dos Santos, Pontes de 
Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira 
.Valladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula Ar
,gollo, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio, Zama, Garcia Pires, 
.Marcolino de Moura,. Arthur Rios, Santos Pereira, Custodio de 
~f.ello, Paula 1Guimarães, Milton, Francisco Sodré, Dionysio 
Cerqueira, Leovigildo Fi_lgueiras, Barão de S. Marcos, Me-

. drado, Barão. de Villa .Viçosa, Prisco Par'aiso, Muniz Freire, 
Athayde Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo 
Peçanha, UrbanoJ Marcondes, 1.Ianhães Barreto, Cyrillo ide 
Lemos, Oliveira Pinto, \Vliriato lde Medeiros, Joaquim Breves, 
:Virgilio Pessoa, Franca Carvalho, Luiz Murat, Baptista da 
1Motta, Fr'óes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
Sampaio Ferraz, Furquim Werneck, Thomaz Delphino, 
Vinhaes, 'Mayrink, Jacques Ourique, Aristides ;Lobo, Conde 
de Figueiredo, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob 
da Paixão, Alexandre iStockler, \Francisco da iVeiga, Costa 
:Senna, I ... atnounier, Gonçalves Chaves, Americo ·Luz, Fe1iciano 
Penna, Viotti; Dutra Nicacio, Ferr'eira ~-Rabelld, Manoel Ful
gencio, Astolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves !Ramos, 

· Carlos Chagas, ·Domingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, . Palleta, João de -~vellar, Córrêa Rabello, Bueno de 
·Paiva, Ferreira Pires, Luiz de Campos, Martinho Prado Ju
nior, Bernardino de Campos; Francisco Glycer'io, Moraes 
Barros, Domingos de Moraes, Adolpho .Gordo, ·Carvalhal, An
.gelo Pinheiro, 1Mursa, Paulino Carlos. Costa Junior, Ro
drigues Alves, Carlos Garcia,- Moreira da Silva, Rubião 
Juniox•, Fleury Curado, João. Pinheiro, Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Caetano de Albuquel'que, 
Belarmino de IM'endoncà~ Marciano de Magalhães,· Fernando 
Simas, Lauro · l\1üller, Carlos . de Campos, Schmidt, !Lacerda 
Coutinho,. Victorii).o Monteiro, · P-ereira da Costa, Antão de 
Faria, JuHo de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima. 
Assis Brasil, Thon1az Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha 
·Osorio, Cassiano do. Nascimento~ Fernando Abbott, Demetrio 
Ribeiro- e. Menna . Barreto. · 

1lhre-se a sessão. 
Deixam de . comparecer, --com causa, os Srs. Floriano 

Peixoto, J~aquim. Felicio, João Pedro, Ferreira Br'andã_o, 
. Amphi1ophio, Leandro Maciel, Alvaro Botelho, Alfredo Elhs, 
Nelso:p,- Gesario -:Motta Junior; e. sem causa os Srs. João Se-

,. 

--

I 
; 
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veriano, Rangel Pestaná,· Enne&· de Souza, Tasso .Fragoso, 
Bernardo de Mendonca, Ladisláo Netto Santos Vieira Al
berto Brandã,.?, Domingos J esuino, Lopes Trovão, FI'ancisco 
~1\..f!laral, Bar ao . de Santa Helena, Lu iz Barreto, Rodolpho 
M1_1·a~da, .Anton1o Prado,. !Almeida NoO'ueira e :Ernesto de 
Ohve1ra.. ~ 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada .a 
acta da sessão antecedente. 

. \0 SR. SEAB~ (pela ordem). ~ Peco a palavra, Sr. Pre
Sidente, para apresentar á cons1deracão da Casa urna moção 
que me parece não poder deixar de ser approvada pelo Con
gre~so. _Refere-se ella ao facto de haver o Governo mandado 
ext1ngu1r os ultimos vestigios da escravidão. . · 

A moção acha-se assignada por grande numero de se
naqor~s e. deputados, e espero que o Congresso, approvando-a; 
fará. JUSt1ca e prestará devida homenagem ao patriolico Go
ver~o Provisorio, que acabou de uma vez para sempre com 
a;quillo que ·era a nossa vergonha, a pagina negra da hiStoria 
do Brazil. . . . ~ 

:V.em· á Mesa, é lida e posta em discussão a seguinte .. ;~l 

O Congresso ·Nacional congratula-se com o Governo 
Provisor'io por ter mandado fazer eliminar dos archivos na
cionaes os ultimos vestígios da escravidão no Brazil. 

Em 10 de dezembro de i890. 
Bm·ão de S. Marcos.- General Almeida Barreto.- Matta 

- BaceUar. - Annibal :Falcão. ~ Luiz Delphino. - Urbano 
MarcDndes. - Fonseca Hermes. - Do'Tningos Rocha. -·- D. 
Alanhães Barreto.- João Lopes.- José Avel·ino. ~Barbosa. 
·Lima. -.. Vchóa Rodrigues. - Serzedello Correia. - Oliveira 
Pinto. - João de· Siqueü·a. ~ Espírito Santo. - Pe1·eira de 
L'yt·a. - J. Ourique. - · Jesuino de Albuquerque. -. Pedro 
Velko. - José Bernardo. - Epitacio Pessúa. - Prisco Pa-
rais o -- · Ttheodureto Souto. - Fevrrejra ~cantão.. - !Piaes. 
de. Carvalho. - Frederico Borges. --. 1Costa Rodrigues. - L .. 
Müll-er. - Tolentino de Carva.lho. - A. Milton. - Santos 
Pires.- Ma1•ciano de Magalhães. - B. Jfendonça. -Augusto 
de Freitas. - Rosa Jttnior. - M. Valladão. - A. Stockler. ~ 
Anto1•im Garcia. - José .Bevilaqua. - Paula Guimarães. -
Dionysio Cerqueira. - Francisco Aruollo. - A. Ornellas. 
Conde de Figueiredo. - José Simeão de _Ol~v~ira. - Fred!!-

. rico Guilherme de Souza Serrano. -. -. Vtrgtlto C. Df!-mMto. 
- Juvencio de A.gu,iar.- A. Azeredo. - Joaquim Mouttn~o.
Lauro Sodré. - Victorino }fonteiro. - Indio do Bra:stl. -
Lopes Trot•ão. - Chrlos de Ca1npos. -.Athayde Junzor. -
Moniz Freire. - Gi~ Goulart. - 1. Retumba. - Menna B~r
reto. - Marcolino Moura. - S. L. Medrado. - Arthf.!-r. Rws. 
_ J. J. Seahra. -Custodio José de MeUo. - Bel(f!rt Vtetra .. -
A. Moreira da Silva.- F. Mayrink.-:- Coronel P.tres Ferreu·a. 
_ Antonio Justiniano Esteves lunt:or. ~ Rauhno ~orn. -
f:tavmundo de Andrade.- José Martanno. ~ Belarmtno Car_-
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neü·o. - Ped'ro Anterico. - AlTneida Pe1'nambuco. -. - Luiz de 
And1··ade. -- Zarna. - A'nd1•é Cavalcanti. - João Barbalho. 
J. Jleir·a de Vasconcellos. 

·O Sr. Badaró - Sr. Presidente, não quero que ninguen1 
entenda que, ao levantar .para pronunciar-me contra esta 
n1oção, eu pretenda condemnar a obra meritoria dos abolicio
nistas. O que faço é pi'otestar contra o acto de cremação de 
todo o archivo da escravidão no Brazil, porque envolve-- in
teresses historicos. Nós, em vez de procurar destruir, o que 
é un1a obra de verdadeiros iconoclastas, deviamos ter a nossa 
·Torre do rl'ombo!. um edií'icio destinado a recolher os papeis 
de todos os archivos do paiz. 

So1nos · un1 povo novo, que corremos o risco de ter dif
ficuldades para escrever a nossa historia, porque é· deplora
v e! o que se observa em todas as muni'eipalidades e· nas 
1~epartiç~ões das antig·as províncias: por toda a parte o mesmo 
abandono, o rnesmo descuido, e, por ultin1o, o f'aeto de mandar
se .queilnar grande nu1nero de documentos que podiam servir 
para se escrever com exactidão a historia do Brazil, no futuro. 

O SR. LAMONIER GoDOF'RJEDO -. - A vergonha nunca ha de · 
deixar de existir'; não é a cremação ,que a fará desappar.ecer. 

O SR. BADARó - Alé1n disso, não se pód·e fazer apagar os 
vestígios da escravidão, porque, para attestal-a, alhi está a de
bilidade da noSiSa raça. (Muito bem; muito bem.) 

Ninguen1 mais pedindo a .palavra, é encerrada a discussão. 
Posta a votos, é a moção approvada. 

O Sr. Pedro Amarico - Sr. Presidente, parec·e .q.ue po
den1os hen1 considerar hoje encerrada a discussão do ·1 o titulo 
do pr'oj c c to de C.onsti tui~ão. · 

Nas circun1stancias em que nos achamos, cumpre sermos 
cordatos·, patriotas e breves·. E~ impossível que aos nossos 
collegas escape o estado ánormal em ·que· se acha o paiz. H a 
no ar, na atn1osphera, üm como espirito maligno que se ma
nifesta . qual u1na ameaca continua de c.ommocões sociaes, que 
é preciso díssi,par e destruir. A imprensa queixa-se da de
n1nra · que tên1 tido a·qui as discussõe-s. Dizia-se que, ao 
estabelecer-se o · regin1en r'epublicano', outra orientação to-
1r:aria1n as discussões poldticas; entretanto, ·c:antinuarn a offe
recer pretexto para cada um de nós exhibir o seu tãlento 
oratorio, e o -debate des:sas .questões rouba logar ás ·solu1;õe~ 
iJUe cumpre ton1ar. 

iV1. ~x. tem visto .que já estamos perfeitamente Ulunli
nados; ha mesmo · sobre o assumpto tanta luz, que já of.fúsca. 

T.em-se trazido· par'a o debate autoridade de aJ.garisn1os, 
que· não tê!n servido; á encantadora palavra do Sr. \Ministro ~a 

. Fazenda nao trou;xe a luz que o Congresso esperava, e depo1s 
veiu, o Sr. Ranliro Barcellos pôr eil1 ·duvida os algarisn1os do 

. grande. representante da Bahia, por consequencia, até a boa 
. fé. de: S.' Ex. · (ApaTtes.) · . . · 

. Mas, o. vicio é contagioso; o vicio das emendas faz con1 
que eu:; que sou artista, tarribem apresente ·emendas, assim 
co1no o vicio da oratoria ·faz com que· eu esteja agora f'allando 
·en1 ·publico. Isto póde fazer (}010, que ·este parlamento de-
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genére c tran~form 1 (Apartes) Ha ~· 't e-se.t ern sa a. de esp.ectaculos oratorio~s, 
Unidos. da ~ll UI ah gen e ;que. cita o exe!Uplo dos Est~dos 
. ~ . - e.m~n a e da Bu1ssa · mas s1 esoos que c1tam 
1a.et e~e;nplos la fosse~1, ou viajassem, coino eu viajei, haviam 
. c ~r orandes . decepçoes, como eu tive, quando fui á ·Grecia 
depois_ de te~ lido a sua grandiosa histor'ia nos hi~:;toriadnre~ 
que nao a v1ran1. .... · ·· 
o· Todo~ os esta~os deseja~ entrar em um accôrdo; aos 
oran~es ca_be mostrar generosidade, aos pequenos lY.">a vontade 
e res1gnaçao. Qual é a principal difficuldade a vencer 9 E' a 
rtn art. 4°. · 

9 SR. SERZEDELLO - Parece que V Ex. estú discutindo 
o artigo. 

0 .SR;. PEDRO AMERICO - A difficuldade maxin1a es:t:í 
nesse artigo, ·crue diz (lê) : 

O SR .. PRE!SIDENTE - Observo ao no'b're Deputado .que; 
te~:do ped1d~ .a palavra pela ordem, não p6dc discutir ma
terl a do .pro,J e c to do Constituição. 

_ O SR. PEDRo AMEiuco - Direi simplesinente que a vo
Laçao deste artigo seria u1na. calmnidade publica. 

:Oiledeço a V. Ex. e requeiro o encer:rarnento da dis
eussão. 

O SR. PRESIDENTE - 10 requerimento só pó de ser acceiLo 
quando for' annunciada a discussão do projecto. 

O Sr. Lauro Müller - Sr. Presidente, pre~iso que V. Ex., 
ctê.:.p1e nn1a explicação antes de eu começar: é si ai.ncla es-
tamos na hora do expediente. · 

.O SR. PRESI-DENTE - P.or cinco minutos. 
O SR. LAURO 1MüLLER ...- Neste caso, vou enviar á Mesa 

un1a de•claração de voto, assignada por n1im e por muitos 
distinctos collegas. · 

·PeiÇo, porém,- a IV'. E~., ·e· peço a todo's os que se interes
.sam por isto, que não acre-ditem em qualquer má vontade 
pessoal para con1 o cidadão a ~que se refere este documento, 
nem para con1 o nosso distincto collega que presidiu á nltin1a 
sessão da ·C amara dos Srs. Deputados. 

Eu ta:mei então o con11p~ron1i.ssó. imphcito na declaração 
· que fiz. de que não julgava Hquido o reconhecimento do 

Deputado pela Babia, de apresentar provas a respeito. 
(Apartes.) · 

Sei .que esta matetria não se I"efere ao Congresso; 111as 
desejo enviar esta declaração, para que o Sr. Pr,jsident.e ou 
a n1ande publicar no Dia·rio Official, ou a envie á. Secreta
ria da ·Can1ara dos Srs. Deputados, .para que c11a produza 
todos os effeitos. (Apartes.) 

A declaração do voto está as:Signada por .54 Senhor~es 
Deputa:dos, Jiavendo ainda outros que não a assign.aran1, n1as 
que votaram contra. (Apartes.) 

Não quero perturbar as sessões ,do Congres.so con1 as-: 
sumpto que não lhe diz respeito (A.partes), ma·s peço ao 
Sr. Presidente que dô rlestino a esta dcclaraç.fl.o do yoto, ou 
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enviando-a ao Diario Of{icial, ou mandando-a ·á Secretaria 
da Camara dos Deputados. (T-rocam-se rnuitos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa do Congresso não póde ac
ceitar essa declaração, porque o assumpto é da exclusiva 
competencia da C amara dos Srs. Deputados. 

ü SR. NILO PEÇANHA (pela ordem).- Desejo saber qual 
é a sorte da moção do Sr. Erico. 

O SR. PRESIDENTE -. A sorte da moção do Sr. Erico está. 
claramente definida. O Congresso decidiu que essa mocão 
entrasse na P parte da sessão do dia 19. Entrou em discussão. 
O Sr. Erico discutiu, fundamentando a sua moção, e, antes 
de terminar o seu discurso, estando exgottada a parte des
tinada a esta discussão, advirtido pela Mesa, o orador inter
rompeu o seu discurso, e a discussão ficou adiada. O Sr. Erico 
reque·reu urgencia, para que a mocão fosse dada para a 
.ordem do dia seguinte, mas o Congresso não a approvou. 

Esta é a sorte da mocão; ella está adiada, até que o 
Congre~o resolva que entre novamente em discussão. 

Esta mesma explicação de.i hontem ao nobre .Deputado. 
O ·sa. NILo PECANHA - Não per'cebi. 

ORDFL"\f DO DIA 

DISCUSS.~O DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

Continúa a i a discussão do projecto de Constituição ·com 
o . parecer da Commissão Especial e as emendas apresentadas . 

ü SR. PEDRO AMERrco (pela ordem) requer o encerra
·mento ·da discussão depois de lidas as emendas e discutida 
a materia de hoje. (Trocam-se' muitos apartes; sussurro.) 

Yêm á Mesa, são. lidas e apoiadas as seguintes 

· Bmendtu 

Ao art. 6•, § 6• 

Si fór mantido, como e~á no projecto, âocrescente-se, 
depois das palavras - bancos emissores - ·sem monopolio-

Sala das sessões do Congresso· Nacional, 20 de dezembro 
de i890. -- A. Cat,alcanti. · · · 

· ~o art. se 
.. 

Inclua-se onde melhor convier : 
~ discriminacão da. competeneia dô .·aoverno Federal e 

dos estaclos para tribnta.rem a má.toria não romprehendida . 
nos arts. 6° e so da. Constituicllo, serâ regulada por lei or
dinária do Congresso Nacional ·em i892. - S. R. 1Sala das 
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sessões do C?ngresso Nacional, 20 de dezembro da 1890. -
Athayde Jwruor. - Costa Goulart. - Monteiro de Barros. -
Costa A-Jach.ado. - Francisco Neiva. - Domingos Rocha. -
Astolpho P~o. - Ferreira Rabello. - Americo Luz. - Biteno 

O SR. PRESIDE~TE - Desejo saber se o nobra Deputado, 
0 !Sr. Pedro AmeriCo, requereu o encerramento da discussão • 
.r (Q ~R. ALMEIDA BARRETO - Sim, senhor, depois·· que 
~oram. h das as emendas apresentadas e discutida a ma teria 
de hoJe; e, eu, requeiro o encerramento desde j.á.. 

Ü SR. ALMEIDA BARRETO - Sim, senhor, depois que 
V. Ex. me informe si passou o reqnerimento de encerra
mento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE - Ainda não, por isso uue eile foi 
feito para ter logar depois que f.ossem lidas as emendas e no 
fim da se~ são. 

·o Da. ALMEIDA BARRETo -E as emendas já não foram 
lidas? 

0 SR. PRESIDENTE - Vou verificar s;i ainda ha emendas 
a apresentar, porque ainda ha pouco vieram algumas á .Mesa 

O Sa. ALMEIDA BARRETo -. Bem .. 

10 SR. LAURO MüLLER (pela ordem) - Sr. Presidente, 
vou n1andar uma emenda á Mesa, para, no caso de mudança 
da .tCa·pital da União, indicar a zona em que ella deve ser 
estabelecida. 

Deixo de fundamentar esta emenda, que está assiS1lada 
por 88 deputados e senadores~ para não tomar tempo ao 
Congresso; e peco a· V. Ex. para mandar publicai-a conjun
ctamente com o officio que a acompanha, dirigido pelo 
Sr. Visconde de Porto Seguro ao · Sr.' . conselheiro Thomaz 
José Coelho de Alm.eida (quando ministro da Agricultura. 

Vem á Mesa, é lida e apoiada a seguinte 

Emenda 

Ao art. 3°, ou ·onde convier 

ikcerescerite-se :· 
Fica pertencendo á União uma zona de 400 leguas · qua

dradas. situada. no planalto central da Republica, a qual. será 
· opportunan1ente demarcada para nella estabelecer-se a futura 
.Capital Federal. 

IS. 1R. - Sala das sessões, 15 de dezembro de 1890. -
Mursa. - F. Schmidt. - Rodolpho Miranda. - Lacerda 
Coutinho. ·- L. ~lüller. - Caetano de Albttquerque. -
José Jfariano. - Ped1·o Arnerico . . - Sá Andrade. - Aquilino 
do Amaral. -Pinheiro Guedes. - Alfredo Ellis. - Moraes 
Bar·ros. - R. Campos. - Moreira da Silva. - Arlolpho 
Gordo. - Paulino Carlos ... - Thomaz Carvalhal. - Do
mingos de 1.1 m·aes. - Rodriaues Alves. - Araujo Pi
ttheiro. - Martinho P1"aclo Junior. - Falcão da Frota. -
Pinheiro Machado. - Victorino lt!onteiro. - Abre·u.. -



R. Osor'i"o. ...- Dionysio Cerqtteü·a. - M. Va.Uadão. - Silva 
Canedo. - Domingos Rocha.. -· Laper. - Silva Pa1,anhos. 
- Guirnarães Natal·. - P. Souza. -S. Fleu.1·y Curado. -.-: 
A. Stockler. - F1•ancisco Veiga. - Leonel Filho . - J. C a
tunda. - Cassiano do Nascirnento. - Paula .Guima1,ães. -

·cm·los Justiniano das Chagas. - João Luiz. - Chagas Lo-. 
bato. - Pacifico 1lfascm·enh'as. - Julio de CastilhoS: .. -
Aristides J.lfaia. - Fe1•reira !R'abello. - Costa Machado. -
.Dorningos Porto. - José Bevilaqua. - Beze1•ril. - U1,bano 
b(a·rcondes. - Baptista da ~lotta. - Carlos Campos. -
Alhaydc Junio1·. - Belf'm·t. Y.ieira. -Uchôa Rodrigues. -
Léite Oit'icica .. - Ratt'Uno Hm·n. - Gonçalo de Lagos. -

. Antonio Justin·iano Esteves Junior. - João ~vellar. - · P'o-· 
l11carpo Viott-i. - Alcides Lima. - B. Mendonça - Jfa1,
eiano · de· J.llagalhães. - Gene..,.,oso Jlfa1·ques. - Espirita 
Santo. -~ll . .1 . .!. Se1·r-ano.- .João Vieira. - .T. Retn?nba.
-. Prisco Pm·aiso. - Cm·o:;wl Pi1·es Fen·eira - Elyseu 
Jf art'ins . . - .T. N ogueú·a. Pa-ranaguá. - Anfrisio Fialho. 
- Thenrlm·o ..:.4.l'vcs Pacheco. - Bellarrrtino Cm"rwi1•o. - Ga1'
<d·a P·iPes. - Ra:mirn Barcellos. - J.llenna Barreto. - Fer_. 
nando AbboU·.· -. 1llnniz· Frei-re. -Pereira da Costa. -
J~eo)JOlflo· de Bulhões. - Buwno· de Pafva. - Astolpho Pio. 

COI..ONIZAÇ.~O 

Cópia·dn nff ir'io d.o Vúwon.de de Porto Seg'lt:ro ao 1ll'inistro- da 
· Aorlcu.ltu-ra, r.on.~elltPii·o Thrrm:az .Jn.~é Coelho . de _4.l

nwida.. 

Villa Formosa da IInpP.l'íÜJ'i.z, :11l'OVincia de G-oya..z, 28 
de Julho·· de 1887. 

Ilimo.· e Exm.o. Sr. -. Para n1elhor cun1prir as ordens 
que V. Ex. se dignou dar-rne, en1 aviso dess·e ·Ministerio, de 
:l4 de ,julho ult.hno~ ·ccnnecarci por consigitãr ·por escripto 
algumas idéas que, ácerca da colonização· européa no Brazil 
tive ~ honra de ernittir verbalmente na audienc.ia que V. Ex. 
:;;e dignou üonceder-n1e, poucos dias antes- da dat& do men-
cionado aviso. · 

Varios resultados menos favoraveis a esse respeito·, nos 
olim.as t.rnpicacs rlo nos;so 1itor:aJ, ·fize·,ram que hoJe tenha 
quasi ul).a~lim.cmente- trium.phado ·nà Europa a idéa de que 
para o prunCiro estabclccilnento, no nosso paiz, dos colonos 
do Norte.· só são apropriado's o clin1a rla provincia do Rio 
Grande do SuL r. quando n1uito. os de algumas paragens das 
de Santa Cathal'ina e- Paran~í; de modo que é ·quasi exclusi
vamente' para e~tas provincias que a dita colonização já segue 
e~ponlanr.a, dispensando a estipendiada. emn a qual não 'Só 

. por. espirito de equ,idade c justiça. cornQ por outras muitas 
r.onsidf'r·ar,.õ~s· bem conhecidas~ v. Ex. conviria que fos-se•JTIOS 
tamben1 · proscnteandp as den1ais provincias. 

Ri n ·clima rio Rio ·Grande rlo Sul. no littoral. é n1ais 
fresco r ana1ogo aos :da Europa qu c os das den)ais pro
vi.ncia~. não {• n1enos . certo que. no interior destas ultimas, 
ha eha1)11dões mui ·eleyados, mn· que a temperatura é egual, 

_..,! 

) 
,, 
a 
} 
~ 



-793-

•hcmigna, c em que, no inverno·, cahen1 até as folhas tt rnaior 
parte das arvores. · · 

. E' mui eonhecido -o principio, cmn as propo.rções até de
Signadas por Humboldt, de que a quasi jdentidade ela tem
p_el'al.ura se. ope.ra nas baixas latitudes pela a·scenção nas al
t.Itud_es; e _1st~ a tal ponto que, ·até debaixo da equinoxial, 
nas lmm.cdw,çocs de Quito, por exen1plo, ha ncv.e·s perpetuas. 

E ben1 conheeidos são entre nós, como mui to ll1'a is 
:rr~scos que ü lito11al na província .do ~Rio de J·aneiro, os 
eh mas de Petropolis e de. Nova Friburgo,· em paragens ele"
vadas mais ele SOO n1etros, ·c na de S. \P·aulo mais do ·sul. 
como muito mais frescos que o de Hantos, os da capital e 
outras cidades do interior, elevadas acin1a do 700 metros. 

Assim, por. via de. regra, quanto 1nais baixa fôr · a la
tit_tHle. do log.ar, 1naior deve ser a .altitude, para que o clima 
~f\la i·resco e de natur·eza m·enos trO])ical. que não faça 
es1norccer o colono, vendo, ao cabo de alguns mezes, desbo
tarnrn-sr.-lhr as cores rosada.s ·'Cla·s f'ac·c·s. 

Assiln. pois. si na latitude de 2/.~: a.· 22 gráos são suffi
cientos nns 700 ou 800 n1etros proximamente1 nas latitudes 
inferiores requr.rem-sc alturas rnaiore·s. á proporção, sendo 
qur.. ús ve:w:::;, essas alturas 1mais conveniüntes. sã-o ~~tté de
signa1das pelos seus terrenos de cultura, não' só de n1enos 
n1atto virgem, n1as até d-e n1enos certados, e qua·si exclusi
vanlentc de can1pos lin1p-os, aos quaes se ada·ptan~ de n1uito 
n1e1hor vontade os colonos · ree-en1-ehegados, sem as preven
cões da nossa g'entc, de que só são productivos os n1attos 
virg-ens, os quaes elles colonos. avalian1 en1 n1enos pelo 
Bacrificio de ter que derrubai-os, . e preferem antes. desde 
logo, plantar e .semear mn cmnpos j ú 1nais ou menos araveis •. 

BaRrado nest,es princípios, con1eçarei por indicar e re
commendar a V. Ex. um.a -região central das província-s de 
Minas e s.. Paulo 1 que, pela bondade do din1a e das terras 
r. pela faeili:da:de com que a ella se poderá chegar, apenas 
ultin1ada ·que sej.a a estrada de ferro a Casa Branca, acho 
muito apta para primeiro estabelecimento elos colonos eu
ropeus recmn-vindos. 

·E·sta r.rgião, extendendo-se l)ülos c•hap:a{lõe.s de terra 
verinclha c quasi .gem arvores, de pastos de barbas de bode, 
rlesdP an t0s da ·cidade .de França, abran~·e os das duas mar
gens do Ri.o das Velhas (affluente do Paranahyba) e con1-
prehende tamben1 os da serra da Canastra e Piauhy. 

Os cha\p.aclõeg ahi são tão planos (fl.le, e01n a inf!ro
r1ucP-ão nelles dr, alg·uns arados centraes a vapor e ·de grande 
forç.'a. ele repente se .poderiarn ntn:- ao soL e logo queimar 
par;a · estr1~.me as toueeiras elo 4if;o. capin1~ qner par.a ~el1~es 
scn1ear i-,r1go~. quer prados artl:f1maes de al.fafa, ou) · ahez 
aind.a. melhor. de capin1 gordura da~ e~pecie arroxeada. 

Na ext.ensão que aca:bo de percorrer. ha~ ·p9rém, outra 
região não menos apropriada á colonização r.uropéa, C? para 
n. '.qual eu creio que po-deria:rnos desde Já dar alumas :pro
videnciaR. afirn de a ir preparando pouco a pouco para a 
mi!"lsão qu0 a Pr.·ovid,et~cia ·parece ter-lhe reser,:aclo, f~zendo a 
um tmnpo rlella. part.tr .ag·uas para os tres r1os n1a1orf's elo 
BrazH e fla ArnerJCa do Sul, n Ama:zonas. o Peat.a c o S. Fran
cisco. e, eonst.Huindo, por assim . dizer, o Ul.Jcleo que reune. 

\ 
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entre si as tres grandes conchas ou bacias lfluviae.s· do 
Irnperio. 

Refiro-me á bella região situada no triangulo formado 
:pelas tres lagoas Formosa, Feia e Mestre de Armas, com 
chanadões elevados a mais de mil metros, como nesta pa
ragêm requer, para a melhoria do clima, a menor latitude~ 
favorecidas com algumas serras mais altas da banda do 
Norte, que não só os protegem de alguns ventos menos 
frescos des.se lado, como lhes fornecerão, mediante a conve
niente despesa, os necessarios mananciaes. 

·Não entrarei aqui, Exmo. Sr., na questão da alta con
veniencia para o Imperio, e, até, para o Rio de Janeiro, da 
mudanca da Capital, .questão que me reservo para d i~·cutir 
em uma publicacão não official. Mas não posso deixar de 
aproveitar essa occasião para recommendar a importancia, 
em todo o sentido, da mencionada paragem, como s6lo fe
cundo, em que têm de vingar e . prosperar muito quaesquer 
sementes que nella. se lançarem. · 

Nestes terrenos de campos e bellas pastagens, limpas e 
sem bernes, nas paragens altas, se criam perfeitamente os 
cavallos, companheiros da civilisacão do homem (que se 
pagam hoje a-penas por 30$ ou 40$ ·cada· um). e de bosques 
nos valles e margens dos ribeirões, onde os cafeeiros ao cabo 
do primeiro anno da planta õa muda já produzem prodi
giosamente (promettendo para quando houver daqui com
municacõ·es ser este um nov.ô districto productor deste ge
nero) ; ne·stes terrenos, digo, se encontram, até para constru
ccão, não sómente bons grés brancos e verm.elhos, como, 
tambem, unE,' marmores azulados, ~que, hoje, apenas se destinan1 
;para fazer cal, e ·bastante minerio de ferro; .existindo, até, bem 
perto, em actividade, uma fabrica pertencente .ao major José 

·Rodrigo. Chaves, que, por meio do mode.sto processo dos 
fornos catalões, o funde, fornecendo rpara todas as in1media-
ções mUito bom ferro. · 

Para arrebentar a pedra, facil seria fazer-se polvora com 
o muito salitre .que fornece a serra das Araras. 

Entre outras locálidades proprias par~ o estabeleci
mento· de·. povoações, que ·ainda: poderiam encontrar-se nesta 
;paragem, unica em relação ao Brazil todo, reconheco e me 
atrevo desde . .iá a recommendar duas, das quaes deveria me
recer preferencia aquella, que, por exames feitos expT'essa
mente, · pro~ette, si vier a receber com maior facilidade, a 
necessaria abundancia de boas aguas. · · . 

São dous chapadões de facil accesso, qualquer dos quaes 
prest~ri;;t assento a uma povoação, desde lógo, com ·a per
spectlva de poder ext.ender até mai's de um. milhão de almas. 

. .pua~qu_er delles ·fica acima d~ mil. metros sobre o mar, 
um sólo firme, secco e · de face1s escoantes e O'fferece íá 
:vista, de um lado ao menos, ·horizontes mui dilataâos. ' 
· E' o primeiro denominado por alguns - o da Gordura; 
a perto de .quatro leguas ao O. N. O. desta villa na paragem 
onde, .3: menos d~ U:f!l_ tiro de fuzi~ uma das outras,. &'e vêem as 
cabeceiras dos nbeiroe·s Santa R1ta, vertente do rio S .. Fran
cisco; pelo Preto, Bandeiriruha, vertente do Amazonas pelo 
Paraná ·e Tocantins e· Sitio· Novo, :vertente do Prata pelo 
S. Bartholomeu e Grande Paraná.. 

Ma·s, bem que sem estes predicados, ·que aliás não é 

'\ 
'o 

\ 
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esse:ncial _que sejam acceitos tanto ao pé da lettra, e diga
mos quas1 mathematicamente, se encontra, logo adeante obra 
de legua e meia de Noroéste, outra localidade ainda mais 
alta e _muito superior a esta, tanto pela maior facilidade de 
cond~z1r_ a ella as. "Q_rimeiras aguas potaveis, ·como pela, maior 
ventll~çao e vasbdao de seus horizontes e pontos de vista. 

Fwa sobre a chapada e.m declive, que fórma o paredão 
ao nascente da Lagôa Formosa, .a menos de uns cento e ·tan
tos metros antes de acabar a subida do caminho que ahi 
slegue parp. o Norte pelo dorso da mesma chapada, em direcção 
l'i ~enom1nada <Serra do Cocai. Essa differença de nivel, 
abaixo do cume da mesma chapada, não .só serviria de abri
gar dos nortes a povoação, permittindo que varram por cima 
della os ventos deste rumo, que são reconhecidamente os 
P.Jenos frescos e menos sadios na America do Sul como ou
torgarão á nossa colonia um assento mais arejado, segundo 
pr.ome~te a propria vegetacão ahi quasi exclusiva das plantas 
~eno.minadas, aqui, . canellas da êma, especie das que nos 
Jardins da Europa c-hamam J"ucas. Nesta ult1ma localidade 
que ~icaria favorecida, para o estabelecimnto de algumas in~ 
dustrias, pela visinhança da dita Lagôa Formosa, se poderi.a 
logo desde o principio (s.em dependencia, exclusivé das aguas 
do Coral ou de algumas da Serra das Brancas, onde outras 
do lado do Norte, .que com mais avultadas despe·sas se 
poderiam, talvez, a todo tempo conduzir para ella ou para a 
;precedencia) encher a primeira mãe dagua que ahi se fi
zesse, apa,nhando na origem, nas duas abas· da propria cha
pada, .as proxirnas vertentes, não s6 da TIJencionada Lagôa 
Formosa, como. do lado opposto, varias das ·que, eg-ualmente 
de bastante altura, vão actualmente buscar o ·ribeirão do 
Bahú.. Em todo o caso," o gasto cnm a conducção das aguas 
em abnndancia deveria preceder a qualquer outro, no caso 
de re~olver-se a fundação de uma grande colonia, não se 
fazendo nenhum outro antes de ser asseg-ur.ada a abundancia 
das me~mas aguas. Não falta, Exmo. Sr., quem nutra ap
prehensões de que todos os mananciaes destas paragens pro;. 
·du?:em o bocio ou papeira, e eu er.a dos que compartilhavam 
'esse vicio antes de aqui vir. As observações, porém; que 
._._ "--.r 'f • t•,... ... ,..• ... (T P. f hn n.,.n~>nrl;An ---!~..:1-tenuv -~.eLO e a.::; lUVe~.Jea.•;oOe~ n . .._11 _. _en, •• ..., .1:-'' vu...,,,uuv, «tJJUli:tUU 

nas que já. fizera Bonssimgolb na . Colombia. me deram a 
intima convicção de que a causa de semelhante enfermidade 
nos chapadões seccos e apenas habitados perto de cabeceiras 
de corregos ou .olhos dagua, . não é outra senão de ser esta· 
em geral. junto ás nascentes mui ·carregadas de saes e ainda 
não suffieientemente batida· e areJada, condjcões, uma e 
outra. que viria a. perder COJ11 as dis~anc}as 'por meio d2s 
encanamentos. Ass1m. a proprta exper1ene1a, ·O comprova, nao 
dando papos em individuas qué bebem, ..fá nos ribei~ões das 
mesma·s aguas, que deram .essa enfermidade aos que a be
IDeram nas nascentes. especialmenf.e si estas têm lugar em 
terrenos ele argila schistosa. Ci!llgindo-me agora no men
cionado aviso d~;., V. Ex. de 'l~ de junho. cum~;.e-me tratar 
das communicacoes e da n:aneira como. desde .Ja, os colonos 
e tndos os aviamentos dev1am ser até estas paragens trans
portados. Nada n1ajs fa.cil do que, v::1ler-~e dos carros. 
desde o extremo da estrada de ferro. no Estado ~e S. Paulo~ 
que .sem demora -chegará á Casa Branca. Qu.ast t·odo o ca- · 
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~11inho por Uberaba ·é excellente, de p1uito, boas a~uas e, ~n~ 
geral sobre chapaclões~ :e por onde ven~ ate esta vllla cai I os 
de sal, ús vezes de n1a1s de cento e VInte arrobas, ben1 po
derão vir outros .carros n1enos .earreg·ad.o~? ·Cober~o? C?m 
toldos e puchados por n1enos bois, conduzindo fa.m1has ~n
t<jiras. ~~rnbora, tenham os passagei~·o_? ~ie .a:pear-se IQara. anu
dar .Os mesmos bo,is no·s passos ·d1fnce1,s· ., ·Un1a. JUn1ia :de 
bons bois não custa aqui n1uito mais de 5•0;$, os ~astos no .ca
Jninho são ,gratuitos, e os proprios colonos seri!lll1 os car
l'Ciros e conductores de .suas fan1ilias e elos artigos para .o 
seu primeiro estabelecin1ento, arados, sen1entes, etc. üs bo_1s 
.de aeougue se venclen1 11est:a villa~ uns por oulro.s, na razao 
do -1 G$ a 181$, de n1odo que a c!lrne .é . mui bar~ ta, e . a caça 
não falta, ne1n o peixe nas lagoas VIZinhas .. Nao crei.o. que 
uva virá j an1ais a da.r nestas paragens multo bon1 v:1nho, 
mas até se püderia obter excellente d.o su?11no con1b1J.?.ado 
das propdi).s fuctas do paiz, como das J abotwabas, gaetmras~ 
laranjas e ananazes dos valles, con1petentemente adoçado 
eom a rapadura ou com ,garapa e a lin1par e a secear con1 
a n10:;;ma dccoadu de cal que se usa nos engenhos de as
sucar, e até nos proprios logares dos vinhos de uva crn 
X<'rf'z .p na :Madeira. 

Apenas cheguen1 da Bahia ou de "Pernambuco as es
ti·adas de ferro do rio S. Francisco, os transportes serão 
faeiliinos, servindo-se. do mesn1o rio e, nos mezes n1ais 
sadios de nraio e -junho, do valle de Uruc~ia.. cujas cabe
ceiras se acham a poucas lcguas desta villa, ou, . talvez, 
tan1bem dos chapadões do Formos.o desde a Januaria, em 
alguns·. outros . 1nezes do : anno. Uma paragem, porém, d~\ 
.importaneia desta, que pelo seu clima recomn1endaria no 
cxtrang·eiro ·o Brazil todo, . e. que pela sua posição favorecia 
l).Otaveh11nte o desenvolvimento do .comn1ercio inteiro de 
todas as províncias, c atJó.' quando viesse a .ser a séide do 
Governo, afiançaria nos seculos .fu·turos a s·egurança. e uni
dade ·~lo. ·In1peri9, parece-me que de.veri.a desde já merecer 
a dev_Ida attençao dos poderes publicas do . Estado, fazendo 
· convei\gir para ella todas as comn1unicações. começando 
nela c.ontinuaçã:o da estrada de Pedro :m, pelo ·Paráopeba .e 
Urucu1a. . . . . 

. Tan1bem a linha da · Casa Branca se poderia desde já 
para ella. encaminh2-r, ·n~.o .arbi~trariamente, como até aqui, 
para. un1r povoaçciles a1nda . Iilsignt'ficantes, con1 grandes· 
g'a3tos çlr. aterro.s ·.e desat~rros, aplanando n1ontes . e valles, 
eo1:no. s:e tem fe1to, mas s1m sómente beirando os rios s:en1 
.ne~hu~s gastos de ni:velari1entos, e sendo muito n1aior pro
veito. .a cultura . geral do poaiz, .como succede á do valle do 
.Paranahyba. . . · 
. ~~l . ·Creio fir:r:nement~, Exmo. Sr., que nesta qu.asi 
r.xcly~nva .preferenc1a .da~ margens dos rios~ ajudando, assini, 

·a Natt~reza1 ,que se. hm1tou ·~ abrir os leitos, deixando-lhes 
caühoeiras que. ma:1s :custar1am qruelbrar do que vencer 
lateralm·ent.e. pelas estradas de ferro, está. o grande. segredo 

. {lp dese~volvu11ent.?. das .rne.sn1as .estradas no Brazil; pois·. 
n~rvas cidades, mu1to ma1s. 1n1portantes que as a.ctuaes. vi
J'Jan1 ao lado dcllas a ~urgir. e em b.reve .. cnn1o po·r· cm- j 
canto .. Neste~ ·sentido. julgo que o prolongamento da estrada~~":, 
de Casa Branca devm effectuarcsc,. passando talvez do alto { 

(~ 
r 
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do · chapaclão por onac clla corre antes de eho·gar à n1en
cionacla cidade de Casa Branca. a buscar. alraves dos rio:: 
Pardo o Grande, n marg,mn do Sadio, rio das Velhas, do Pa
l'anahyba. afin1 de desc(~r. depois~ por este rio e subir o 
Corumbá aU~ as . suas cabeceil·as, ·na paragen1 que, en1 outro 
c~scripto~ não ofrficial~ con1o disse~ tratarei de recon1mendar 
c}evi-damente {i. pnstRri dalfle desta abençoada terra de Santa 
'Uruz. 

Deus guarde a V. Ex. - Illn1.0. e Exn1o . Sr. Thomaz 
Coellw ele Ahneida, Ministro e Secretario de Estado dos N e
g:ocinR ·da Agricultura, etc.. etc. 

("Extrahido :do Goyaz de 17 e 24 de ag,osto de 1888.) 

O SR. PrtESID<ENTE - O Sr. .:\hneida Barreto requer 
o encerramento da discussã·O desde já, emquanto que o 
Sr. Pedro An1erico reque:reu o encerrame.nto para o fim 
da .sessão: von eonsultar o Gongresso, prin1eiro sobre o re
querinlenlo do Sr. Almeida Barreto, que pede o encerra
lnento desde já. 

Ü SR. AMERICO LOBO ·(pela ordem) - F-oram apresen
tadas diversas emendás de sum1na h11portancia; pelo Re
ghnenlo essas err:i.endas d'Bven~: ser nnrp.ressas, pa'I'a ser~m 
discutidas 211: hor·as depois~ e neste caso dar-se-i un1 con
flicto entre o requerimento de encerran1ento e essas en1en-

, das~ que tên1 de ser discutidas depois de impressas. 

lO , Sn. PRESIDEN'l'E - E' un1 engano do nobre repre
. tante: o Hegim ento só falia ern impressão de en1endas, 
quanto · ás apresentadas no 'C·On1~ço da discussão ou na pas
sagen1 da 1 a para a 2:\ discus:sao. 

O Sn. C~\NTÃO (pela onlen~) - Ha. Sr. Presidente, um. 
requerimento de encerramento para o f1m da .sessão e outro 
para ser encerrada a discussão desde já; ·pergunto: Si não 
passar o requerimento p.ara o encer~an1ento desde já, fica 
prejudicado o segundo? . 

0 SR. PRESIDENT'E - Não • 

!O SR. ZAMA - Ha de ser reproduzido em tempo op
·portuno. 

VozE·s .____ Votos! Votos! 
o SR. CANTÃo pergunta gual dos dous requerirnentos 

de encerramento será submet.tldo á votação em primeiro 
logar. 

o SR. PRESIDEN'l'g responde: que o do Sr. Almeida Bar
reto, que requer se encerre a discussão desde já. 

o Srt. CAN~.rÃo ,pergunta ainda si, rejeitado esse reque-
1nento, ficará prejudicado o do Sr. Pedr·o Ameri·co. 

o Sn. PaESIDEN'l"E responde que não, ·asshn . ·como· não 
ficar.á prejudicado o direito de qualquer membro do Con
gresso requerer o encerramento em outra occasião. 

o SR. CAN~r.~o dá-se por sa;tisfeito. 
Submett.ido á votação, o requerimento do Sr. Ahneida 

Barreto é approvado . 



.... 

iHavendo duvida >Sobre o resultado: aa votação, pro
cede-se á verificação, e reconhece-se ter sido approvado o 
mesmo requerim·ento por 95 votos contra 90. 

O SR. PRESIDENTE declara .encerrada la discussão do 
titulo preliminar até ao art. 15 do proje,cto de Constituição. 

10 SR. GENERoso 'l\1ARQUES (pela ordem) - São tantas 
as emendas que nesta discussão foram, á ultima hora, re
mettidas á Mesa, que o Congresso não póde votar imme
diata,mente com pleno conhecimento de causa, principal
mente em relacão a essas em·endas, e por · isso requeiro o 
adiamento da votação para a primeira sessão, mandando a 
Mesa publicar as emendas . 

,, . 
·'o:.. 

QUESTÃO D.E ORDEM· 

O SR._ •SERZEDEI"Lo (pela ordem) -· iSr. Presidente, creio 
que está na consciencia de todos do ,Congresso que passou 
a,qui uma emenda pela .qual os encerramentos de disCJl'SSão 
só se fizessem por ma~oria de dous terços dos votof;' pre
sentes. (Não apoiados.) . No emtanto, V. Ex. acaba de en
cerrar a discussão nor simples maioria. Neste sentido houve, 
até, uma reclamação do Sr. Barbosa Lima (Sussur1·o.) 

JO SR. BARBOSA LIMA (pela ordem) - Devo declarar ao 
Congresso que, realmente, apresentei .· aq·ui uma reclamação 
com relação ao artigo sobre ~cuja redacção se levantam du
vidas. Mas, tendo tido a honra de ser ·convidado pelo Sr. Pre
sidente para fazer-me ver que não tinh_a razão, fiquei con-

. vencido de que, na realidade, o engano era meu e .de que o ven
cido fôra no sentido. de ser o encerramento feito por simples 
ma,ioria .e não ·por dois terços. (Apoiados. ) 
. O SR. PRESIDENTE - O !Congresso acabà de ouvir as 
informações prestadas pelo Sr. Barbosa Lima,. aucfor da re
clamação a. que se refere o Sr .. Serzedello. Tive occasião, 
como, membro da Commissão de Redacção do projecto de Re
gimento, depois de votado, de verificar, l)er,c;orrenãü todas 
as emendas: todas as· actas e publicações do Diaroio ():f(icial, 
que a reclamação do Sr. Barbosa Lima não tinha proce
dencia,; tendo sido a em·enda, que exigia a votação de do.is. 
terços para e·ncerramento da discussão., rejeitada. nessa. parte. 
O Sr. Barbosa Lima teve oc.casião tambem de verificar o 
.que affirmo. · 

Ponho á disposição do Sr. ~serze-dello ·e de :qualquer 
Qutro membro do Congresso ·OS originaes que serviram de 
base á r~edacão do Regirr.:ento, .para serem ·examinados, -e 
verificar,em si a redrucção está ,ou não de accor.do ~com ·o 
vencido. 

'os SRS~ · BEVILAQUA E OUTROS - A palavr~ de V. E~ .. 
ibasta para nos convenQe:r de que é e!!a a verdade. l(A.poia--
dos.) ·. · 

O SR. PR.ESIDENTE -· Si algttm ·equivoco ha, a Commissão 
. de Redacção não tem responsabilidade por. elle . Portanto, é 
l~i do Con~re.sso, emquanto não fôr revogada, que basta a 
simples ma10r1a :pa~a o encerramento d~s discussões, e, mesmo, 

( 
I 
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nã_o. compreh~ndo ~e. um Congresso, ,que póde acceitar ou 
reJ~It.a_r o arti_go ma!s Importante da Constituição por simples 
maioria, precise dois terços para um simples requerimento 
de encerramento. (Apoiados.) · · 

Posto a votos -o requerimento de adiamento da votanfí.o 
apresentado pelo Sr. -Generoso l'víarques, é approvado. v 

O Srt. P~ESÚ)ENTE designa para ordem do di~ 22 do cor-
rente o seguinte: · 

Votacão do titulo preliminar da Constituição e das 
emendas. 

. ' 
! 

eontinuação da 1 a discussão do projecto. 
Levanta-se a sessão á i hora e i5 minutos da tarde . 

:t4a SESSÃO~ EM 22 DE DEZEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES. 

Ao 'm·eio dia; faz-se a chamada, á. qual respondem os 
Srs. Prupente . de Moraes, l\iatta Machado, Paes de C ar-. 
valho, Joao N en•a, .Serzedello, Costa Rodrigues, Eduardo Gon
çalves, !Francisco Mac·hado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sa.r
mento, Cunha Junior, José . Segundino, Manoel Barata, An
t<:>nio Baena~ J oaquín1 .Cruz, Theodoro Pachecp, Elyseu Mar
tins, Joaquim Catunda, Bezerra de Albuquerque Junior, 
Theodureto Souto, José !Bernardo., Ol.iveira Ga'lvão, Amaro 
Cavalcanti, Almeida Barreto, Firrnino da Silveira, José Hy
gino, José Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Ta
vares Ba,stos, Rosa Junior, üoelho e Campos, Thomaz Cruz, 
Virgílio Damasio, Ruy Barbosa,, Saraiva, Domingos Vic-ente, 
Gil Goulart, 1\Ionteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Laper, 
Braz Carneiro, Can1pos Salies, Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade. Genero-so Marques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delphino, Ramiro Barc'ellos, 'Pinheiro Machatlo; :Julio 
Frota, Cesario Alvim, !Eduardo Wandenkolk, Saldanha· Ma
rinho, Joaquim de Souza, Silva. Canedo, Silva Paranhos, 
Aquilino do Amaral,. Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, 
Uchôa Rodrigues, Belfort Vieira, Indio do Brasil, Lauro Sodré, 
Nina Hibeiro, ·Cantão, Pedro Cherm:ont, Matta iBacella,r, Case
miro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fialho, Nogueira ·Paranaguá, Pires Ferreira, Mar:
tinho Ro-drigues, Barbosa Lima;. Bezer.ril, João Lopes, Justi
niano de Serpa, Frederic.o Borges, José Avelino, José. Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, Nascim_ento, P~dro V_elh<?, Miguel 
de Castro, Almino Affonso. Amorim Garma, Epitacw, Pe~ro 
Americo, Couto Cartaxo, Sá_ Andrade, Retumba, Tolent.Ino 
de Carvalho, Rosa e Silva, Joao Barbalho, qonçalves _Ferrei!?a, 
Jos·é Madanno, Almeida Pernambuc9, A~n1b:3;l Falc:o, · ~ie.Ira 

. de V'asconcellos, Pereira de Lyra,Joao S1que1ra, Jo.ao VIeira, 
Luiz de Andrade, Espirito Sa.nto, Bellarmino Carneiro, Theo- · · 
philo dos Santos, Pontes. de. Miranda, _Oiticica_, Gabino ~e
souro, Ivo do Prado, Ohve1ra Valladao~ Fehsbello Fre1re, 
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Augu~Lo de Freitas, Paulo Arg·ollo, Tosta, ScalH·~a, ..:\nluttiu 
Eus·ehio. Za1.na, Ga.rcia Pires, Ma.r.colino .Moura, Artbur Rios. 
Sá'nto::; l)ereira, . ·Custodio de ·J\lelto, Paula Guin1ar~ães, :Milton~ 
~Francisco 'Sodi·e, Dionysio Cerqueü·a, Leovolgtdo Filgueiras~ 
Barão de tS. :Marcos, l\iedrado, Barão de Villa Viçosa, Priseo 
Paraiso, ·Muniz. Freire, .Athayde Junior.. 1Fonseca ü Silva, 
Fonseca Hern1es, Nilo Peçanha, Urbano ~Marcondes, l\'lan!hães 
Barreto, Cyl~illo de [.en1os, üliveira ·Pinto, Viriato de 'l\1e~ 
deiros, Joaquim ;Breves, Virgüio :Pessoa, fDouüugos Jesuino, 
João .Severianà,. Lopes Trovão, -Rodol:pho r:Mir-anda, Al;rneida 
Nogueira, Fra.nça Carvalho, Luiz ·Mura.t, Baptista da Motta. 
fF:ró'es -da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Sarnpaió 
J?erraz, :Furquün · Wernec:l\:, Thornaz De,lphino, Vinhaes, '.May
rink, Jacques • Ourique, Aristide·s Lobo, Conde de IF!ig·eiredo, 
Antonio iQlyntho,. 1Badaró, Pa-cifico .l\fascar~nhas, Gabri.el 
:;vtaig:alhães, .Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob da ·Paixão, ·· 
.:-\.lexandre Stockler, Francisco da Veiga, ·Co.sta Senna, La~ 
n1ounier, Gonçalves Cha.ves, Americo Luz~ Feliciano Penna, 
Viotti, Dutra · Nicacio; Ferreira RaheUo, ·Manoel Fu~.gencio, 
Asto.lpho Pio~ Aristides iMaia~ Gonçalves Rarnos, Carlos Chagas, 
Domingos Rocha, Gosta Machado, ;Do·mingos Porto, Palletu, 
João de Avellar~ Corrêa RabeUo, Bueno de .Paiva, Ferreira 
Pires~ I .. uiz de Campos, ·Martinho Prado Junior~ Bernardino 
de Campos, Francis:co Glicerio, ·Moraes rB:a,rros, Domingo.s de 
M:oraes~ A:dolpho Gordo, Carva'lhal, Angelo :Pinheiro, 1\'Iursa, 
P·aulino Gados~ Costa Junior, Rodrigues Alves, üarlos Garcia~ 

. Moreira da 'Silva, Rubião Junior, Fleury Cura;do, João Pi
nheiro, Leo:poldo. Bülhões, . Guin1arã:es 1Natal, Antonio Aze~ 
redo, Caetano de A1;buqner:que,

1
• · Bctl;la.r·mino · ide \Me:ndon:~a~ 

·Mar~eiano de M.ag'alhães~ Perna;ndo . Sím:as, Lauro íMüllcr, 
Carlos .. de Canl•pos, Schmitdt, Lacerda Coutinho, ·victorino Mon
teiro, ·Pereira da Costa, Antão de iF;aria, Jul,io de Castilho~, 
Borges de J\'le:deiros, Alcides Lima, Assis Brasil, Thomaz 
Flores,. Abreu, Homero Ba,ptista, Ho•cha Osorio, tCassiano do 

. Nasc.in1mlto, ·Fe·rnando .:\bott, Den1etrio Ribeiro~ Menna ·Bar
reto, J.oaquim :b'elicio, Nelson e J'Oão ·Pedro. . . . 

Abre.-se a sessão. 
· Deixam . de con1pareq.er, con1 causa, os ·Srs. J?loriano 

·.Peixoto, F.erreira Bra.I~dão. · Amphilo,phio, · Leandro· i\fa.cicl, 
.. Alvaro Botelho, ·Alfredo· J~llis, Cesario Motta; Junior; e seJm 
.. (~a usa os :Srs. Rangel Pestana, En:ne.s de Souza, Tasso )F:ragoso~ 
· Bernardo de Mendonça, Ladisláo · N etto, San;tos Vieira; · Al
.bert:o Brandão, Francisco· Ann:ral, Bar>ão de Santa 'Helena, 
Luiz ~Barreto, . Antonio Prado- e \E·rnesto ·de iülliv.e]ra .. 

J1=:' lida, posta .em· di~~cussão;. ·e· ·s·em1 debate ap:prova.da a 
··acta da· sessão . antecedente.. . · 

El; lido e· vai a imprimir. o seguinte 

P ARECEfl N. 2 -- i S90 

· A Corrunissão non1(3ada ·pal"a dar parecer sobre o pedido · 
de : licença do Sr. · Deputado pelo Estado de Sergipe Leand~·o 
~aciel, para ausentar-se· desta Ca,pital,· por n1otivo de molestla 

' 
·, 

,I 
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d~ pessoa de sua família, é de parecer que, ti vista· dos mo
tivos alleg:ados, lhe seja concedida, a li.c.cnça requerida. 

:Sala das comn1issões. 20 de deze1nbro de 1890. - João 
da Silva Retu1nba. - !n1iocenC'io SeT·zedello Correia. - J. A. 
Coelho e Carnpos. 

Ven1 á .lVlesa a seguinte 

.. ".' 

Declaração de voto 

Não tendo ·cornpa,recido ·á sessão do dia 20. declaro que, 
si estivesse presente, votaria contra o encerramento da dis-
1CUSSão do ea.pitulo 1 o do projecto de Constituiçao. 

Sala do Congresso, 221 de dezem·bro de 1890. - Bella'l'
'lnino Carne·iro. 

O SR. BADARÓ (pela o?·dem) - !Sr. Presidente, no ui~ 
timo dia de sessão, V. Ex., sendo consultado sobre o des
tino que havia sido .dado· rã .moção a:qui apresentada pelo 
Dr. E rico Coelho, disse que a votação. do ·Congresso, tendo 
ne-gado prorogação da hora, implicava o adiamento indefi
nido da .questão, até .que o mesmo üongresso se lm~anifestasse 
a semelhante respeito. 

V. Ex. mais do que ninguem comprehende que uma 
.questão da ordem desta deve ser decidida pelo Congresso, 
uma vez ·que aqui foi levantada ('Apoiados) ; e é para arreda l
a do no·sso caminho que venho pedir a V. Ex. para ~consultar 
o Congresso si ·permitte que ella entre na prim·eira parte da 
ordem do dia de amanhã, ou então submettel-a á votação na 
sessão de hoje, pois que não está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE - A votação não rpóde ter logar Ja,· 
visto ter :sido assumpto de -ordem do dia a n1oção e não estar 
a sua votação incluída na orde·m do dia de hoje. 

Vou, pois, submetter .á votação o _;~·equer:imento do nobre 
representante, para que .seja . incluida na ordem do dia de 
amianhã, ·e c·onvido üS Srs. representantes a tomarem os seus 
logares, afim de se proceder á votação do requerimento. 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 
O SR ZAMA (vela ·ordem.) - :Sr. Presidente. não auero 

fazer- 1pariamentarfsmo, mas qu,ero instruir-me a· respeito de 
um ponto que- póde ser esclarecido po~ .algum de meus iBustr~s 
collegas senadores ·por ,g_ :Paulo e :M1nas. A todo tempo teria 
a lei para firmar o m~u juizo a t~al -respeit-o; m3:s, nã~ estando 
ainda assentado o regrmen sob que temos de viver, e natural 
este meu deseJo de illustrar-me eom a opinião dos que n1elhor 
ent.end·e.m do assumpto . 

Quero perguntar ao honrado representante de S. Paulo, o 
SI'. Campos 'Salles, si parece compativel o exercício do cargo 
de secretario .do governo de qualquer Estado com o de curador 
de orphãos; egual .pergunta desejára fazer ao Sr. represen
tante Cesario Alvim. A ·razão é que v.ejo nos jornaes chegados 
da Bahia a noticja de ter .sido nomeado curador de 'Qrppãos o 
secretario do governo .. 

UMA· voz -. Naturalmente não raccumulará o exercício 
dos dois car.g:os. 

51 
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O SR. ZAMA- Dirijo-me ao represen~ante ... e não a~r~l~ 
nistro, por que aos mini·str,as, segundo se diz, nao ha o d · 
de inteDpellar. 

UMA voz - Acabou .. 
o SR. ZA:MA _ Acabou, não, porque não temos. reg~men 

definitivo, tanto que ha minist~os. senadores· . . 
Por conse.quencia pelo d1reüo consu~tud1nar10, ipOSso 

pedir informações aos 'dignos .cidadão·s que ainda .subscr·evem-
se - ministros. de Estado . 
. Desejo ouvir uma· explicação .§i Obre o ·fa~to a ·que alludi :' 

Só procuro informar-n1e quando nao estol?- sCiente. (Ap.(ff('tes.) 
Parece que este fàcto devia ser traz~do ao conhecun;e~to 

do Poder central; o que seria uma pratica de bôa adrn1n1s: 
tração. Demais, Sr. Presidente, os ·governadores dos ·estado~ 
julgam-se dictadores para . f.azer,e~ o que entendem na,:, 
.re:giões .suje i tas á sua adm1nistraçao. 
· UMA voz - Desde que V. Ex. não articula facto que 4e .. s--
abone o funccionario, não h a motivo para e~tranhar. 

O SR. ZAMA -·Mas· isto não é re.gular . 
Si o funccionario de quem se trata ,quer ser curador' de 

orphão.s, dev·e; pedi~ demissão de se~cretario do governo; Isto 
é que é regular e decente . 

. Nada ·mais tenho a dizer. 

O Sr. Serzedello -IL,endo hoje demanhã o discurso do 
meu collega, o Sr. deputado Espírito Santo, encontrei na parte 
relativa a uma das. emendas que tive a honra de ISuj,eitar á 
apreciação do .Congresso, u1na proposição de S. Ex. o Sr. M~
.nistro da Agricultura, :que exige da minha parte uma ex:ph-

caçãoE .. t d · t- d d' · · ... d d t s u e1 a ques ao , a · tscr1m1naçao · as ren as, o sys ema 
. apresentado no .rpr,ojecto de Constituição, .como o S.ystema apre

sentado pela bancada rio-grJandense. Deste estudo .convenci-me 
de ,que, para ser completa a solução do probiema, cumpria 
crear :inedidas de caracter pr.ovisorio, porque qüasi todos os 
estados do Norte, nestes primeiros. annos, ficam sem recursos. 

IQ SR. RAMIRO BARCELLdS -Essa discussão · n.ã.q está en
cerr.a:àa? 

·.o ~s~t. SE~ZEJ?ELLO - P.erd9e-me, não estou discuÚndo; 
quero .dar ·OS m·~~Ivos por .que deixei de justificar as ~emendas . 
. . ~1ve occas1ao de apresentar dua-s emendas que pl',etendia 

·JUStifiCar; mas tolhem-me a palavra quando pedia urgencia 
·pa~.a esse fim, e ant.e-ho!ltem, .quando me tcabia ·a :palavra de
pois do tSr .. J?r. Dem·etr~o, fl!,.I surpre.hendido I?, elo ·encerra
mento prempitado ·~a d1scussao. (Apotados e nao apoiados. ) 

. Não tenho duv1da ,em declarar que foi precipitado o en
·cerr.amento, :porque em uma assembléa onde não ha partidos 
políticos, .onde não ha aggremiaçõ·es partidarias, onde todos . 
se empenham COID: o mesmo patriotismo em estudar a .questão 

·e obter uma solução que realmente resolva a verdadeira dis
·Criminação das rendas, uma maioria de ·cinco v.otos, que tantos 
houve entre 95 a .f.av!or e 90 .contra, expli:ca perfeitamente que 
a opinião do Congresso não ,estava bastante Qri'entada. ,em xe-
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lação ao assumpto. ·(Apoiados, não apoiad.os e diversos 
apartes.) 
. Tendo de apresentar duas emendas, que naturalmente 

tlnl1an1 caracter transitorio, procurei entender-me com o H
lustrado Sr. Ministro da Fazenda, que é, inquestionavelmente, 
o maior rosponsavel em relação á questão das finanças, que é, 
mesmo, quem, pela natureza especial de sua posição, melhor· 
eonh~ce dos encargos e recursos que tem :0 thesouro publico 
(Apo~aclos); e obtive de tS. Ex. ,que, par'a facilitar a organi
z~ção financeira dos estados, acceitava as duas en1endas _que 
tlve a honra de apresentar ao .Congresso, promettendo-me, 
mesmo, S. Ex. que, quando tivesse de tomar a palavra neste 
,debate, faria esta declaração. 

Mais tarde, S. Ex., ou pelo calor do debate ou pelo can
saço não poude tocar neste ponto, mas auctorizou-me a fazer 
esta declaração no seio do Congresso. 

No emtanto, tive o desgosto de ver hoje de manhã, no dis
curso do meu collega, o )Sr. Espirita Santo, aue S. Ex. o 

. Sr. Mlnist.ro da Agricultura üU ignorava isto ou côn1 com isto 
não se achava de aecôrdo. 

Sen1 me importar muito de. saber até que ponto o Sr. Mi
·ni_stro da Agricultura p6de levar a solidariedade com o seu 
oollega -da Fazenda, não •sei si neste momento é- r.ealmente 
conveniente que se apresente ~sta. discordancia em um ponto 
·que acho capital e essencial. (Apoiados e apartes.) 

Apesar, por conseguinte, das declarações do Sr. J\1:1nistro 
da Agricultura, posso affirmar ao .Congresso que aquillo que 
eu disse é a ver'dade, isto é, ·que o Sr. Ministro da \F'azenda 
acceita as duas e.n1endas con1o .meio de fa;cilitar a organização 
·financeira dos estados. 

0 SR. RA~:IIRO BARCELLOS -·-Admira que O Sr.· Ministro 
da Fazenda acceite ·es-sas ·emendas. 

O SR. JosE' MARIANO (pela ordem) - De$ejo ·obter do 
. Congresso uma urg~ncia de 10 minutos para uma .explicação 

pes13oal. · 
Si V. Ex., por si, me concedesse essa urgencia, eu a.gra-

de.ceria ... 
0 !SR. PRESIDENTE - .. Por ·mim não posso. 

· O SR. .JosE' MARIANO -. . . . do contrario pedirei que se 
consulte o Congresso. 

o .SR. PRESIDEN!l'E - Mas está terminada a hora ·dO expe
diente1 e de·v.emos entrar na ·orde:rn do dia. 

o SR. JosE' MARIANO -.. - Desejava fallar. ~gor2- para não 
interromper a votação. Precisava dar uma exphcaçao, ·que tem 
por fim es~larecer o Congresso_ sobr,e um ponto que se va~ 
votar e crmo .que o Congresso nao m o recusará. · · · 
: já dei provas de não abusar da pala':ra,. :eorqu~, estan~o 
inscripto na dis.cussão do .cap. :1.'0 da ConstltuH)UO, i'u1 .dos PEI
meiros a concorrer. :pai'& o ;encerramento da d1scussao. 
· (Apoii:ulos . ) · . . . . 

o Sn.. PrmsiDENTE - Não era melhor na occasião da vo- · 
.tar-ão ? Assim, vamos estabelecer um máo precedente. 

~ o SR. JosE' MA~IANO - Interrompendo a votação ~ que 
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pode Há. estabelecer-se un1 .rnáo precedente. Por isso, peço que 
V. E.x . .consulte a Casa si me concede· uma urgencia por 10 
rninutos, que prometto não exceder. 

Consultada a Casa., é concedida a urgencia pedida. 
O SR. PHESIDENTE - T~m a ·palavra o Sr. José Mariano. 
O SR. JosE' MARIANO .- Sr. Presidente, ag·radeço aos 

n1eus illustres col'legas a ·gentileza con1 .que a;ccederam ao meu 
!pe-dido; e garanto-lhes que, si não .fosse motiv-o para mim de 
ordem superior, não procuraria roubar o tempo ·á votação es
perada. 

Sr. Presidente, eu tive a honra de apresentar ao Congresso 
uma emenda, determinando .a taxa addi·cional de 15 o/o sobr·e o 
imposto de importação para os estados. Devo dizer ao Con
gresso que não é este o meu ide·al de discriminacão das rendas 
na Federação; e está explicado o n1eu pen~amento na re
.stricção encerrada em um dos paragraphe>s .seguintes, quando 
·eu e meus dignos collegas :que assignaran1 a en1enda cstabe
.lecemos ·o 1prazo de cinco annos para a existencia desta me
dida, por'que dentro de cinco annos quermnos habilita r os es
tados ·com os me·ios de que podem contar, examinando as fontes 
de renda que podem ter elasterio e, assim, extinguir esse in1-
posto, que, em todo o caso, será pago pelo proprio Estado. 

O Congresso vai julgar entre esta emenda, que estabele-ce 
imposto egual para todos os estados, e a mnenda off'erecida 
pelo illustre Deputado .que me precedeu, a qual dá aos es
tados a faculdade de lançarem até 15 o/o sobre a imp-ortação. 

~Peço ao Congresso que note .bem isto.. O imp.osto- de im
portação é designado na Constituição ·~·orno imposto exclusivo 
da União, e .a razão é .simples. 

iO imposto de importação torna obrigatoria a unidade da 
taxa, porque diz respeito a tratados de commer.cio, que não 
podem ser alterados; ora, desde :que o imposto de im:portação 
passe para a ·Com:petencia dos estados, ainda :que facultativo, 
segue-se ·que ·em primeiro logar está alterada esta base que 
devia ser mantida, e en1 seg·unêlo logar o imposto faeultativo 
vai influir nas relações do commercio dos estados, fazendo re
começar, em um período em que todos os laços são poucos 
para os estreitar, ·a guerr)a de tarifas, que foi tão fatal 'ás an
tigas províncias. (Muito bem; muito. bem; numerosos 
apoiados . ) · 

O 1Sa. SERZEDELLO - Está dis-cutindo· as emendas.. 
O SR. JosE' MARIANo -· -· Eu ·preciso explicar-me. 
MUITOS' :SENHORES REPRESENTAl,NTES- Está na ordem. 

, O 1SR. 1SERZDELLO --Mas ,eu não. 'tive occasião de justificar 
as mesmas emendas. 

O SR. JosE' MARIANo - Si o Congresso entender que estou 
fó~a da .ordem, .sou o primeiro a ·Calar-me . 
· U:M 1SR. REPRESENrrA!NTE - · Está• perfeitamente na ordem. 
·(Numerosos apoiados.) 

. O .SR. PRESIDENTE - Obser:vo ao nobre representante que~ 
realmente, está ·discutindo emendas cuja discussão está encer~ 
rada .. . ... :.. .· . -· ... , . 
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O SR ..• TosE' MARIAN.O - Estou explicando o meu procedj
mento, Sr. Presidente. 

Como -dizia, as duas emei!lldas se contradizem, e eu não 
desejo que o Congresso se deixe arrastar pela falsa idéa de 
dar plena liberdade aos estados, quando essa taxa facultativa 
só tem por fin1 trazer grande mal a todos os estados. 
(Apoiados.) 

.O SR. SBRZEDELLO- Terei occasião· de demonstrar que 
não é exacto. 

O SR. .JosE' MARIANo - Agora, permitta o nobre repre
sentante que eu, referindo-me. ás revelações feitas. por ·s. Ex., 
duvi-de, não da ·sua pal1avra, mas de ·que o nobre Ministro da · 
Fazenda tenha .entendido em toda sua latitude a medida pro-
posta. · 

O 1SR. SERZEDELLO - .Peço a palavra para discutir as 
emendas. 

O SR. JosE' MARIANo - S. Ex., vendo que os estados nãü 
tinham fonte de receita; vem:do, pelo ·que aqui se passava, que 
talvez vingasse a idéa das quotas, não teria duvida em lembrar 
ao Sr. Mini·stro da Fazenda essa medida. 

üra, o .Sr. :Ministro, na impossibilidade de dar ás outras 
provincias, hoje estados, os recursos necessarios de que tanto 
precisam, não duvidaria em acceitar a ernenda que· torna ta
xativo o in1posto addicional, mas nunca os 15 o/o, porque isso 
seria levar a desproporcionalidade a todas as praças .. 

UM SR. REPRESENT.A:NTE - A ·:medida ·que V. Ex. quer, si 
passasse, faria de . Pernambuco um emporio. . 

O SR. ~TosE' MARIANO - Eu e os meus collegas de repre
sentação por· Pernambuco estamos dando justam~(mte a prova 
do contrario do que alleg.a o nobre representante que me honra 
com o seu aparte. E' preciso .que S. Ex. saiba que o Estado 
de Pernambuco teria tudo a ganhar ·com a taxa proporcional; 
poderia, Inesmo, não acceitar todo o imposto a_çldicional, con
tendo-se com 8 %. ao passo que os outros estados viiznhos 
teriam tudo a perder. 

D1epots, senhores, entendo que a União exige, antes de 
tudo, ·que os estados, sem distincção~ sejam prosperos e fe
lizes. E:ntendo .que· não está no ·animo da Uni·ã.o que uns es
tados .sejam prosperas e outros desgraçados. 

Nós de, Pernambuco estamos dispostos a acq_~_itar a :me
dida q_ue apresento ou não acceitar 1cousa nenhuma. 

ORDEM DO DIA 

VOTA!ÇÃO DO TITULO 1°, b.RTS. DE 1 A 15 

o SR. PRESIDENTE annuncia .·que vai proceder-~e á vo
tação do tit. 1 o, desde o art: 1 o até o ~rt. H5, do projecto de 
Constituição, e á das_ emendas offerec1das. 

O SR. CoSTA MACHADO (pela ordem) requer a retirada 
das em·endas que apresentou, nina ao paragrapho unico do 
art. 2° e outra ao art. 3o. · 
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O SR. AMERICO LoBo (pela ordem) requer a retirada das 
en1endas que apresentou á Com1nissão dos 21. ficando-lhe o 
direito de r·enoval-as na za discussão. 

JConsultado o Congresso, successivamente, sobre cada um 
destes pedidos, concede a retirada das refe:J;:'idas emendas. 

O Sn.. BEVILAQUA (pela ordern) - Sr. Presidente, passou 
na ultima sessão .que as ,e·mendas seriam organizadas e im
pressas para seren1 distribuidas, e até agora ainda não for'am 
distribuidas. 

O SR. ·PRESIDENTE ~ O Congresso não deliber-ou que .as 
emendas fossem de novo impressas e' distribui das; mas foram 
impressas no Diario Official, e a distribuição .avulsa está se 
fazendo actualn1ente. 

O SR.. PEDRO AMERICO (pela ordem) requer a retirada da 
emenda que apresentou no dia 17. 

Consultado o Congresso, é approvado o requerimento. 
O Sa. VIRGILIO DAMASIO (pela ordern), lembrando que no 

dia 15, .ao apresentar varias mnendas, declarou a respeito da 
que se refere ao ex-In1perador, que podia ser eollocada no ar
tigo 1 o, oü nas disposições transitarias, requer a retirada 
dessa emenda, a·té entrarem em discussão aquellas disposições. 

~Consultado, o Congresso approva o requerin1ento. 
Procede-se á votação e é approva:da a en1enda· da Com

missão E.special que manda accrescentar, depois das palavr•as 
-· Da organização federal - disposições preliminares. 

O SR. PRESIDENTE_ declara que vai submetter á votação 
o art. 1 o do projecto e que, sendo approv~do, ficarão preju
dicadªs ·as. tres emendas offerecidas. 

QESTÃO DE ORDEM 

0 SR. CHAGAS LOBATO (pela ordem) diz que O estylo de 
todas. as . assernbléas tem ·sido votarem em prin1eiro logar os 
substitu.tivos, com o. que .aliás economisa~se tempo. 

Ü ~R.. AMARO CAVALCANTI (pe~a ordem)' diz que O art. 58 
do Regimento manda votar por artigos e, depois, as emendas 
cada uma de per .si. . · 

O •Sa. PRESIDENTE - E' exa1ctamente o que decidi. O 
S;r. Chagas L.oba~o disse que. é pre-ciso votarem-se de preferen
Cla os substitut1vos; mas os esty1os 1que conheço são exacta
mente em sentido contrario a isso; nem 1ha I'1azão alguma que 
~~ssa. just~fi~ar o estylo allegado pelo nobre repr.esentante·. 
::;ao d1s~osiç~es sobre o me~mo assum·pto; não h a razão para 
que a d1spos1ção de uma daiS emendas substitutivas seja pre
ferida á disposição do prqjecto. Não ha duvida que acceiia 
uma dessas disposições, as outras ficam prejudicadas; mas, 
para haver ·economia de tempo, era prJeciso •que a 1Mesa .pu
desse adivinhar qu~l dos substitutivos será adoptado pelo 
Congresso. Conseg1nntemente, mantenho a minha deliberação. 
. . Pr01cede-se á votação do art. 1 o do projecto, que é __ re~ 
Jeltado •1 

~ { 
i 
i 
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Posta a votos a seguinte emenda subsU tutiva da ·Com
missão ao mesmo artigo, é approvada: 

«A Nação Brazileira adopta corno fórma do .governo, sob 
o regilnen representativo, a Republica Federativa, e constitue
se, por união perpetua e indissoluvel elas suas anUgas pro
víncias, em Estados Unidos do Brazil. » 

Fican1 prejudicadas as emendas dos ·srs. Me ira de Vas
concellos, Lauro Sodré e Virgílio Damas i o. 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

. <~ ll2eclaramos ter yot~do pelo a~. 1 o do projecto de. Con
stituiçao, onde se fazia JUSta e devida referencia ao glorioso 
facto do dia 15 de noveml;Jro de 1889. - Luiz de Andrade. -

· Esp'irito Santo. - Almieida Barreto. - Pedro Americo _ F. 
da Silveira.» · 

Procede-se á votação do art. 2° do projecto, o qual é ap
·provado, salvo a emenda da Comn1issão Especial, a .qual 
tambem é approvada, ficando, prejudicadas as emendas dos 
Srs. Virgilio Damas i o -e Lauro Sodré, e r·ej eitada .a emenda do 
Sr. Vir'gilio Pessôa e· outros. 

Ao annunciar-se, a votação do paragrapho unico do art. 2°, 
O SR. ERrco CoELHO (pela ordem) - Peço a V. Ex. que 

sujeite á deliberação .do Congresso a emenda do Sr. João Ba
ptista Lapér, de que V. Ex. esqueceu-se. 

VozEs -Votos! Votos! · 
O BR. PRESIDENTE -. Acabo de verificar o s·eguinte: pe-

. rante a 'Com·missão dos 21, foi apresentada uma ·emenda assi
gnada pelo Sr. representante Lapér. Foi rejeitada pela rCom
missão, e não reproduzida no ~congresso. E' a razão por que 
não f.oi submettida á v.otação. · 

Pare·ce-me que as emendas apresentadas perante a Com
missão e ahi rejeitadas, não adquiren1 por isso o.- direito de 
serem votadas aqui. . (Numerosos apoiados.) 

Outros membr'os do Congresso apresentaram á Commissão · 
· emendas que alli for:am rejeitadas, e aqui a§· . rep,roduziram. 
Nem o Congresso pó de decidir sobr·e emendas que não lhe 
foram apresentádas (.4.poiados) ; ficaria aberto esse precedente 
si eu ac(}e-itasse o requerimento do nobre representante. (Muito 
bem; m.uito ·bem.) 

O SR. LAPÉR (pela ordem) - rSr. Pre-sidente~ apresentei 
essa emenda perante a ·Commissão dos 21; 1nas como no sei a 
da Con1missão se entendeu .que as emendas que por ella não 
fossem aoceitas de,viam vir ao Congresso e serem aqui sujeitas 
.á discussão e votação, por isso não as reproduzi. 

Accresce ainda que os term.os da minha emenda são diffe
rentes dos da deputação flun1inense. 

. Procede-se á votaço do paragrapho un1co do art. 2°, o 
qual é approvado. 

E' este o teôr do art. 2° e seu paragrapho : 
«.cada un1a .das antigas províncias formar.á um Estado, e o 

antigo Município Neutro constituirá o Districto Federal, con-
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tinuando a ser a Capital da União~ emquanto outra cousa nãv 
deliberar o Cong·ress.o. 

Paragrapho unico. Si. o Congresso resolver a mud~nça da 
Capitàl escolhendo para este fim, o territorio, mediante o 
cone enio do Estado' ou estados de que :houver de desmembrar'
·Se, .pa•ssará o actual District.o F'ederal de per si a constituir 
uü.1 Estado.» 

A emenda da Commissão ao niesmo artigo é assin1 conce-
bida: 

Ao art. 2° - diga-se : 
Emquanto o Congresso não tomar outra deliberação. 
E' approvado o ,seguinte ·art. 3° -do ·~roj e c to : 
« Os' estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, 

ou desmembrar-se, para se annexar.em a outros, ou formarem 
novos estados, mediante acquiescencia das respectivas le.gis
laturas loeaes, em dois annos successivos, e approvação do 
Congresso Nacional.» 

IE' tambem approvada a segunda emenda da Co1nmissão: 
«Ao art. 3° - .substituam-s81 as .palavras - legislaturas 

locaes - por - assembléas legislativas.» 
E' ainda approvada a .seguinte emenda do Sr. Mursa e 

outros. 
Accre:scente-se : 
«Fica pertencendo á União uma zona de 400 leguas qua

dradas situadas no .planalto central da Republica, a qual será 
opportunamente demarcada para nella estabelecer-se a futura 
Capital \Federal.» · 

Ao ser annunciada a votação do art. 4°,0 Sr. Presidente 
declara que acha-se• sobre. a Mesa UIIl:_re·querimento do Sr. Re
tumba, apr·esentado na sessão de 15-· do corrente, pedindo que 
seja votado o art. 4° da Constituição .e emendas dep.ois de dis-
. criminadas e fixadas as leis de rendas da União e dos estados. 

Posto a votos, é este requerimento r.ejeitado. 
O SR. MiGUEL DE CASTRO · iaz algumas considerações. 
Procede~se á votação do seguinte art.. 4 o, ~ue é apprôvado .: 
« Compete a cada E'stado ·prover, a eXii)ensas proprias,· as 

·necessidades de seu governo ·(i administração, podendo a União 
. su.bsidial-o sómente nos casos excepcionaes de· calamidade pu-
bhca.» · .. · 

:São, em seguida;, approvà.das as seguintes emenda~ da 
Commissão: 

~o art. 4° · supprima-ise a palav:ra- exc-epciona•es---- e 
.substitua-se a palavra- compete- por.- incumbe. 

Ao art. 4°, depois da palavrJa- administração -diga-se:· 
-a União, porém, subsidiará em caso de calamidade publica, 
quando o Estado ou estados solicitarem. 

E' rejeitada a emenda do Sr.· Tavares Ba·stos ao art. 4° ., 

· · · O SR. PRESIDENTE annuncia que vai ser submettida á vo-
tação a seguinte emenda do Sr. Serzedello e outros. 



Ac;crescente-se: 

.«O Governo da União assumirá o pagamento da divida 
pa~siVa dos estados e dos juros respectivos, dividas contralhidas 
ate 15 de_ novembro de 1890, ficando reservada ao Congresso 
a d_etermmação do modo .por que dever-se-á realizar a ope-
raçao. · 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. JosE' MARIANO (pela ordem) protesta contra a 
exis~encia de seu nome na emenda que se vai votar, a qual . 
continha duas partes, referindo-se a 1 a aos 15 o/o addicionaes 
·e a ·2a ao resgate cabível aos estados; elle, orador, e- alguns 
membros do Congresso assignaram que era sómente quanto á 
2n parte, a qual, aliás, foi destacada. 

O SR. PR~SIDENTE - Devo i]1formar ao nobre represen
tante que, no 1n1presso que foi distribuído. a Secretaria cortou 
as emendas para collocal-as na orde·m _da 'votação dos artigos .. 
A emenda tem rt'iealmente duas. partes, n1as a 1ll deve ser vo
tada !Com o .art. 4'>, e a 2a com o art. 6°. 

O SR. SERZEDELLo (pela ordem) dá algumas .explicações 
e conclue pedindo que o Sr. Presidente ponha a votos as duas 
partes da emenda, separadamente·. 

· 0 SR. MIGUEL DE' CASTRO (pela ordem) diz que foi um 
dos signatarios da emenda de que se trata, ao art. 4°, que con
tinha duas partes, uma relativa aos 15 % addicionaes sobre a 
importação e outra relativa ao pagamento da divida interna .. 
Assignou com relação á segunda parte, isto é, quanto ao pa
gamento da divida dos estados. 

ü SR. PRESIDENTE diz que a emenda tem duas partes, 
uma que se· refere ao art. 6° e outra ao ar,t. 4°. 

O SR . .SERZEDELLO- Nem sequer se re.fere ao mesmo ar
tigo, tanto eu tenho ·razão. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (pela ordem) acha que a 
questão levantada a proposito da emenda do Sr. Serzedello 
ficaria cortada, submettida .á votação a emenda. q?e . teve a 
hnn-r>a rln aTnasanf<:liT> IT,,a snh-r>n +o-r> "'S maQmQQ ui-ea~ tem a .&..I.VL.L.L 1U.0 iJJ. V V.l.J.lJCAI.L' '-i.U.V' V~J.. \.J .lJVJ. Q, ~J.V"-J.L .&u,n.,J ..,_ '-:-~-7 . 

vantagem de rião levantar contestacões, por conter linguagem 
mais propria de um texto constitucional. -....... , 

. O .SR. PRESIDENTE - Ambas 1contêm as mesmas idéas; 
-tanto faz votar-se uma, como outra. ·vou, pois, submetter á 
votação a emenda e peco a attencão dos Srs. representantes. 

E' posta a votos e rejeitada a .emenda da Sr. Serzedello, 
ficando prejudicada a do Sr. Meira de VasconceUos .. , 
. O SR. JosE' MARIANo insiste pela verificacão da votação 
da emenda do Sr. Serzedello ao art. 4°. 

Verificada a votação, reconhece-se ter ·sido rejeitada a 
. emenda. . 

O SR .. PRESIDENTE annuncia _a votação do art. 5°. 
« O Governo Federa] não poderá intervir em negocios 

, peculiares aos estados, salvo : 
1.0 Para repellir invasão extrangejra, ou de um Estado 

em _outro; 
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2.0 Para manter a fórma republicana federativa; 
3.0 Para restabelecer a orden1 e a tranquillidade nos es

tados, á requi,sição dos poderes locaes; 
4, 0 Para assegurar a execução ·das leis do Congresso e o 

cumprimento das sentenças federaes. » 
O . SR. PRESIDENTE. - H a pouco, um !Sr. representantú 

.reclamou. contra o facto de ter a Mesa dividido a votação. 
·~Houve re.clan1ação e, en1 consequencia della, a divisão. E', 
porém, disposição do Regimento que a votação seja feita por 
artigos; e, por conseguinte, vai se votar o art. 5° nessa con
formidade, salvo as em~ndas que não .são suhstitutivas. 

O SR. ALMINO - .Sr. Presidente·, V. Ex. ponderou com 
muito criterio sobre a observação de um illustre Sr. repre
.senLante c membro do Congresso, que' eham·ou a attenção da 
Casa para a disposição do Regimento interno, que ·estatuia se 
votasse por ãrtigos, decidindo V. Ex. qual a verdadeira in
telligencia do mesmo. 

Ora, quero ponderar a V. Ex., appellando para a i Ilus
tração e sabedoria do Congresso, que, pelo menos, não era a 
minha intenção, quando dei meu voto áquelle artigo, que se 
ente·ndesse que t.Ima com,plexidade de instituições gravíssimas 
devesse ser votada de roldão por força delle. Era minha in
tenção que qualquer artigo complexo devia ser votado sub
divididamente, paragrapho por paragrapho; e o art. 6°, por 
exemplo, que contém un~ mundo financeiro, não póde ser re..:. 
j eitado de entuviada· em sua totalidade, como tambem de· en
tuviada não pó de ser acceito em tudo.· (Apoiado.s.) 

Por isto, a bo.a hermeneutica, a intencionalidade patrio
tica, e as boas norma•s parlamentares, ·me parece que dão a 
V o Ex. o direito de fazer a votação por paragraphos o (Muito 
bem; rnuito bem.) . · 

O SRi. PRESIDENTE -. A regra estabelecida é a votação 
por .artigos, mas is·so não impede que, á reclamação de qualquer 
representante, se faça a votação por partes o O nobre Deputado 
reclama a votac;ão ·por numeros ? 

· O SR. ALMINO - Sim, senhor, por paragraphos e nu
meros. 

O !SR. ·PRESIDENTE - Mesmo em relação a este artigo ? 
O SR. ALMINO -. Sim, senhor; quero pesar individual

mente o que voto o 

Procede-se, successivamente, á votacão do art. 5° e ns .- 1, 
2, 3 o 4, que são approvados. · 

E' . tambe;rn. appro~ada a seguinte emenda da ~cmnmissão: 
«Ao art. 5o e no n. 3°, depois da palavra- tranquillida:de 

-diga-se: - nos estados,. á requisição dos respe-ctivos go-
vernos.~ . 

São consideradas prejudicadas as emendas substitutivas 
dos. Sr.s. Chagas Lobato, Meira de1 Vasconcellos, ·Francisco .da 
Veiga e Cyrillo de Lem.os.. . 

O SR. CHAGAS LOBATO diz que a emenda que apresentou 
contém duas partes; tendo sido a primeira rejeitada, ·entende 
que a segunda parte, contendo materia nova, não está preju-
dicada.: · 
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O SR. PRESIDENTE -Esta emenda realmente contém ma
teria differente, que modi'fica a disposição do artigo que acabou 
de ser approvado. E' a emenda ao n. 4 do art. 5o. 

Posta a votos a en1enda do Sr. Chagas Lobato; é rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do art. 6°: 
E' da competencia exclusiva da União decretar: 
Lo In1postos sobre a in1por'tação de procedencia extran

geira; 
. 2.o Direitos ·~e entrada, .sahida e estada de·. navios, .sendo 

livre o commerc1o de cabotagem ás mercadonas nacionaes 
bem con1o ás extrangeiras que já tenham rpago imposto de im~ 
portação; -

3.0 Taxas de sello; 
4. o Contribuições postaes e telegra.phicas; 
5. 0 A .creação e manutenção de alfandegas· 
6.0 A instituição de bancos emis·sores. 
Paragrapho unico. As leis, actos e sentenças das auctori

dades da União executar-se-ão, em todo o paiz, por funccio
narios federaes. 

O :SR. VINHAE'S (pela ordem) requer que o art. 6° ·seja 
votado por partes. 

QUESTÃO DE ORDEM 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS (pela ord)em) -Sr. Presidente, 
V. lE.x. sabe muito bem .que o art. 6° do projecto de :Consti
tuição envolve ma teria attinente tambem aos arts. so e 12. 

Parece-me- que os membros do Congresso não podem votar 
o art. ·6° sen~o de accôrdo com os arts. 8° e 12. .. 

O art. 6° refere~se á competencia exclusiva da União e 
o so á dos estados. 

·Sendo assim, entendo que o art. 6° não pó de ser votado 
isoladamente com todas as emendas que lhe foram offereeidas. 
Penso que elle dev·e ser posto a votos em primeiro logar sem 
prejuiz·O das emendas do art. so. 

Quero dizer que V. E.x. deve -consultar o Congresso si 
d~ven1 ser Vütados üS arts. Ô~ ê 8° Ser.Q_ pi·ejuizo àas emendas 
aue a ambos. são offerecidas. 
- E penso assim, Sr. Presidente, porque, eu e os meus 
companheiros de deputação, estamos dispostos a votar pelo 
art. 6°, com exclusão do n. 6, que entendemos envolve ma teria 
deslocada aqui, mas ·estamos dispostos a· votar pelo art. 6° 
na parte que se refere ás rendas, sem dar o nosso voto ás 
emendas que· lhe foram offerecidas. . 

Por outro lado, o art. so, definindo a competencia e:x!clu
siva dos estados, é susceptível de uma e1nenda que nós apre:.. 
sentamos -como radical, isto é, como .a que envolve o systema 
que ·aos nossos olho·s mais positiva .e mais. efficazmente 
realiza o systema federativo. 

Este systema, como acabo de dizer, importa a realização 
pratica do systema federalista, muito embora ·perante o Co:n
gresso dois dignos .cidadãos, que n1ereeem todo o_meu respeito 
pelo seu talento e patriotismo, tenham sustentado o contrar!o. 

Refiro-me ao Sr. Ministro da Fazenda e ao meu amigo 
. Dr.. Ubaldino do Amaral. 
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UMA voz -'Está fóra i:la orwdem. 
0 SR. JULIO DE CASTILHOS - Estou expondo OS motivos 

·pelos quaes entendo que, depois .de votado o art. 6°, deve. •ser 
proposto ao Congresso que prefira un1 dos dois sy,ste.mas.: - ou 
o da Constituição, ou o da'.quelle de :que somos humildes porta
dores~ 

Não estou, portanto, fóra da ordem, estou fallando no 
sentido de bem orientar a votação. (Apoiados e apartes.) 

O Dr1
• Ubaldino do An1aral, que ainda ha dias lev,antou-se 

aqui para -combater este ·systema, acabou de1 .radica:~ a minha 
eonvi:cção de. que, •si não votarmos. a emenda que off.erecemos 
ao art. 8°, não ficará ~ealizado o systema federativo, mas 
continuará· em ma teria financeira o regímen do Imperio de
cahido. 

'Si a sua argumentação ·calou perante um ·certo numero 
de membros do Congresso, não calou no meu ·espirita e no de 
todos aquelles .que sabem (Apartes) iQUe o systema .da Fe
deração ·s6 p6de ser realizado mediante a.s idéas que p.ro.pomos. 
(Otttros apartes interrompem o orador.) ... 

Mas eu não pretendo desenvolver agora a argumentaçao 
c-ontraria, a occas-ião não é apropriada. 

0 ·SR. PRESIDENTE - Não posso ·COnsentir ·que V. Ex. 
continue a discutjr a materia. (Apoiados e 'ln;anifestações de 
adhesão.) 

O SR. JULIO DE CASTILHos - Não vou dis;cutir o a·s
sumpto, Sr. Presidente·; apenas, provocado por um aparte, que 
me foi dado, procurava fundamentar a opinião que havia enun
ciado. 

!Q: que pr'etendo fazer, apenas, é orientar a votação do .Con
gresso. 

· O ISR. PRESIDEN!'E.- Peço ao nobre representante· quç 
formule o seu requerimento de ordem. 

O SR. JIULio DE CASTILHos -·Vou formulai-o.· mas poP 
isso, preciso fundamental-o. · ' 
· _ O :SR. PRESID~'T'E -· Comprehende o nobre deputado que 
nao posso consentir .... 

O SR... JuLio. DE. CASTILRos - Eu estou fallando pela 
orderp; o .. ~eu Intuito ... é apenas procurar um alvitre que 
melhor diriJa a votaçao, e é esse alvitre ·que e~stou justifi
cando. (Apartes.) 

Trata-se de votar o art. . 6°. Eu digo, este artfgo faz 
parte d_e um systema consubstanciado pelos arts·. 6°, 8° e 1'2; 
logo, nao podemos votar isoladamente pelo art. 6° e por todas 
as emendas. que !De foram offerecidas, e por isso proponho 
que. ~ste artigo seJa votado se:çn prejuizo .das mesmas emenda·s, 
C?UJunctamente com -aquellas que foram offerecidas: ao ar
bg<"! so, e dentre estas se,ia submettida a v-otos aquella que 
mais altera o .systema da Constitu~ção. 

U.M SR. REPRESENTANTE - Está ·Claro .. 
Ü !SR. JULIO DE .CASTILliO·S· - Ü art. 6° p'óde ser votado 

independentemente dos arts. so e 12 n1as as emendas que a 
el~es foram offerecidas, não podem' ser votadas· sem que o 
se.1a o art. so; e nestas 0ondições, deve .ser votada .a emenda 
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Inai·s radical, aquella que se destina a substituir o systema 
defeituoso, funesto, Jatal que está estatuido na .Constituição. 

O Sa. EsPIH.ITo SAN'ro (pela or·dem) declara que apre
sentou un1a en1enda ao projecto de Constituição, a qual de:ve 
ser incluída entre os arts. 5° e 6°. -

Entende o orador que póde perfeitamente ser collocada 
no art. 6° esta emenda, sem prejudicar, de maneira alguma, 
a discrin1inação de tributar os impostos, <Iuer por parte. dos 
estados, quer por parte da União. 

O SR.. iPRESIDE:Ntl'E declara que .o Gongresso acabou de 
ouvir a indicação do Sr. representante Julio de Castilhos; 
antes, porém, de pôr a votos este requer'in1ento, vai sub
n1etter á votação uma emen·da assignada pe1os 'Srs. José Ma
riano, Belal'mino Carneir0 e outros, porque a disposição desta 
emenda ao art. 6° é mais ampla, é um verdadeiro adiamento . 

.O ~R. tRAMIRO BARCELLOS (pela ordem) observa que pelo 
Regilnento não se póde votar na mesma sessão materia ven
cida, caso em qu.e est,á a emenda do Sr. José Mariano e outros. 
Quando se tratou de deixar a discussão do art. 6° para o ar
tigo 33, o Congresso rejeitou esse requerin1ento, que é agora 
apresentado novamente em fórma de emenda. 

O orador pede, portanto, ao Sr. Presidente que dê cumpri
mento ao Reg·imento. 

O SR. PRESIDENTE - Diz que. o requerimento de adia
nwnto, de facto, não foi acceito, mas que trata-se presentemente 
de uma en1enda substitutiva do art. 6°, .sobre a qual o Con
gresso ainda não -se manifestou, nem .se- podía manifestar, 
porque agora é que se vaj votar a mesma emeilda. (Apoiados.) 

VozEs -. Votos ! Votos ·1 

Procedendo--se á votação, é rejeitada a seguinte einenda 
dos Srs. José l;1ariano, Belarmino .Carneiro e outros: 

Aos arts. 6°, 8°, go, 1 O, 11 e 12: - substituam-se pelo se
guinte: 

Art. Depois de approvada a ·constituição, o Congresso 
Constituinte, ern acto addícional, tratará da di·scriminação das 
rendas da União e dos estados . 

Procedendo-se depois á votação do requ_erin1ento do 
Sr. Julio de Castilhos, ·afim de que as emendas~ referentes ao 
art. go sejam votadas depois da votação dos arts. so e 12, con-:
junctamente :com as emendas apresentadas ·a estes artigos, e 
elle rejeitado. 

o SR.. JuLIO DE CASTILHos requer a verificação da vo
tação. 

o SR. PRESIDENTE (depois da verificação) - O requeri
mento foi approvado por 116 votos contra 111. 

o SR. VINHAES (pela m~dem) não obstante ter sido .ap
provado o requerimento do Sr. Julio de Castilhos, insiste em 
seu pediqo. 

0 SR. ESPIRITO SANTO (pela or.dem) pede s-olução do re
queriinento .que fez ha P.o~co e para que seja votada antes do 
· a.rt. 6° sua emenda add1tiva. 
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O SR. PRESIDENTE - A emenda additiva do nobre Depu
tado providencia, tambem, sobre a di-scriminação de rendas 
para a União e para os estados. 

O Congresso acaba de resolver que se votem os arf:s. 6° 
e so, para depois ton1ar conhecin1ento das emendas á disp~
siç·ão destes artigos. Uma vez que se requereu que a yotaçao 
do art. 5·o fosse dividida, si o Congresso não se oppoe, vou 
faz el--o. 

Procede-se, successiva.n1ente, á votação dos ns. 1,. 2, 3, 4 
e 5 do art. 6°, que .são approvados. 

Ao ser annunciada a votação do n. ô. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR.. JosÉ· HYGINO (pela order[L) diz 9ue ha uma emenda 
apresentada pela Commissão. a este respeito, que precisa ex
plicar. 

Diz a emenda : 
<< adiada a discussão deste artigo ». 
Isto quer dizer que a votação do n. 6 do art. 6.0 dev·e ser 

adiada, .por -i~sso .que o art. 33, n. 8, diz: 
«que é da competenc1a ~privativa do Congresso crear 

bancos de emissão, legislar sobre elles 6 tributai-os.» 
Quando se discutiu o art. 6°, a Commissão ponderou que 

se devia tomar conhecimento de:sta materia, por occasião da 
discussão do art. 33 . , 

Tendo sido approvada a emenda na Commissão, pergunta 
si o Sr. Presidente vai ,suj eital-a á vot1ação; no caso contrario~ 
requer o adiamento da votação do n. 6 do art. 6°i· P:ara quando. 
se votar o art. 33, § so. 

0 SR. THEODURETO SOUTO (pela ordem) - Sr. Presi
dente, a votação do art. 6°, parece-me, não deve ser adiada. 
Não ha para esse adiamento razão, nem sob o ponto de vista 
do direito constitucional, nem sob o ponto de vista pratico. 

No n. 6 do art. 6° trata-se de estabelecer a these absoluta, 
isto é, a competencia da· União para crear bancos. emissores. 
A eompetencia não póde ser contestada no terreno dos prin-

··ICipios. , . 
Não vejo, portanto~ necessidade de adiamento, pois que 

·e-stas duas disposições traduzem a mesma idéa e, então, não 
importa . absolutamente nada, pelo ~contrario~ convém que 
fiquem bem expres·sas as duas. disposições fundamentaes; que 
fiquem fazendo parte do direito incontestavel da Uniã-o, le-
gislar · sobr.e a unidade monetaria e de medid~s. · 

0 SR. RAMIRO BARCELLÓS (pela ordem) - A Comniissão 
não. quiz confundir classificação de renda com aquillo que 
compete ao. Congresso. 

O art. · 6° refere-se ás rendas da União e o .art. 33 refere
se á compe.tencia da Unjão para legislar sobre bancos emis-
sores. · · 

Eis a razão rpor que a Commissão pediu o adiamento do 
h.· 6 para quando se tratar do art. 33, n. 8. 

O art. 6{) trata sómente da discriminação das rendas, e 
que tem a emissão bancaria com essa discriminação ? 
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A emissão bancaria fica bem collocada no art. 33, que 
tra~a das_ attribuições da União; portanto, entendo que têm 
muita razao aquelles que pedem, como o nobre representante, 
que o art. 6° seja discutido quando se discutir o art. 33, que 
trata da competencia do Congresso e não da discriminação de 
rendas, que é do que estamos tratando agora. 

O Sr. Ruy Barbosa (Ministro da Fazenda) -. Sr. Presi
dente, peço á Casa que me releve demorar por instantes a vo
tação do projecto; mas é tão grave a màteria encerrada neste 
paragrapho do art. 6°, .que considero de minha parte um dever 
de consciencia contribuir, quanto cabe em minhas forças, para 
um resultado que considero importantíssimo na votação da 
nossa carta constitucional. 

As razões adduzidas pelo nobre Senador parece-me que 
não colhen1., Funda-se o nobre Senado_!:' em que não se deve 
manter un1a disposição cujo resultado séria cónfundir em um 
mesn1o artigo materias differentes, quaes as que se referem 
a bancos emissores e á cornpetencia do Congresso. 

S. Ex. parte de um presupposto inexacto, e é que o con-
texto do art. 6° só se possa .referir á classificação das rendas. 
(Apartes.) Tanto não é assim, que o § · 5ol como bem suggeriu 
o nobre Deputado pe1o Pará, allude á creação de alfandegas, 
materia que não se refere á classificação de rendas. 

Si, por conseguiu te, o GongreBso já votou o §. 5°, não póde 
por n1otiv.o desta ordem transferir a disposição do § 6°. 
(Apoiados . ) 

O que se pretende é determinar quaes as' materias da com
petencia exclusiva da União;· e é oc.casião, nem vejo outra, de 
o Congresso declarar-se franca e positivamente sobre esta 
questão -capital para as finanças· da Republica. 

Ou o Congresso entende que póde liberalizar esta faculdade 
aos estados, e .deve faze l-o francan1ente, porque convém que. o 
paiz .o saiba; ou o Congresso entende que eila pertence exclusi
vamente. á União. 

Não vejo inconveniente em que isto fique desde já as
sentado. (Apoiados. ) 

Considero inconveniente, St. Presidente, permitta V. Ex. , 
que diga, à proposta do nobre Senador; e parec~-m·e que __ o 
Congresso deveria pronunciar-se immediatamente a este re
.speito. . . 

Quando tratar do art. 33, fica-lhe reservado o direito de 
acceitar ou repellir a emenda proposta. (Muitos apa'l'tes.) 

Estou dizendo que o voto da Commissão a respeito desta 
parte do art. 6° não prejulga absoluto o que o Congresso tiv~r 
de decidir a respeito do art. 33. Aqui, trata-se de definir 
apenas as attribuições da União, lá~ as attribuições do Con
gresso. (Apoiados.) A emenda relativa ao art. 6°_ trata da fa
culdade. da União legislar sobre bancos. emissores; por conse
quencia, essa emenda não é contradi.c.toria com a disposição 
do § 6° do art. 5°. · 

VozEs - Votos I Votos I 
0 SR. AMARO ÜA VALCANTI . (pela ordem) -. Creio que 

y. lEix:. vai submetter á votação o. § 6° do art. 6°. 

VozES - Votos ! Votos l 
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0 SR. AMARO ÜAVALCAN'l'l -. Peço a attenção de V. Ex. 
para a minha emenda. 

yozEs - Votos! Votos ! 
0 SR. JULIO DE ÜASTILHOS - Peço .a palavra p'ela ordem. 
VozEs - Votos·! Votos ! 
0 :SR .. JULIO DE ÜASTILHOS - Eu não sei porque alguns 

dos meus collegas: não querem ouvir n1ais uma palavra que, 
embora .obscu~·a, é tão sincera -como a do Sr. Ministro da. Fa
zenda; não sei porque se me quer tirar a palavra, quando 
acaba de ser ·ouvido um dos membros deste Congresso, cuja 
palavra póde ser mutto respeitada, p6de exprimir a since
ridade de .suas convicções, mas, 1com certeza, não é mais sin
cera do que a minha. (Apo'iados e f),part•tes. ) 

VozEs -· Votos! Votos! FaUe! Falle! 
. O SR. JULio: DE CASTILHOS - P.ois ouvim.os. silenciosa e 

.attentamente a palavra de ~~~L Ex., _e, entretanto, os, seus 
amigos pessoaes não permittem aos outros. a liberdade de ma
nifestar a· nossa .opinião. (Apa'rtes.) 

VozEs - Votos ! Votos ! 
OUTRAS VOZES - Falle! falle!- (Sussu1'1'0.) 

O ~sn. JuLIO DE ·CAsTILHPS - Oh ! senhores, não nos· dei
xemos dominar pela paixão e. 1nuito n1enos pela tyrannia da 
algazarra. (M.u'ito bem; apm·tes; sussttrro.) 

A algazarra nunca produziu argumentos e· muito menos 
em· uma questão como· esta, em que todos estan1os deliberando 
cordiàlmente, como representantes. do paiz · e· em nome do 
bem publico. (Apoiados.) · 

~senhores, eu dizia. qu_e sou um dos .que entendem que a 
cmnpeteucia para instituir bancos de emissão deve .caber, ex
clusivainente, aos poderes federaes; corno a·qui se entendeu que 
seria de -effeito funesto o alvitre de conceder aos estados essa 
competencia ? . . , 

N e~ se ponto, portanto, que é .o ponto subst~ncial, esta1nos 
todos de a.ccôrdo com o Governo Provisorio e, princi~palmente, 

. com o Sr. Senador pela Bahia. Ruy Barbosa; por isso mesmo, 
a nossa· questão em relação ao n. 6 do art. 6° não· versa sobre 
a materia ·em sua base, mas sim sonre a declaraç.ão do as
'sumpto no art'. (\0

• (Apart;es .. ) 
- . · .Este assumpto. foi discutido no seio da Cnmmissão dos 
21, . amplamente; no seio dessa Commissão .triumphou quasi 
unanimemente, . posso dizel-o, o pensamento de que á União, 
exc!usivarrtente·, · devia ·competir. a faculdade .de crear bancos 
emissores . . . 

i(Trocam-se ·muitos apartes.) . 
Quero ·manifestar .a minha opinião. Não é eom a vo

zeria, nem com p·. tumulto ,que se me h a de tolher a ptalavra. 
1 (Rumo.r.) · · · · 

VOZES DA BANCADA RIOGRANDENSE - Ha de· fallar. Está 
no :s,eu ·direito • ;,. 

·0 ·SR. JULIO ·D·E CASTILH.OS - Hei de fallar tão livre.mente 
como fallou o Sr. Ministr·o da Fazenda. (Rumor. ) 

. :VOZES DA BANCADA RIOGRANDENSE ~ Ha de -fallar~ .sim ! 
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• 'Ü Srt. JULIO DE CASTILHOS - Hei falTar, repito, tão li-
'VI ement~ como fallou .o Sr. Senador pela Bahia. 
, Ouv1mos S. Ex., guardando o maior silencio attendencto 
as suas sensatas palavras. Como, pnis os amig.os 'exaO'!()'oerados 
de. s.:... Ex. não querem permittir que' eu manifeste ~o minha 
OPiniao? (Rumor.) 

, V.ozEs - Falle. Estamo·s a~qui para ou vil o· V E 
pode faUar. . - ' · . x • 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS - POr' que motivo OS nob.res 
r_el?resen~antos não me p~!'Initten1 ·que eu articule uma só pa~ 
lcrvra? (Runwr.) 

VOZES- Falle! Falle! 

O Sn. JULio DE CAsTILHos - Mas, senhor·es, eu não es
tou mostrando hostilidade ao Sr. ministro da Fazenda. Não 
es~ou . pondo em duvida os seus grandes meritos, que sou o 
prim·eiro a reconhecer. Como, po·is, ·se me ha de negar a .pa:... 
lavra para üontestar uma opiniã-o de S. Ex.? (Rurnor.) . 

Peço a V. Ex.,· si permit.te, que solicite dos Srs. Depu_:_ 
ta9os a fi~eza de não interromperen1 (Grande rumor, que_,não · 
de1.xa ouvtr a voz do or·ador.) ••. 

VozEs - Para a tribuna ! Para a tribuna ! 
(0 Sr. Jul'io de CastUhos o:ppar·ece na trib'llTW. Palut,as.) 

ü Sr. Presidente suspende a sessão ás 2 horas · e ·50 
Ininutos da tarde, deixando a cadeira da presidencia. 

A'·s 3 horas, o :Sr. Presidente occupa de novo a sua ca-. 
deira e reabre a sessão . 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Sn. AM.ARO CAVALGANTI - Peço a V·. Ex. que me Inan
tenna a palavra pela ordem, porque eu estava fanando. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Continúa a sessão. Ten1 a palavC'a 
pela ordQin o Sr. Julio de Castilhos. (Levantarn-se contesta
ções.) 

0 SR. AMARO CAVALOA,NTI - Eu estava com a palavra. 
O :SR. BEVILAQUA - Peç.o a palavra para uma ex;plicacão ·~ 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra para uma explioQacão. 
O SR. BEVILAQUA - Sr. Presidente, V. Ex., que· tem. 

sempre revelado a prudencia, q.u~ ~raz no S•eu proprio· .nome 
(Apoiados); V. Ex .. que tem dirigido os tr~balhos ~esta Cas~ 
de modo dio·no de todos os louvores (]}fwttos apowdos) ,· fOI
levado agor~ por um engano quando conc·edeu a palavra ao 
Sr. Julio de Castilhos. 

Foi justamente o ·facto de terem asphyxiado a. pal~..vra. 
ao representante Sr. Amaro Caval,ca.nti, .que deu logar ao tu-· 
multo que determinou a suspensão da s~ssão. .. . . 

· Sem razão nenhuma, ao 'que parece, foi asphyx~ada, (}Offi() 
disse, a palavra ao Sr. Amaro. Cavalcant.~. Depois. como .uma . 
es,peci~ de represai ia, foi tolhida a palavra ao Sr. Juho de 
Castilhos. . · . · . _ . 

Agora, que v. Ex. está pe!-'fettament~ Inf.or·mado da ver·
dade, c dr.pois de termos ouvido attenc1osamente a palavra. 

52 
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do Sr. Ministro da Fazenda, V. Ex. resolverá, estou certo, 
do modo criterioso e digno por .que sempre tem procedido 
na Presidencia. (Muitos apoiados.) 

VozEs - Como costuma. 
~'O SR. PRESIDENTE - Quando dei a palavra ao Sr. Julio 

. de Castilhos, tinha visto sentar-se o .Sr. representante Amaro 
Cavalcanti e suppunha que elle havia terminado .o seu reque-
rimento. · 

O SR. ~MARO CAVALCA.-sTI - Sentej-me, porque não me 
deixavam faUar. 

O SR. PRESIDENTE - A' vista da informação que acabo 
de ouvir, vou restabelecer a ordem; e. ~como não tenho força 
para . restabelecer a ordem no Congresso (Não apoiados) ... 

VozES . - rrem toda a forca. (Apoiados.) 
O .SR. PRESIID'ENTE - . . . sem o . concurso de todos os 

seus membros, appello para {)S Srs .. representantes do paiz, 
afjm de m-e auxiliarenl na manutenção da me.sma orden1. 
· (1.l.J.uito bem!) 

A sessão do Congresso em . tumulto, como se ~convertia 
ha pouco, dá uma triste idéa de n6s. (Numerosos apartes; 
muito bem.) Appello, por consequencia. para os Srs. membros 
do Congresso, . afim de que as discüssões .continuem :eom a 
calma desejada, em vista· da importancia do assumpto, de que 
no.s occupamos. (Muitos apoiadG's.) · · 

UMA voz-. Como é dever de todos nó-s. (Apoiados.)' 
10 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra, pelà ·prdem, o .Sr.: 

Amal.'o Cavalcanti. (Muito bem!) 

·o SR.· AMARo CAVALCA.NTI .-. Sr. Presidente, tendo o 
Sr .. representante pela Bahia mostrado a conveniencia de ser 
votada desde já 1a disposição contida no § 6° do _art. 6° do 
projectp de Constituição, e não adiada para ser tomada em 
;consideração quando se tiver de tratar do art. 33' do mesmo 
projecto, como se venceu na eommissão Especial,· a mim, 
como auctor -à e uma. emenda ·relativa a esse § 6°, cabia. o 
dever de chamar a attencão de Vl .• Ex. nara que, soi ·de facto 
.f-osse desde. já tomado. ~m · consid.eracão- e votado o .. referiào 
pa~~grapho, tambcm ·.o fôsse a _emenda limitativa, que apre-
sentei;· ao mes,mo . ·. · ·. . 
. . ;Era justamente para isto ,que e'u--havia pedido a- palavra 

Qll.andq, antes de concluir o meu ·pensamento, fui ~bafado por 
. vozes. de. toda· a . parte, e como não. sei .fallar a meio de 
· · gritos, nem. de tro~oadas, alitás e:xlcusada:s em ··um Congresso 

o~d,e .está a ~?ucação. (Apoiados), .sentei-me. . · . , . 
-~ N). ada. ;ma~:s, nada. menos 'P~e·ClSQ _ accre~!centar.... (M.utto· 
uem . . 

O Sa.. PRESIDENTE ~ ~em ·a palavrà. pela ordem o Sr.· Ju-
lio de ·Castilhos. · · · . ·· 

· · · ·O Sr., Jullo de :Castilhos - Sr. Presidente, lamento o in
.cidente que ·.acaba .de ·ter l:ogar, e lame,ilto povque ~ntre ·aquel
les .que .m~Is s·e· Interessam pela ordem. de nos,sos tr·a:balhos 
tenho a honra de estar comprehendido. (Apoiados.) · . 
. _ · Si-·· esse- incidente sobreveiu, ·com certeza, culpabilida~e 

não tenho por isso. Usava da palavra, q~e V. Ex. me hav1a 
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concedi~o, quando entendi ·que se procurava abafai-a e, si 
.sou doml aos ~conselhos, ás_ exhortacões prudentes, aos dicta
mes. daquelles .que podem p~nsar . melhor ·do que .eu, sou in
doml, m.es1no absolutamente IndoCil, a qualquer violencia que 
me qumram fazer á liberdade em cujo exercício esteja (Muito 
be·m .. ). 

Foi esta a razão, Sr. Presidente e Srs. do Congresso, 
pqr que, deante da vozeria que procurava abafar minha hu
~Ilde palavra, entendi que devia procurar a tribuna para 
dizer a verdade com a mesma liberdade ·Com que o nosso 
collega, Senador pela Bahia, .Sr. Dr. Ruy Barbosa havia ma-
nifestado a Eua. ' 

E, já que esta illustre Assembléa me ouve agora com u1na 
atte~ção que não mereço. aliás. (Não apoiados), senão pela 
qualidade, rque tenho. de representante do paiz opporei ás 
elevadasc onsideracões do illustre Ministro da Fa~enda humil
des considerações que me pertencem. 

Tive o.ccasião, ainda ha pouco, qe dizer que pertenço 
ao numero aa·quelles que entendem que a com·petencia para 
Jnstituir bancos emissores deve caber~ exclusivamente, á União . 
. Con!idero f11nesto, considero ·fatal o alvitre da;quelles que opi
nam no· ;;entido ue que ce:sa ·faculdade seja distribuída indis
tinctamente entre os poderes da Up.ião e os poderes dos es
tados; e ·este foi o pensamento ·que ·prevaleeeu no seio da 
Commissão dos 21, a ·qual entendeu ·que a disposição da Con
stituição sobre. o exclusivismo da competencia era uma dis
posição IJ.)erfeitamente acceitavel. 

Ao mesmo tempo, porém, a Commissão entendeu que essa 
materia estava deslocada no art. · 6°, que trata apenas de 
definir a competencia da União para lançar e arrecadar seus 
tributos. O art. 3i3, que define as attribuições privativas do 
Congresso Narcional, é aquelle onde deve estar meneionada 
essa cnmpetencia dos poderes da União; no art. 6°, não; por
que? Porque este artigo se refere unicamente ao l~nca1nento 
e arrecadação de tributos; a instituição de bancos emis::;ores é 
cousa b.em di versa disto. . . , · 
· ;E ·com tanto mais razão pensou a Commissão, quanto é 
eertü quo a üonstituição em tres .àisposjções se r;efer·e, redün-
danten1ente7 t.:to mes1no ussvmiiJÍO. . 

· Portanto, a Commissão. entendendo que a materia est3:va 
nor demais definida, resolveu que fosse -eonsiderada no artigo 
33, .que é justamente a·q_u~lle ·que trata das attribuições pri
vativas do Congresso Nac1onal. 

Por esse lado, .pois, pareee-me de todo im.proeedente a 
eonsideração feita nelo i Ilustrado Sr. 1\Hpisti:o da ~az~nda. 
A materia, sendo deslocada do art_. 6°, nao fl·~a p~eJudicada, 
vai ser considerada, e talvez amphadamente d1scu~1da l}O ar
tigo 33. Nós, portanto, em materia de competenma, nao es
tan1os em opposição ás opiniões do Sr. Mini.stro da Fazenda; 
coneordamos . com .S. Ex. em Jque. ~ sa-bedoria sobre este . as
·sumpto consiste em. que só a Un1ao :póde ter a faculdad:e de 
instituir bancos emissores . 

·Em vista destas considerações, entendo, .Srs., que a Com:-
. missão do.s 21. que representa, por. assim dizer, o Congr:esso, 

porque é composta da deputação de todos os estados. fH?~rá 
eornpletamente cxauctorada. pera~te esta Assembléa (Jrluttos 
'apoiaào.s e. não. apoiados) . ~l o Congresso entende~ que a ma-
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teria pó de ser discutida duas. •vezes, isto é, no art. 6~ · e no 
art. 33. Estas con1missões são de valor, porque . nós nao ele
g,en1os aqui a Comn1issão dos 2.1 para encher tempo; elege
mol-a na convicçã·o de que ella, na. ela1bo~ação de seu tra
balho~ havia de r·eflect'ír o pensan1ento predominante ern cada 
uma das respectivas deputações . 

.A!ecresce mais uma circumstancia importante: é que a 
ma teria do n. 6 do ar·t. 6° não to i discutida, exactan1ente 
pela razão de que a maioria dos membro$ no Congresso sup
punha que deveria ser tratada no art. · 33. (JJ1.u'itos apoiados.) 

E desde que assim o deliberamos; como vamos ·votai-a 
agora? · · · 

E porque foi dis1cutida ? Porque a maioria dos n1erribros 
do Congresso. entendeu que ella estava deslocada, de accôrdo. 
con1 a n1ai-oria da. COinmissão. (Muitos apoiados.) 

A' vista d·isso, Sr. Presidente; entendo que as observa
ções do nobre Ministro da Fazenda, muito. ·einbora partan1 
de um espirito illustrado .como .o seu, não procedem, e · si é 
que S. Ex. procurou amparar-se no n. 5 do 1nesmo. artigo, 
não é menos verdade que esse ·amparo tambem não lhe apro
veita, porque este se · reftere iá crea~ão de repartições desti
nadas a arre.cadacão de impostos de 1n1portação, que . .tenr con
nexão cmn a ma teria; mas o n. 6 não tem connexão de especie 
alguma. 

E, ;Parece-ln e,. si bem. que não 1ne seja dado devassar as 
intenções de :1ualquer pêssôa .e, .rnuito m·enos; do cidadão a 
quem estão confiàdas as finanças do nraziL que, si o nobre 
Ministro pensa que deve ser votada já esta ·disposição, porque 
desconfia' qüe ·ba ·nesta .A.ssembléa uni grande nun~ero ou e en
tende qu~ á faculdade· de jnstituir bancos. emissores não deve 
compet~r á União, peco-lhe que varra do ·seu Hlustrado es-
pírito .·semel'hante idéa. · · 
· ~ · N'ãô · medrará· aqui um pensamento tão · altamente pre
judicial.; ·penso que ·aqui . ninguem diverge sobre este p.onto 
capital de que a emissão ·;bancaria deva perteneer. 1á União·, 
i~~o. é,. :Que em. ma teria de· eri:tissão bancaria· devem predon1i-

. nar ·os ·pr.ü:tcipios essenéiaes ·.da. -convertibilidade.. ·cta 1noed·a, -a 
atisen:cia ·do monopolio e -curso forçado. · 

VOZES__:_.. ~vT.uito bem; m.uito bem. 
·. ·. O Srt. ~i?,E\JJ:SIDENTE di?. que vai proceder-s~ á .votação do 
.requerimento ·do ·Sr. José Hyg_ino,. para que s:eja votado o 
n .. 6 do art. 6°, _por occasião de· tratar-se do art. ,3-3, § so. 

Ó SR. JoSÉ HYGINO (pela or·dem) -- Sr:· P·re.sidente, ·duas 
.palavras,. para justificar o. requerirrientó que vou. fazer. 

· ·Parece-me inteiramente supe.rfluo· o n. 6 do art. 6°, 
porque diz justamente o que está repetido no art. · ·33.. n. 8 . 

. ·. Que diz. o art. 6°? · 
Que é da competencia exJclusiva da União. crear bancos 

emisspres . _ . . . . . . · 
Que diz o art. 33·.? 

. Ou.:e é- da ·comp·etencia .. do Congresso . Nacional legislar 
sobre bancos de ·emissão ,e tributai-os. . . . 

O art: 3-3, por consequencia, .contém a n1esma disposição · 
do art .. 6~ com maior desenvolvimento. . . . . . . 
·. · · ~ A suppres·são, pois,. do n~ _. 6 do art. 5·o não alt~ra o .pen-
s.amento. do . projecto coilstitticioriaL· .. . .. r • • · 
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Chamo a at~ençã-o de V. · Ex:, Sr. Presidente; para este 
ponto: a Comm1ssão dos 21 membros incumbida de dar pa
recer sobre o projecto constitucional, apresentou uma emenda 
ao art.. 33, n. 8. no senti·do de substituírem-se as palavras: 
crear bancos d~ emissão e de legislar sobre elles - por estas 
palavr.as - legJslar sobre bancos de emissão. 

St "Da.ssar o n. 6 do art. 6°, fica:r:á. prejudicada a emenda 
da· Con11n1 ssão, sem ter sido nem discutida nem votada. 

. .J~ntretanto, o Reg·imento da Casa assegura á Commissão o 
d~ruto d~- lQue suas emendas ·sejam dis·cutidas e votadas. 

Pela deljberação de V. Ex. fica coarctado o direito da 
Con1n1issão de discutir suas emendas . 

. R;equ e iro, pcrtanto, o adiamento do n. 6 do art. · so, sem 
prejtuso da emenda a'presentada pela Commissão. _ 

. O SR. RosA JuNIOR (pela ordem) - Parece-me, Sr. Pre-
Sidente, que as razões adduzidas pelo nobre Senador· por Per-
nambuco não procedem. . 

Tiven1os occasião de di•scutir lar.gamente. o art. 6°, e 
a·credito que todos os membros do Congresso ·viram qu a ma
teria contida no· proj-ecto constitucional era identica á do 
art. 33. . __ 

Portanto~ parece que o adiamento é um meio de pro-
telar a votação. . 

Por cons·equencia, peço a V. Ex. que mantenha as dis
posições, que se continúe a votar, como até aqui, _ .co.m -todo o 
·Criterio, afim· de que não sejamos interrompidos em nosso tra
balho. 

Si a materia devia pertencer ao art. 33, quando se di~
cutiu o § Ô0 devia-se ter pedido ·que este parà~rap·h9 _ fizesse 
parte daquelle artigo. 

I.imito-me. pois, a pedir a V. Ex. que, mantendo estas 
disnosieoe3, continuemos a votar, F;en1 qur na votaç:ão haja 
embaraço. - . · · · 

Posto a votos o reque.rimento de adiamento,· do Sr. ,José 
}Iygino~ é rejeitado .. ·... ··· .. ~ . 

. Prncede-se á votaçao do n. 6 do art. 6°, sem pre.lUIZ? 
rla enwnda do Sr. An1aro Cavalcant.i, sendo approva:clo o re-
ferido numero. 

E' posta a votos e rejeitada. a seguinte emenda, do Sr. 
Amaro Cavalcanti : 

<<Si fôr mantido, como está no prójécto. a·ccrescente_-se, 
depois· das palavras - bancos emissores - sem n1onopoho>>. 

0 SR. AMARO CAVALCANTl (pela ord.em) requer .. votação 
norrlinal sobre a sua emenda. · - . · . ··_ .· -. 

Consultado o Congresso, não é approvado este reqperi-
mento. · · -

o SR. AMARO CAVAUC:ANTI requer a rverifi.cacão da vo-
tação . . . - . : · 

Proce.dendo-se :á verificação, reconhece-se ter sido re-
-jeitada a emenda por 1 ~8 votos contra 95. . _ o 

· ·Prnc·ede-·se á votacao do paragrapbo un1co do 3:rt. .ô , 
ane é apnrovar:lo. e. hem assin1, á seguinte emenda da Con1mis-
são a este . paragrapho: · 

"Ac~rescente-se ~á palavra -. federaés -· do paragr·af!·l]o 
ünico do art. 6°: - ficando _facül tad_o · ao Gov~rn~. da ~Jni~o 
confiar a execução ao dos estados, mediante annuenvia dc::s..,es . 
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o SR. CoELHO E CAMPOS (pela orde~) - Sr. Presidente, 
apresentei uma emenda ao art. 6°, a uniCa, que se 3:cha con
cebida nos seguintes te~rmos (lê) : 

· "Supprima-se a primeira parte da emenda da Cominissão 
ao n. 6 do art. 6° e seja consignada a seguinte disposição no 
titulo zo, relnti.vo aos estados". · 

''Os governadores de Estado são agentes na turaes do Go
·verno Federal para fazer cumprir a Constituição e as leis da 
Nação". 

V. Ex. veja como tem de submetter á votação esta 
emenda. Ella é generica e manda supprimir a emenda da 
Commissã.o. · · 

o SR. PRESIDENTE - A emenda da Commissão 3Jcaba de 
ser approva:da. Conseguintemente, está prejudicada a emenda 
do nobre Senador. 

o SR. PRESIDENTE - A Gommissão tem ainda uma emenda 
ao art. 6°. Mas: me pare;ce 1que a votação desta emenda deve 
ser adiàda, assim como outra da mesma natureza. para quando 
se votarem as en1endas do art. 8°, n~ fórma do Regimento, se
gundo já determinou o Cong.resso. A emenda a que me refiro 
diz o seguinte (lê) : 

"Aocrescente-se. para ser consignado nas disposições tran~ 
sltoria.s : . r 

r "Aos ·estados é eoneedida a quota de i O o/o sobre os· im
postos de importação de mercadorias extrangeiras destinadas 
a consumo no respectivo territorio ,, . . . 

Ao n. 6 do -art. 6° ha ainda· uma emen~a, restrictiva, do 
Sr·. Hosa e Silva e outros, que não ficou prejudicada. E' ella 
concebida nos se·guintes ~ermos . (lê) : · · · · · · . 

"Accrescente-se -· -exceptuados .. os bancos· 'de· credito 
real,. 

Posta. a votos, é rejeitada, a emenda do Sr. Rosa e. Silva 
e outros. · . . . · 1 

·.E' eguahnente posta. a votos e rejeitada a emenda do 
.Sr. B~pUsta ·<J~ Motta .e oútros . 

. . QUESTÃO DE. ORDEM 
. . 

· (J SR. JosÉ MAR:IANO· (pela ordem() diz que o Congresso 
está todo aqui reun1·~o, e de pé firme; ninguein se retirou, 

. entretanto. vê que a votaç-ão· os·cilla e ouviu apregoarem-se os 
num-eros i 1.2 e . 1.-1. O. · · ·' · 

' ,•' ,• ' ·'" • .-·' > ' • ' • ~ ' I 

UM SR. REPRESENTANTE -. iÓ2- •. 
. O SR. JosÉ ... MARIANO contin1tía · ~dizendo .· 'que, . ainda h a 
pouco, na votaçao contra os bancos de emissão, havia ouvido 
.que votaram 98 contra, 95 a favor~-· . , · - · 
· ·. O SR. MATTA M.NClf..ADo Cio .Secretario)" - Votaram i'iS 
~on,tra .. · · · .. · · ·· · , ! · . ; , w , Lf ; ·i 1 \tJ\ . 1 1 ~.\-· ··" 

,.. O ~R. JosÉ MARIANO diz que\ não é preciso estas vota
coe·~ ~~Jam declaradas de: nwd~. a não. fazer pakar duvida no 
e~p1r1to. do Cç>~gre~so, e por ·Isso foi· que pediu_ logo .que se 

.flzesse a . ve~·1f1caçao, fosse esta apre.goada,. como o illustre 

-
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Secretario o fazia no tempo da Monarchia .. Entretanto, agora 
absobtamente não se tem feito isto . 

. ~~sl!~t, pois, pede todo o_ esforço para que as verificações 
se]au. feitas de modo que nao deixem duvida no espírito do 
Congre:-;so. 

De.cl.ara _ainda o or~doP que quiz fazer uma reclamação 
n~ ver1flcaçao da votaçao contra os bancos de emissão mas 
nao a fez, para não· parecer que queria protelar a votação 

t J.!avia UJ?1 meio de evitar estas duvidas, era proceder-se ã 
vo acao non1mal. 

O ~R. JosÉ MARIANO diz que sabe ~ue é um meio moroso. 
e laborioso~ mas. em taes casos, o unico preferivel e prati
cavel par~ ficar bem apurada'·a verdade das votações .. 

. . Depois de algumas outras obser·vações·, termina 0 orador, 
pedindo descp.lpa ao Sr. · Presidente e declarando .que o seu 
empenho é sómente fazer .com que as decisões do Congresso 
tenham todo o .cunho de •authenticida'de e de incontestabili
dade .. 

~-: 1 

\0 SR. PRESIDENTE de:clara que a dem.ora que tem havido 
em annunciar-se a votação é justam·ente para procede-r-se, :á; 
contagerp. exacta dos votos; e dá a palavra pela ordem ao 
Sr.. Matta Machado.. · 

O SR. MATTA MACHADo (1° Secretario) diz que a Mesa tem 
procedido na contagem ~dos votos com todo o .cuidado e ·exa-
ctidão .. ' · : . : 

1 
• _ 

1 
:\! .. ,: ; : , ; 

0 SR. BEVILAQUA. dá· um aparte·. : : 

O Sa. MATTA MACHADO não quer I~evantar a luva .que acaba 
de lançar o Sr. Bevila:qua. . 

O SR. BE.VILAQUA - Não m·e referi a ·V. Ex •. 

O SR. MATTA MACI:IADO de·clara que todos os ,membros· 
do Congresso que tê·m tomado assento na Mesa, têm sabido 
cumprir o seu dever.. · 

Diz depJis, em respo.sta ao Sr. José IMlariano, que. o re":' 
sultado da votação sobre a ·emenda relativa aos bancos: emis
süres fui de 1.1.8 votos a fatVor e 95 contra, total '2·13 repre-
sentantes. · · 

Na votáção que acaba de ser annunciada, a M~sa .annun
ciou 102 votos a favor e. 1 i6 ~contra, total 2•18~ mais Cinco do 
que na anterior. E' natural que .esses· cinco representantes 
estivessem então ausentes nas . ante-salas. 

· Aproveita o ensejo par·a dizer :que a Mesa necessita de 
tempo e da ~boa vontade dos .Sr.s .. membros do . Co ... ngresso para 
poder .cumprir bem a parte ~enosa da ~ua nnssao· nas vota
ções; é difficilimo contar raptdamente tao .grande numero 'de 
.Srs. representantes, ·que votam a favor e que vqtam .. cpntra, 
razão pela ~qual gasta-·se algum tempo em annun~Iar-se o re
sultado da votacãà. 

'Declara o orador ·que nã~ ;yê .of~ensa: al~uma · no que 
acaba de dizer o Sr. José Mariano, CUJOS Intuitos compre
hendeu perfeitament~, mas en!ende de seu. dever dar e~ta ex
plicação, porque m~Itos suppoe:n: ... ser facll, qy.ando nao é, a 
missão dos -secretar10s por occas1ao das votaco·es. . 

o SR. BEVILAQUA ·.(pela· ordem) - ·:sr. Presidente, o H-
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lustre 1 r, s~cretario fez-·me a honra de uma pequena r.ef.e.rencja 
ao aparte .que dei, e devo uma explicação a S. Ex. 

O illustre 1° Secretario estava equivocado, julgando que 
-eu me referia a- S. Ex., proferindo meu aparte; .S. Ex.· estava 
ausente quando ~aqui se passou o fa·cto a que aHudi. 

· Foi em uma outra ses·são que taxei de electrica a votaçã-o. 
Ella f-oi mais q'.~ê elcctrica, f0.i feita quasi cóm a mNHna ra-
pidez com que ~e propag·a a luz. . . 

Nessa o.ccasião eu disse que parecia ·querer-se manter, 
continuar o re-provadissimo antigo syste.ma ·do go escrutinio.· 

UM SR_. REPRESENTANTE - :Foi uma injustiça de V. Ex. 
O 1SR. BgviLAQUA - Eu di'Sse isso na se·ssão da Ca1nara 

dos Deputados.. · 
UM SR. REPRESENTANTE-· Ahi me-smo V. Ex. não tem 

razão. · i i '!. ·; :ii 

O, SR. PRESID·ENTE - As outras emendas referentes ao art. 
6o,· .que não ficaram prejudicadas pel~a votaÇão do artigo, serão 
subinettidas -á· vot·ação, na· fórma dà deliberação do Congresso, 

··depois de votado o art. so ~ · 
·vá r~ se ·votar o art. 7°, ao· ciual foi offerecida esta e1nenda 

dos ·Srs~ Francisco Veiga e Paixão, que é de redacção (lendo) : 

.«Depois da palavra·_ cre·ar -·- ac·crescente-se.- de. qual
··quer· modo··-· _:~upprimihdo-se as palavras finaes - .. ·mediante 
regülatnentos comn1-erciaes ou fiscaes. » · 

· Posto a vptos, é approvado o seguinte· art. 7°, •COll"l a re-
f.erida· emenda . · · · 
·;: .... )<E', vedado .ao Governo· Federal crear distincyões e prefe- · 
i"eúcias em· favor dos .portos de uns cont~a. os de outros ··es-: 
tados, mediante regulamentos ·comm..~rc.iaes ou fiscaes. » 

O -SR~ GÁBINo BEzouno requer 1que se prorogue a .s·essão 
.. até · eoncluir-'se ·a votação, ·visto como, antes ·de· honte-m, per-
deti.-:-se · um dia. inutilm·ente ~ · · . . . · 
: ... 9 :SR~ .P~ESIDENTE diz que parê.Ce escusado o reque·rimAnto 

d?~ .. !t,Ob,J'~·r~pr~s:e·nt~nte,_por i~so quE? o art .. 5~5. do' R:e.gimento 
. ·di,spo~ · :~n1e· a .:votaçao nao pó de ·ser · Interrompida. . 

'· ·::·.U~A voz-·. .E' ·o caso da~ l)recáuções mat.eriaes (Riso . ) . 

. . . ···· ·' ·t(j·:·SR •. ,PR.Ef.H!I)EN~E .-· Vai-s,e votar o art. 8~ (l~) :· 

.. : .. -~ ~, dà . cômpetencia exclusivà dos estados decretar im~ 
postQs•:: . · . . · · . ·. . · · · · . ; : ·1 : i i~ 

' . 1.~.4). S!)bre· ·a -exportação de mercadoria·s que não s·eja-m de 
:out:ro·s estados; .- · · . ·· ·. . · ' 

·2.0 ·sobre a propriedade ter.ritorial; 
... 3.~ · S~bre · transmissão· de propriedade. 

. -<§ ··1.o E' js~nta de -impostos no Estado por . onde se . expor.:. 
tar, a. produ.cçao . dos outros estados. · 

·.. ; !§, 2.0 Em 1.898, · ()U antes:, si o Congresso deliberar cessarão 
de., t0do . os · direitos . de ex.portação . · ' · . < § ,3.0

• Só é-Ucito ;a -tim Estado tributar a importação de 
· merc(:ltâo:Jas··· extrangewas, quando destinadas a consumo no 

seu terr1torio, re·v~e·rtendo, ,porém, o prOducto do imposto para 
o. Theso:uro .Federal». . - · .. 
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O SR. GARCIA PIRES re•quer que a votaÇão seja feita por 
nun1eros e paragraphos. 

Consultado, o Congresso approva este requerimento. 
E' posto a võtos o n. '1 do art. so. · 
O SR. SALDANHA MARINHO (pela o·rdern. ..WJovimento de 

attenÇão.) .Sr. Presidente, de certo uma das mais importan
tes disposições da Constituição, que e·s~amos adoptando, é a 
de que se trata nesta occasião. (Apoiados.) · · · 

E' preciso andarmos· com muita cauteHa; não desejo ,que 
nenhum dos estados da Republica fique sem recursos para 
manter-se. Alguns sei ·que estão en1 condiç,ões· de manter-se, 
o~t.ros, porém, precisam ·do con,curso da União. · 

Pelo modo por .que está sendo votada a Constituição. tal
vez venhan1os a ter um grande des,contentamento, que já 
principia a sentir-se. (Apoiados.) 

~- Temos em mãos a obra mais deHcada. que o Brazil tem 
tido em sua vida. (Apoiados.) .· . 

Estivemos sen}pre sob a 'djscreçã-o alheia; hoje devemos 
estar sob a nossa discreção (Apoiado) ; ·mas esta discreção 
deve conformar-se con1 as· circum·stancias do paiz. · , 

A materia, pois, de que nos occupamos, é sum·mamente 
grave e deve ser tão pensada ,quanto é nec·essario .que seja, 
·para ·que, quando fôr sane-ciona.da por esta Casa, tenha repeí:<. 
cussão favoravel e justa em todo o paiz. 

D·esejo, S['. Presidente, que a votação deste artigo seja · 
nominal. (Apoiados; muito bem.) · ··. ; · 

·Não é que nenhum de nós .tenha receio da sua res·ponsa
hilidade; mas é pr·eciso que o paiz -saiba, que nós, no 'des:em
penho do n qsso . encargo, neste .. espinhoso dever que temos a 
cun1prir, pouco n.o.s importamos .. com os compromissos, que.;. 
r.emos um homem são c a Patria salva.· (l'~lu.ito· bem~· muito 
bem.) . . . 

R·e,queiro, portanto, a V. Ex. que se digne commltar a 
.Casa se cons~nte que a votação seja nomnial. 

VozEs - Muito bem ! Muito bem ! 
O Sr.. Nilo Peçanha (p~Jla ordern) - Sr.· Presidente., eu 

disse na. discussão do Regimento que, .quando se tratasse t~e um 
ponto capital da doutr·ina repubUeana; os partidos natural..;. 
mente haviam de ap-parecer, dividindo ao me·io a sociedade 
no meu paiz. . . 

Ainda ví .que nesta Assembléa. não se ·:realizou a triste 
prophecia -dos 1nartyres ideologos de 9.3 - todas as .cabeças 
com a mesma idéa e todos os bracos obede·cendo ao me.smo 
movimento. . . 

· Lamento, .entr.atanto.; ·Sr,, ~ •. Presldente~~ 1QU e os . tpartid-o·sl 
appareçam já. quando a Federação. de.P,en~e mais ··que. t~du 
da relva. da terra. quando a exper1enma e· que no~ va1 dizer 
si o . espirito iocal existe mais nos estados montanhosos que 
na planieie, fazendo a produeção ampla ou castr.a~a. quando, 
finalmente. não será principio de uma escola politiCa, n~ w.o
mento mais crjtico para a uni1dade da Patria e sPu ·CreditQ no 
iexterior, o salvador dos co-mpromissos e:xiistent.es e .que . a 
honra não manda abalar. . · . . . 

Assim. si vejo que· se vai votar em uma que.st}o. de dc.u
trina, vejo· tambem que não é opportuqa a opposicao dos par
tidos, e por isso vot.o -contra o requerimento do Sr. Saldanha 
:Marinho. 
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O SR. MATTA MACHADO ('/ 0 Secrptar'io) - O nobre rBpre
sentante, Sr. Saldanha Marinho, requereu votação nominal, 
mas não declarou si essa votação era sobre o artigo ou s·obre 
os para-grapho-s. O . Congresso. já resolveu que a votação se 
fizess.e por paragraphos e por numeras .. Ora, o Sr. Presidente 
acaba de pôr a v·otos o n. -1 e, portanto, desejava que o nobre 
representante me dissesse si era sobre est~ numer{} que de
sejava a Yotaç~ 0 nominal.: 

0 SR. SALDANHA MARINHO -. E' sobre O. ·substitutivo. 
O .Sn. MATrA MACHADo ( 1° Secretario) - Era essa a ex

plicação que· de.sej ava. 
O SR. ARisTIDEs MAIA (pela. ordem.) - (O Sr ... Presidente 

do Congresso ~adoptou na votação do art. 1 o um precedente 
que, agora está provado. apresenta máo resultado. 

O substitutivo apresentado pela deputação riograndense, 
mais generico do que o art. so, deve ser votado em prime·iro 
logar, mesmo porque do re·sultado dessa votação é :que de
pende o n1eu voto e o de muitos outros Srs. !Deputados sobre 
diversos paragraphos do art. 8°. 

Por esse motivo, parece-me ·que o substitutivo apresen
tado pelo nobre Deputado pelo Rio Grande do .Sul d81Ve ser 
votado em .Primeiro logar, e neste ~sentido faço o meu reque:J;'i
mento •. · ' . _ ~ ;; i . • : , 1 ~:.; ~~~ 

10 SR.· MATTA MACHADO ( .fo ·secretario) -- A Mesa es
tabeleceu o precedente . de votar em primeiro logar . o artigo 
do projecto, e de:llois os substitutivos, porque comprehende-se 
que 1é muito diffiCil. saber qual desses substitutivos, que de
terminam · cousas · dioversas, é o ·mais · lato. 

·Por conseqU:encia, a determinação da Mesa parece-me ju
diciosa, mas o Congresso póde determinar que o substitutivo 
seja votado· em primeiro logar, e nec:te .sentict_o.-fYnobre DepG
tado pó de ~equerer. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso resolver a questão por 
mim, ·e .por isso vou .consultar o. GüifJ!gres·sü • · 
. · . UM SR. R~RESENTANTE - Mas j1á se estabeleceu o pre
cede:nte. ·Si já. temos precedente. :de votar o- artigo em pri-
méiro logar, vam{)s votar por elle. . · . 

. :Copsultado o Congresso, é approvado .o requerimento do 
Sr. Aristides ·Maia, . pédindo 'QUe seja ·votada · . em primeiro 
logar a emenda $ubstitutirva .: -

·Consultado egualmente o 'Congresso, é approvado o re
querimento. de votação . nominal, apresentado pelo. Sr. Sal-
danha Marinho., · · · . 

O SR. G.ABINÓ BEZouRJo (prf:la ordem) per.gunta .s;i a emendá 
que vai votar-se é ~ubstitutiva de todo o .n1~tigü. . 

'UM SR. REPRESENTANTE -. E' .. · 
O Sa. GABINO BE?:OURO acha que isso não é regular e neste 

sentido pede ~explicações á ~Mesa. 
. O SR •. MATTA MACHADo (.fo Secretario) - Sr. Presidente, 

o substitutivo apresentado ao art. 8°, e que vai s-er.· votado, 
refere .... se a attribuições dos estados quanto á cobrança dos 
impostos. · 
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Mas o art. 8° contém uma idéa diversa desta, e me pa
rece que V. Ex. deve esclarecer os· membros do Congresso 
declar2ndo previamente si a approvação deste substitutivo' 
comq· s ~ acha concebido, prejudica em absoluto o art. so, ou 
Si fiC.am. salvas ne~te artigo as disposições nã,o contidas no 

. substltnb.vo. (.A.po1ados e apa'i'ies.) 

No art. sa vemos um paragrapho que determina o se
guinte: (lê) : 

- <~§ ·1.o E' isenta de impostos·, no Estado por. onde se ex-
portar.>> 

Ora, isso não S•e refere de modo nenhum, á discriminação 
da? re~das, m~s ~ urna disposicão importantiss-irna, que não 
pode f1car preJudiCada, e o Congresso tem de fatalmente ma
nifes.tar-se sobre ella. 

Requeiro, portanto, a V. Ex. que, si o substitutivo fôr 
.approv~do, não fique prejudicado este § 1 a do art. sa, ·que 
se refere a 1nateria muitíssimo differente e de grande alcance 

.e importancia. 

IÜ SR .. RAMIRO BARCELLOS -· Como signatario da emenda 
substitutiva, vou explicar o nosso pensamento, que1, aliás, 
·póde ser conhecido si lerdes, logo adeante, o art. 10. 

A emenda é substitutiva, mas não irnp9rta a destruicão do 
· §. 3°, e apenas do 1 o e 2°, porque esta disposic~o está consi-
ganada o art. 10. · . 

De modo que, si approvardes a. emenda, não fica por 
. Isso cada Estado -gravando a éxportacão dos outros, o que ·~ 

prohibido no art. 10, e fica, assim, salvo o § 1 o do art. so. 
. o. 1Sn. JoÃo PINHEIRo ~ A. cornpr:ehensão simples d.o -S;Ub.
stitutivo é esta: votando-se a favor do. substitutivo do Sr. Dr. 
Julio de Castilhos·, .a União- fica uriica' e exclusivamente com 
os impostos do art. 6.,. tudo o mais passa para os estados. 

Este é o pens·arnento ·que está _no substitutivo, e peço que 
se leia. · 

Votado o substitutivo, a União perde todos os impostos 
:que não sejam os do art. 6°. (Apar·te.s.) 

E, para que votemos com clare:z;a e com pleno conheci-
-mento de ·causa, peço a leitura do ·.substitutivo. · 

_ lüi .SR!. RAMIRO BARCELLOS - P·dis O resto foi O que O nobre 
representante não quiz dizer. 

O nobre representante não disse tudo. -Não obrig,amos a 
União a ficar só .com os re-c-ursos do art. 6°. Na nossa emenda 
consignámos que, quando forem insufficientes estes recursos, 
daremo~s outros. - . 

. Foi isto o que faltou ao nobre -respresentante di~er. 

o SR. Jo.~o 'PINHEIRO -- A. questão resolve-se com a lei
-tura material do substitutivo. 

o SR.. PRESIDENTE declara que, approvada a emenda sub
·stitutiva, fica prejudicado o art. 8°. 

Procede-se á votação nominal da seguinte emenda 
su-bstitutiva ao art. so, apresentada pelo Sr~ Julio de Casti-
.Ihos e outros: · · 

"E.' da competencia excclusiva dos estados -{lecretar qual-
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quer imposto que não esteja comprehendido no a·rt. 6°, e que 
não seja contrario ás disposições da Constituição». 

Responden1 sim os Srs. : 
Francisco .Mao h ado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sarmen

to, Paes de Carvalho, Manoel Barata, João Pedro, Cunha Ju
nior, José Secundino, Josó Bernardo, José Simeão, E:rede
ri.co Serrano, V!ir.giH-o Hamas:Jo, La~pé-r, sa~ldanha Me.:rinlho.; 
Silva Canedo, ·Silva Paranhos, Joaquim 1M.urtinho, Pinheiro 
Guedes; Est-eves Junior, Ramiro Barcellos~ Pinheiro Mach.ado, 
.Tulio Frota, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Nina Ribeiro, 
Pedro Cherm-ont, Matta Bacellar, 'Casimiro Junior, No-gueira 
Paranaguá, Nelson, Barbosa Lima, Almino Affonso. Pedro 
Velho, ·Mi·guel de Castro, Amorim Garcia, Tolentino de . Car
valho, Rosa e Silva, .r oão Barbalho, Gonçalves Ferreira, J-osé 
Mariano. Al1neida Pernambuco, Juvencio de .-\.guiar, André 
Gavalcanti, Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcino Guana
bara, Sampaio Ferraz, Aristides Lo:bó, Antonio ·Olyntho, Leo
nel Filho, Chagas Lobato, Alex-andre Stokler, ID'lüra Nicacio. 
Aristides Maia, Palleta, .Toão de Avellar, Raymundo Ban
deira, Annibal Falcão, :P.ereira Lyra, Meira de Vasc-oncellos, 
João Vieira, Es·pirito ·Santo, Bellarmino Carneiro, Oiticica, 
Gabino Besouro, Zama, . Santos Pereira, Custodio de- Mello. 
Urbano Marcondes, M.anhães Barreto, Oliveira \Pinto, Joaquim 
Breves, Franca Carvalho, Luiz Murat, Ferreira. Pires. Mar
tinho Prado Junior, Angelo Pinheiro, Mursa, Carlos Garcia, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Edu
ardo ·Gonçalves, F-ernando "Simas, Lauro Mül,ler, .Carlos· Gam- · 
pé)s, · Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira · 
rla Costa, Antão de Faria. Jülio dP. C::~.stilhos, Rorges dP. Me
·deiros, .A!lcides L.ima, Assis B"razU. Thomaz Flores; i\breu; 
Homero Baptista, Rocha· Osorio, .Qas.siano .do Nas.ciment.n, 
Fernando· Abbot~ Demetrio Ribeiro, · Menna Barreto. · 

, . ResJ>ondem. não os Srs .. : . 
Joaquim ,da 'Cruz, . Theodoro Pacheco, Elys,cu Martins, 

Joaquim Catunda, B.ez-err.a de Albuquer.que Junior, Theodu
~eto. Souto, Oliveira Gaivão, Amaro eavaleanti, Almeida Ba·r
reto,. João Neiva, Firmino da .Silveira, José Hygino, Pedro 
tPaulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, IGoelho e Gampos, Tho
_maz Cruz;· ·Domingos 'Vicente, Gil Goulart. ·Mionteiro de Bar
ros,- Qu1ntino · Bocayuva,· Braz Carneiro, Edu1ardo Wanden
kolk, João Severiano, Joaquim Felicio. -Gesario Alvim, Campos 
Salles, Joaquim de 8ouza, Aquilino do Amar.al, Uhaldino do 
.Amaral, Santos Andrade. Generoso Marques .. Raulino Horn, Es-
tevAs J"unior. Lui"z De•lp'hino, Indio do Brazíl, Lauro ~sodré; In;_ 
nocencio Serzedello, Costa Rodrigues, Pires Ferreira, Martinho 
Rodrigues, Bezerril, João Lopes, Justiniano Serpa, Frederico 
BO;rges, José Avelino,. J.osé Bevilaqua, Goncalo de Lagos, .Nasci
mento, Lop:es ·Trovão, Mayrink, ·· Furquim W erneck, Domingos 
Jesu.ino, Thomaz Delphino, Badaró, João Pinheiro, Pacifico 
Mas·carenhas, · .Jaco:h da Paixão, Francisco Veiga, \Màtta Ma
chado; ·Costa S"enna,. Lamounier.· Gonca1ves · Chaves, · Amer"ico 
Luz, Feliciano -:P:enna, Viotti, Epitacio Pessoa, Pedro Ame
rico, Couto Car.taxo. S.á Andrade. Retum~a, . J.oão 'Sique-ira, 
Luiz. de Andrade, Theophil:o ·dos .santos, :Pont:es de. Miranda, 
Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Augu.st.o de Freitas, Paula 
Arg.ollo, Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, :Gorrêa Ralb·ello, Ma-



~ 829-

noel J?ulgencio, Astolpho Pio, Carlos das· Chagas, Domingos 
Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, Ferreira Ra
bello, · Bueno de Paiva, João Luiz, Bernardino de Cam
p~s, Francisco Gliüerio, Moraes Barros. Lopes .Chaves, Do
l11Ingos de Moraes, Adolpho Gordo, Cai·valllal Paulino Car
los, Gosta Junior, Rodrigues Alves~ M.oreha 'da SHva Ar
thur_ Rios, . Garcia Pires, Marcolino Moura, Paula ' Gui
n1ara~~s!. Mll~OJ?.,. . Francis~o Sodré, Dionysio . Cerqueira, 
L~ovigildo Filgueiras, Barao de S. Marcos, Barão de Villa 
VIçosa, Priseo Paraiso, Muniz Freire, Athayde Junior Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha, Viriato de Medeiros, Virgili:o 'P.es..., 
soa, Almeid.a Nogueira, .Rubião J1unior. Antonio Azeredo e 
Marciano de Magalhães •: 

ID' rejeitada a emenda substitutiva por 123 votos con
tra 103. 

Vêm á Mesa as seguintes 

Declar-aç.ijes de votos 

Deelaramos que votámos cotrlra- a erilenda do Sr. Sena,!ior 
Ainaro Cavalcanti, por julg·al-a perfeitan1ente octosa, por
quantn é sempre attribuição. do Congresso determinar o typo 
bancaria con1o entender. .. 

:Sala das sess·ões, · 22 de dezeinbro de 1890 .. - A1·i~l'ides 
Lobo. - 1'homaz Delf'ino. - Lauro Sodré. 

· Declaro que votei contra ·.o paragrapho 6° do art. 6°. 

1Sala -ao Congresso Nacional, 22 de ·dezembro de 1'890.
Santos Pe-reira. 

Declaro qtw votei contra o art. 3° e re·ql1eiro que seja · 
inserto na acta de hoje ·o meu voto negativo, na fórma do 
art. 30 do Regjmento. 

· Sala das sessões, 22 de dezembro de 1890. - Alm~no 
Alvares Affonso. 

J)eclaro que votei eontra o artigo .3o do projecto de Cons.:. 
tituição, porque o reputo ~1ma ameaça imminente aos peque
uns estados que por elle fwam expostos a desapparecer e an.;.. 
nullar-se n~ .. seio da União, sob .qualquer especioso pretexto de 
.falso patriotismo. Requeiro ,pois,. na fórm.a do artigo .30 .do 
.Regimento interno, que seja inscripto na acta de hoje o meu 
:voto negativo; e o faça publicar no Diario Official, para em 
todo o ten1po constar. 

Sala das sess·ões do Congresso Constituinte, · ·22 . de de..; 
zembro de 189ü. -· Almino AlvaTes Affonso. 

Declaramos ter votado. pela ~menda. ao art. 4ó, que, p~s~ 
·sava a cargo da União o pagam~nto das c:;lividas dos .estado~, 
contrahidas tlté 15 de novembro de 18:89. . 

S. R. - Arthur Rios.·- F. SodTé. -. Bar-ão de S~ ... ~!ar
cos. -· Paula Gu·imarães. -· - A.ugusto de F'reitas.·- A. Milton. 
- Jgnacio Fortes.- A.·Eusebio. · : · ·. 
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Declaramos ·que votámos pela emenda qúe dá aos es
tados 15 o/o da importa.ção e pelo pagamento das dividas pas
sivas dos mesmos até 15 de novembro de 1890. 

IS ala do Congresso, 22 de dezembro de 1890. - Santos 
Pereira; Bellarmino Cm~neiro; Per·eira Lyra; Sm·aiva; Custo
dio de :klello e Raymundo Bandeira. 

O SR. PRESIDENTE - Diz que, terminada a· hora, levanta
se a sessão. 

Varias Srs. .membros do Congresso protestam que a vo
tação não pó de ser interrompida. 

O Sr. Presidente designa para a ordem- do dia de amanhã 
o seguinte: 

Continuação da votação do. titulo 1 o da ·Constituição e 
emendas correspondentes. . . .... 

Continuaç'ão da 1 a discussão do projecto de IGonstltUIÇao. 
Levanta-se a sessão ás 5 horas -e 10 minutos da tarde. 

1511 SESSÃO, EM 23 .DE DEZEMBRO DE 1890 

Presidencia do. S1'. Prudente de Moraes 
· .. 

·Ao meio-dia fez-se a chamada, á qual respondem os · 
,srs- Prudente de Moraes~ Matta. Machado, Paes de .Carvalho, 
João Neiva, Serzedello, Costa Rodrigues, Eduardo Gonçalves, 
E'rancisco Machado, · Leovigildo Coelho, Joaquim Sarmento, 
Cunha Junior, José Secundino, Manoel Barata, Antonio Ba
ena, Joaquim .Cruz; Theodoro · i.Pacheeo, Elyseu Martins, 
Joaquim Catunda, Bezerra. de .A;lbuquerqu.e Junior, - T,heo.
dureto .Souto, José Bernardo, Oliveira· G

1
alvãp, Amaro Ca

valcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira,· José Hygino, 
José Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bas
to~, Rosa· Júnior, Coelho e Can1pos, Thomaz Cruz, Virgílio 
Dam~sio, Ruy Barbosa, Saraiva, Domingos _,Vicente,. Gil Gou
lart, .Monteiro de Barros, Quinti-n:o · Bocayuva, Laper, Braz 
.Carneiro, 'C.ampos !Salles" . .Ubaldino do Amaral, Santos An
drade, . Generoso 1\tlal'lqlies, Raulino H-orn, Esteves · Junior, 
Luiz Delphino, Ramiró Bar.cellos, P-inheiro ;1\tlaehado, Julio 
Frota, .. Cesario. Alvim,. !Americo [.;obo, Eduardo W.andenkolk, 

· !Saldanha Marinho, Joaquim de Souza, . Silva Canedo, Silva 
Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro 
Guedes, Ur;Ma iR1odrigues, Belfort V'ieir.a, Indio do Brasil, 

, Laura Sodr.é, Nina Ribeiro, 'Cantão, Pedro Chermont, .Matta 
Bacellar,· Casimiro Junior, Rodrigu.es Fernandes Henrique de 
Carva!ho, Anfr.~sio Fialho, ~ elson, Nogueira Pa;anaguá, Pires 
F·erre1ra; Martinho Rodrigues; Barbosa. Lima, Bezerril; João 
Lopes; Justiniano de ·1Serpa, · Frederico Borges, José~ Avelino, 
Jo~é Bevilaqua, Goncalo de Lagos,· Nascimento, Pedro Velho. 
:Miguel Ca~tro, Almino Affonso,. Amorim Garcia,. E·pitacio, Pe
dro . Ameri,co, André 'Cavalcanti, Sá . Andrade, Retumba, To
lentnw de . _Carvalho, -Rosa e :SUva. João .Bapbalh9, :Goncalves 

• 
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Ferreira, José Mariano, Juvencio de Aguiar, Almeida Pernam
buco, Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, 
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade E:spiríto 
S~nto, Belarmino ·Carneiro, Theophilo dos Santos, 'Pontes de 
,Miranda, Oiticica, Gabino Besouro Ivo do Prado Oliveira 
Valladão, Felisbello Freire, Augusto' de Freitas, PauÍo Argollo, 
To~ta, !Sieabra, Antonio (E:usebio, Zama, Garcia Pires, Mar
cohno Moura, Arthur Rios, Santos Pereira, Custodio de Mello, 
Pau~a Guimarães, Milton, Francisco Sodré, Dionysio Cer
queira, Leovegildo Filgueiras, Barão de S . Marcos, Barão de 
Villa Viçasa, Prisco Paraíso, Muniz Freire, Athayde Junior, 
Fonseca e !Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano 
Marcondes, Manhães· Barreto, Cyrillo de Lemos · Oliveira 
Pinto, Viriato de Medeiros, Joaquim Breves, Virgilio Pessoa, 
Domingos J esuino, Lopes Trovão, Rodolpho Miranda, Almeida 
Nogueira, França Carvalho, Luiz l\1urat, Baptista da Motta, 
Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho; Sampaio 
Ferraz, Furquim Werneck, Thomaz Delphino, Vinhaes, May
rink, Jacques Ourique, Aristides Lobo, Conde de Figueiredo, 
Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel Ma
galhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jr.,cob da Paixão, Ale
xandre Stockler, Francisco da Veiga, Costa Senna, Lamounier, 
Gonçalves Chaves, Americo Luz, Feliciano Penna, Viotti, 
iDutra Nicacio, Ferreira Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos,. Carlos Chagas, Do
mingos Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, Palleta, João 
de Avellar, 'Üorrêa R;abello, Bueno de Paiva, Ferreira Pires, 
Luiz de Campos, Martinho Prado Junior, Bernardino de Cam
pos, Francisco Glicerio, Moraes Barros, Domingos de Moraes, 
Adolp.ho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Paulino 
Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves, Carlos Garcia, Moreira 
da 'Silva, Rubião Junior,· Fleury Curado, João Pinheiro, 
Leopoldo Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Cae
tano de Albuquerque, Belarmino de Mendonça, Marciano de· 
lVl:agalhães, Fernando Simas, Lauro Müller, Carlos de Cam
pos, Schimidt, Lacerda 'Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira 
da Costa, Antão de Faria, Julio· de Castilhos, Borges de Me~ 
deiros, Alcides Lima, ·Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, 
Homero Baptista, Rocha Osorio, eassiano do Nascimento, 
Fernando Abbott, Demet~io Ribeiro, Menna Barreto, Amphi
lophio, João Pedro .. 

Abre-se .a sessão. 

Deixam de comparecer, com causa, os Srs. Floria no .Pei
xoto, Ferreira Brandão, Leandro Maciel, Alvaro Botelho, Al-
. frcdo Ellis, Cesario Motta Junior e Medrado; e, sem causa, o3 
Srs. Rangel .. Pestana, Ennes de Souza, Tasso Fragoso, Ber
nardo de Mendonça, Santos Viei~a, Alberto Brandão, Francis
co Amaral, Barão de Santa Helena, Luiz Barreto, Antonio 
Prado,. Joaquim Felieio, eouto eàrtaxo, João IS!everiano, e Er
nesto de Oliveira. 

E' lida e posta em discussãQ a acta da sessão ante
.. cedente . 

. O .. Sr Gabino Besouro -. Sr. Presidente, hontem tive a 
honra de· ap:resenta~ Ulll: requeri!llentQ pedindo proroga~ão. 
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da sessão por duas horas, e V. Ex., dando uma interpretação 
d!fferente da que eu dei ao art. 55 do Regimento, considm·uu 
superfluo o n1eu requeril11ento. Entretanto, quando havia 
nun1ero 1para continuar o trabalho da votação dos artigos do 
titulo 1 o da Constituição vi com surpreza ser suspensa a 
sessão, sob o pretexto de' ter soado a hora para a conclusão 
dos trabalhos do Congresso. 

Este motivo, portanto, consignado na acta, não es~tá de 
accôrdo, nem com a resolu:ção de V. IElx., nem com a Inter
pretação dada ao art. 55 do Regim·ento. (Apoiados:) 

Tem-se fallado muito, aqui, em parlamentarismo, e eu 
vejo, na suspensão .da sessão de hontem, um dos seus syn1-
ptomas. · .. 

UMA voz - Começa. 
·O SR. GABINO BEsouRo- ... e fez-me lembrar os tempos 

idos da Monarchia, em que, após uma votação de confian·ça 
ao Governo, suspendia-se a sessão para que ·este descançasse 
nos louros da victoria colhida no .convívio de seus amigos. 

Tem-se fallado muito em . ·que não trabalhan1os; entre
tanto, suspendeu-se a. sessão sem votar-se o titulo 1 o da Con
stituição, quando, aliás, ainda havia tempo para isso. 

· Tem-se dito, tambem, ser ·um symptoma do parlamenta
rismo o interesse e a insistencia com que os membros deste 
Congresso têm discutido a Constituição; mas eu vejo antes 
este symptoma nos proprios actos contradictorios dos men1-
bros do Governo, que, sendo c,s auctores e promulgadores da 
uma Constituicão onde se cream incompatibilidades para .suas 
pessôas, vêm aqui votar esta mesma Constituição. 

· UMA voz - Ainda não está approvada nesse ponto· 
\ 

OUTRA voz - Mas ha incompatibilidade moral. · 
TERCEIRA voz -. A' qual não se pódem eximir. 
0 SR. GABINO BESOURO - Vejo, ainda, O parlamentarismo 

nos actos contradictorios do Governo, que, afastando de si 
toda a responsabilidade, ·isto é, estabelecendo a doutrina da 
irrespqnsabilidade ministerial com o. fim de matar o· par-

. lamentarismo, vem fazer aqui questão · de confianca· ( Apoi
ados.) . 

Reclamo e protesto · contra o levantamento da sess.ão de 
hontem e contra a declaração constante da acta; de que assim 
so proce~eu por haver dado a hora. Faço justica a V. Ex., 
Sr. Presidente, porque não foi quem esteve na Presidencia; 
nms apresento a reclamação, para que se faca constar da acta. 
o verdadeiro motivo da suspensão da sessão. 

. O 1SR. · PRESIDEN'DE - Da acta consta o requerimento do 
nobre Deputado que acaba de fazer a reclamação, para pro
rogação da hora, afim de se continuar a votaç-ão do capitulo 
1°. do projecto de Constituição. Eu respondi ao nobre Depu
tado que seu requerimento era escusado, visto como, em vir-

. tude da. disposição do Regimento, a votacão não podia ser 
interrompida· Tive, porém, necessidade, em consequencia de 
cansaço, de deixar a Presidencia na ultima parte da . sessão. 

. O. Sr· · Vice-Presiden te, ·que não conhecia a disposição re
gimental, levantou a ·sessão ás cinco horas da tarde-, por jul
gar que estava terminada a hora. F()i isso um equivoco; mas 
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cor1~tn da aela o l'•.~qucrlnwnf o dcJ noln·c Deputado c a solutão 
qu1• dc•u P~lu Prf'~idPneia. Assim. fiea sat.isfeil n, a ree1Un)ac;fto 
de· V. Ex. · 

t~ão havPnd11 mais quem pe1.;a a palavra, é a.ppro,vatla 
u uc .a. . . 

E' lido. po:-;tn Plll di:o:;cussão e sem debate av·provudo o 
pa~·c~·~·r n. :?. deste anno~ da Cmnmissão nomeada para Cinittir 
UllllllHo l'ioure o pedfclo de licença do Sr. Deputado pelo Es
tr:.do de Sel'gipe. Leandro l\faciel. ·e que eonelúe no sentido lle 
.seJ' concedida a licen:ç-a l'equerida. · 

V ên1 á Mesa as seg·uintes 

Decla1'ações de votos 

Declaramos que votán1os pela emenda do ar·f... .'tu, que 
eon l'eJ't' á tTni ão o pagamento das di vielas dos e:o;!adus, contra-
h iria~ a!•' n dia t:S ele novembro. · 

S. n. - .:.llai'COlino J1 OU1'll. - Batilo de Vül.a V'ir;osa. 
Viryilio Damasio. - Leovi(Jilllo Filquci?'·as. · 

Declaro que, si esLiYesse presente ho:nt.cm', qut_anuo se. 
p :·ocedia áv.:)t.ação nominal sobre a mnenda substitutiva do 
J)r. .lu li o de Castilhos~ votaria .- nâo. 

· Sala das Sessões, 2.3 de dezembro de 1890. - lJ.odolplw 
Jliranda. 

Declaro l]lJC na votação do art. so da ConsUtuic .. ,ão o 
no~~o voto :l'ni a favor do substitutivo do Dr. Castilhos c não. 
como. o:-; tá no Dim·io 0/'(icial. 

Sala do Congresso, :?.3 de dezen1bro de 1890. - Esteves 
Jtwior. 

Deelar·o que votei. contl'a o subsUtutivo do · art. 8'>, .of
fct·ceido pelo ~st· .• Tulio de •Castilbos e outros Srs. represen
l.ante:'i, não pot· admUtir o principio . da cumulação· de im
postos, condcn--.nado im·pUeitainente por este substitutivo, 
·nm::; .. sim, porque ello fundava o systen1a financeiro da Re
publiea sobr:ê o fH'Oprio criterio do. projecto constit"tWional, 
acceitando a base easuistica do . art. 6°, como um dos termos 
de sua cla~sificação. · 
- Isto posto, votaria pela en1cnda~ si o plano do arL· 611

. 

~nf:l'r·esse uma radical lllOdifica~;.ão, . de modo que a. discrimi
nação ele rendas vi esse a operar-se sobre a base de systemas · 
perfci tanwn te distinctos. · 

S. ;e:. - 23 de dezembro de 1890. - "Afoniz F1·eir·e. 

Votei contra os artigos da. Constituição que rcparLCin a 
n1áteria tribuf.avel entre a União e os estados·, por entender 
qtte' o ~ystema do projecto infringe o principio federativo ~ 
,, nü1üanv~1lte lesivo aos estados, cxpoliando-os dos rec.ur!Su.3 · 
indispensav'eis ·{t, sua existcncia .auf...onomica c expondo-os 
á J·uina e mi seria· No 1nandat.o · qne 1ne foi conferido por 
rneus C'Onterraneos. não veiu incluida a .faculdade de ag·grava1· 
por esse n1odo a situacão finaneeira {lo Estado de Pernam
buco,· já n1uilo precaria, e de cornprometter o seu futuro, e ·· 
tampouco· de subscrever a sua exauetoração, cerceando-lhe as 

53 
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ptütogativas nmis ~mporlante~ en1 materia constitucional 
e. con1o que· reduzn1do-o a snnples territorio ou colonia da 
União.- João Barbalho. 

o SR. PRESIDEN'rE -· Faltarú apenas cinco minutos para 
terminar o te1npo .cto expediente·. Está insc_ripto o. Sr. Sena~ o r 
Theodureto Souto, que só póde fallar c1nco minutos, salvo 
si o Congres5o pro rogar a hora. 

o Sr Theoduréto Souto - Sr. 'Presidente, procurarei 
não exceder os cinco nünutos e n1anter-n1e dentro do Regi-
n1ento. . 

A representação c~arense, !Sr. President~, .quando honten1 
n1anifestou-se a. respmto do resgate da d1v1da dos estados 
pc~la União, votou contra a emenda que tinha sido apresentada 
nc·ste sentido, assignada por diversos representantes do Con-
gresso. ..·. 

1Mas,. Sr. P-residente, p~ra que não paire u1n só mo~nento 
sobre as intenções da representação cearense a suspmta de 
•qualquer 1notivo que não seja .perfeitament.e justo, a pre
sumpção de qualquer · preconceito, venho trazer urna de
claração assignada por todos· nós, afin1 de que fique -consi-
gnada na acta· . . 

N 6s votámos naqnella occasião contra a emenda, porque~ 
a reputamos· vren1atura, antes de uma votação formal sobre 
a discriminação . das rendas dos estados e da União. 

\ . . : ' 

O Sn .. JusTINIANO DE 1SERPA - Apoiado. 
O Sn. THEODURETO SouTo - E, sobretudo~ achando-se su

,jeita a votos a ernenda apresentada pelos distinctos represen
tantes do Rio Grande do Sul, approvada a qual, terian1os de 
dizer, en1 voz de -- a União pagará a divida dos estados - os 
estados pagarão a divida da União. 

São dois systemas _perfeita1nente differentes, c que co
·meçam a accentuar. -duas tendencias partidarias explicaveis 
na: vida dos pai·zes regidos p_elo systema federativo. 
. Acha-vamos, pois, . inopportuna a approvação de uma 

en1enda. que, em termos absolutos, estabelecia· para a União 
a obrigação de pag·ar a divida dos ~estados, antes de se saber· 

. quaes as rendas da União e dos estados·, antes de feita a dis
criminação . em v,irtude da.s differe~tes disposições cons
titucitonaes- . 

Além d~sto, nos pareceu que esta questão poderia ser c o l
locada, pertinentemente, ern um debate orçan1entario. quando 
s.e tratasse· de calcular a receita e fixar as despesas ±'ederaes. 
. ·Não é, · P?rtanto, rigorosameD:te uma . questão constitu

ciOnal e orga1uca, 1nas, antes, uma. questão cuja opportunidadl~ 
melhor caberia na discussão -das leis ordinarias. 

E' por isto que .a representação cearense votou neste sen-
tido. -
· . · Devo declar~r,. en1 non1e dos n1eus collegas, que, conl
q~anto .sobre o Ceará não pese nem u1n ceitil de divida pas
srva, ~1em fluctuantc. nem consolidada,. estan1os dispostos a 
acomp!tnhar _os nossos collegas de outros estados na repre-

. sentaç~o nac1~nal, cn1 t_odo e qualquer systema .iusto c bem 
·· o~c~~nado que tenha por·. fim acabar com as grandes responsa-

b;,hdades .que oneram os estados. · . 
: · . .' .A.l~m disLo1 t~~l~o um motivo pessoal, e é que cogito com 

·· .outros collegas· em um plano financeiro que tem por firn 
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solver· as di vielas dos est.aclos sen1 necessidade do levantar-se~ 
un1 mnprestimo externo, n1as con1 os nossos proprios l'e
eu.rsos, con1 as forças internas do paiz. 

Por islo pedi a palavra para apresenLat· esta declat·ação 
que vou enviar ú Mesa. (Lê.) 

. C01n esta declaração a representa~.ão ccarense ainda 
'-··_1sa u1n alto objectivo e é consignar a sua predilecção a'ti
Signa~ada pela União, pela identificação de todos os elementos 
nacionaes, collocando no mais alto ponto de visLa. on1 U1na 
região superior~ em que tem re.sidido e deve perfeitamente 
residir, a idéa da Patria. (Muito bem.) 

V~ern á J\Iesa e é lida a seguinte 

Declm·ação de voto 

Declarando, para. que se insira na acta re~peeLivJ, que 
Yot.ún1os contra a emenda ao art. 4°, relativa ao pagamento 
C:ia 'divida dos estados pela União, sóm.ente por achai-a })re
rnalura anlcs da discriminação das rendas estabelecidas pelos 
arts. 6° e seguintes, e, })em assim, que, comquanlo o Estado do 
Ceará não tenha divida passiva, votaren1os por qualquer 
systmna racional para o resgate da divida dos outros estados 
pela União, quando o julgarmos opportuno. 

Sala das Sessões do Congresso Nacional. 23 dedezcmbro 
de 1890. - Theodu1·eto Souto. - Bernardo de lliagalhães. -
Bezm·ril. -jotw Lopes. - Frede_1•ico Bo1·gcs. - Gonçal.o 
de Lagos. - J1a'rUnho Rodrigues. - J. Catunda. - José Be
vilaqua. - J. de Se1·.pa· - Barbosa Lima. - José Avelino:~ 
:em confirmação do voto anterior. 

Varios Srs. representantes pedem a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE diz que, estando tern1inada a hora do , 

expediente: Yai passar ú orden1 do dia. 
O SR. AMERICO LoBo Tequer prorogação da 'hora do ·expe

diente por cinco minutos, para apresentar tuna n1ocão sobre 
o grande facto dr.. haver sido approvado hontem o art· 1° da 
Constituição, que decretou a Republica Federativa dos Estados 
Unidos do Brazil. 

Consultado, o CongTesso concede a prorogação pedida. 
O Sr· Americo Lobo - Illustre iSJ'. Presidente do Con

gresso dos Estados Unidos do Brazil. 
Hontem. sen1 düvida nenhuma, que no relogio elo tempo 

Jnarcou-se U:ma nova éra, firn1ando o grande facto da procla-
11!a(~ão da Republica Federativa dos Estados Unidos elo BraziL 

·· Este facto. que nos deve encher a todos de jubilo, é un1 
neonLeciment.o ·que não pó de nem deve passar desapel'cebido. 
E' que o Brazil antigo, as v~elh,as instituições esbor<?a~n:-se 
e o~ antio·os n1oldcs cedem lagar a bella aurora que se IlllCia. 
E' ~ssim 

0
quo estou convencido de que os 21 estados da Patria 

Brazíleira não terão duvida en1 commomorar o facto que 
hontem teve logar~ c ,que é o laço sacrosanto da sua perpetua 
uniã.o: quando mesn1ü o sol morrer ou a torTa .dcsapparece1· 
no final cataclisma, estou certo, espero e deseJo que a~ 21 
oClnstellações constituirão no _nucleo da ~ova nebulosa, a1nda, 
~ imagen1 restaurada e quenda da PatrJa ! 
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. 1\iias isso não é devido són1ente aos esforços dos propa
gandistas da Republica Brazileira, novos prophct.as a qu.mn a 
multidão coroava de louros e enxugava ? suor "'da :Lronlo 
con1 a tunica da esperanoa. mas, tamben1, a explosao do pa-· 
triotismo do soldado e do · marinheiro·,. que souberam dar ao 
n1undo o exen1plo de uma revolução sen1 sangue, onde suas 
·bayonetas se tornaram para-raios -do despoti~mo. . .. 

Eu· pois como Brazileiro não posso de1xar de dHig'll' ao 
Exercito e ' á Armada todb o reconhecimento que n1e vai 
n'alma, e peço permissão a V. Ex .. Sr. Presidente, para prO·· 
pôr ao Congresso a moção que envio á Mesa. 

Vem á Mesa, é lida e apoiada a seguinte 

·Moção 

O Congresso dos Re_presentantes dos Estados Unidos do 
Brazil exara um voto de perenne· louvor ao Exerci to e á Armada 
nacional por terem coroado o santo ideal dos martyres de 
nossa liberdade e o monumento de nossas glorias immorre
doüras com a proclamação da Republica Federativa, aos 15 . de 
novembro de 1889, e passa á ordem do dia, sciente e consciente 
de que a parte armada da Nação sempre manterá a Republica 
respeitavel e iilviolavel, e garantirá a paz e a tranquillidade 
necessaria ao exercicio de todos os direitos. 

Sala das· Sessõ·es do Congresso Nacional, 23. de dezembro 
de 1890. - Americo Lobo. 

• O SR. PR!ESIDENTE~ Na í'órma do Regimento, esta m-oção 
so .póde s.er dada ·para a ordem do. dia seguinte, si o Congresso, 
a r.equerime!lt.O de algum de seus membros, em dia anterior 
ass1n1 o decidir· · 

O Sn.. AMERICO LoBo -- Não havendo naturalmente dis-- ' ,., . ' ' cussao, peço que a moçao se~a votata immediatam·ente. · 
O SR· PRESIDENTE -·E!' contra o Regimento. 
O SR. AMER;ICo LoBo - Então reql).eiro que s~ja dada 

para ordem do dia' de amanhã. . -
Co~sultado, o Congresso approva este requerimento . 

. . · <?. 1SlR. PINHEI~o GuEDES (pe·la ordem) re·quer por cinco 
mJnut9s pro~ogaçao da hora do expediente para .jüstificar 
uma IndiCaçao. · ' 

Consultado~ .. o Congresso rejeita este requerimento. 

ORDEM DO DIA 

:VOTAÇ·ÃO DO TITULO 1° DA CONSTITUIÇÃO · 

. Continua a vota-cão do titulo {o do projecto de .Const.i-
tuicão e das emendas. . 

O Sr. Serzedello (pela ordem.) - Sr. Presidente, ped 1 

a palavr~ para re.querer que V. Ex. consulte o Congr•esso si 
me .permlt.te a retirada da emenda ·que apresentei ao art. s.o 

.; j 
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Depois da votação que presenciámos hontem, · relatiYa 
á emenda apresentada pela bancada rio-grandenso sobre a 
~iserinünação das rendas, creio que a rejeiçã.o dessa emenda 
nnportou, sem düvida algu1na, a rejeicão da idéa apreson..., 
tada pela mesn1a illustre rcpresentacão, e parece-:Jile, por 
consequencia, Sr. Presidente, que estamos na conLingenc-ia rln 
votar o art. so tal qual se acha; n1as não resta duvida tmnbem 
de que não satisfaz elle a todos os estados do Gul. e multo 
n1onos aos do Norte, alguns aos quaes 'ficam abso'Iuta:mente 
sem recursos. 
. E; preciso, Sr. Presidente, que as deputações do:;; estado::; 

:[aYorcciclos tenhan1 bem firme e bmn accentuada cm sua 
eonsciencia esta idéa - não podemos ter Federação, acceitandü 
o art. so nas condições en1 que está. Parece-n1e, pois, que 
só nos resta o recurso de procurar medidas de caracter tran_
sitorio que rosolvan1 o próblema nestes prin1eiros annos, os 
rnais diHiceis, por serem os annos de organizac,ão e em que 
tu do ô instavel e cheio de dif:fieuldades. · 

IE' minha convicção que teremos de voltar á en1enda já 
rejeil ada. relativa á divida dos estados. Acredito. mesmo. que, 
na seg·uri.cla discussão, ella ha-de voltar á discussão, e ·ha-do 
passar, si outro recurso melhor não fôr lembrado. Surpro
hendeu-n1e·, senhores,· a rejeição dessa mnenda e que depu'-· 
tuções, colho a do· Cear-á, illustre por muitos ti tu los, deputação 
que pertence á esse Estado generoso, cujos filhos cosLun1am 
levar o genio de sna actividade a todo o sertão, que essa 
ciPpul a(~ão, r.reio que só por não ter dividas o seu Estario, vo
lasse. cerrado, contra a em~nda. 

u~r SR. REPH.ESEN'PAN'I'g dá um aparte. 
Alg·uns senhores Deputados do Ceará affirn1am não ser 

n~se o moLivo e, sim, considerações de outra. ordem. 
O SR· SERZED~<JLLO - Não estou contestando, nen1 f'azen do 

allusão algun1a aos meus nobres e distinctos colleg·as. Estou 
affirmando o que é real e conhecido - a deputação do Ceará 
votou toda contra a e1nenda. iEis,pero, pois, que, en1 falta de 
outro n1eio, voltando essa emenda á discussão, ha-de ser 
acceita, porque resolve em parte a questão, senão pq.ra os 
estados que não têm divida, pelo menos é um grande recurso 
para a maior parte dos estados do Norte e para alguns do Sul; 
e, fa1lando sobre este assun1pto, Sr- Presidente, sou com
pletan1ente. insuspeito, porque, é preciso que o Cong·r.esso o 
sa.iba, pertenço a um Estado que, com a discriminação da 
renda consjgnada na Constituição ou na emenda rio-g·ran-
dense, con1 est.a ou sen1 aquella n1edida transitaria, pôde vi
ver de.se1nbaraçado. (Apoiados.) Minha posiç.ão, pois, aqui 
é de patriotisn1o: é a posicão dos que querem a União, dos 
que queren1 a F~ederação. (Apoiados.) . 

Sr. Presidente, nestas cond.icões, direi que, si o illust.re 
Senador. o Sr. Saraiva, a quen1 cabe a- palayra na segunda 
discussã.'o en1 prin1-eiro logar, não se apressar en1 restabelecer 
·a sua en1enda, que é salvadorà para muitos estados, terei 
eu de restabelecei-a. si outro recurso melhor não fôr lembrado. 

Mas, Sr. Presidente~ para mostrar que só quero attender 
ás circtunstancias dos estados, que com essa discriminaç~o 
fican1 impossibiULados de viver (Apoiado::;), peço a v.· Ex. que 
constJlte a Ca:sa si· me permitte a retirada da emenda que 
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·apre~~ntei, relativa ;.w art. 8°, e .que .c.onsigo.a impostos 
de ünportação até 1;5 o/o~ n1a~ f~cultati:.-a~11ente, a i.odo.s os 
e~taJiQ~, pai>~ d.eixar ap.en.as na iéla .da d1s.cussão .a e1n.enda 
apresentada. pelo Hlustr.e dep~i.a.do . por · Pernan1b..:.~co, o 
gr. Jo.~é Marjano~ en1.en..da. qu.e~ inqu.e.st10nav.e1n1ente_. nao con
sulta o-~ intBI'BS~Qs .ewlusivo-~ d.o nlel_l Esta.do, eonl.O estou 
eerto de que não cons:uHa .os inter.css.es do .Elstad,o de ~- Paulo, 
n-m~ na qual, por patriotismo, }lei d.e vota}\ porque _é o un19o 
111eio de dar vida a mu.it.os estados do Norte; e. s1 est.es fl
carern sen1 recursos~ anenYi-6-ps, teremos a anar.chi.a ou o 
de.smen1bra.n1en.to e não a F.ed.eração. E' -a qu-estão do Norte e 
d::a. Patria .que s.e vai res.o1ver. .(Muito .bern .. ) 

Gon,su.Itado~ o Cong;ress.o cân.sente na retirada. da emenda 
d.o 'S-r. ~rzedello. 

O Sr. · Joãp de SiJiu..eira (pela .or.r.le.n1) -- Sr. Pr.esidente, 
lendo boje o Diapio · Official? vi qu.e alguns r.e.p-res.entantes 
d~ Bahia· haviam feito a 4ec1:ara.çãn d.e teren1. v.otado a fasor 
da em~nd9- est,abelec~nd.o 15 % addwiona,e.s .sobre .a in1por
tacão. Entretanto~ .es.sa e;rnend.a não foi v.otada, en1 virtude .da 
.~u)prl)v,aç~ ,cJ.o. r.equ-erimento feito pelo i Ilustre representante 
do Ri.() Grande do S;uJ: o Sr. J uli.o de Ca.stilnos, pedindo que 
.a.s e-me.Jldas ao art.. 6° f.o.ssem vot.adas com o art. 8 .. 0 

Ea!4 .é a .€lrpli.ca~ã.o q~ peçO a V. Ex. : si acaso foi ou 
não v.ot.~a a em~ndã. qu.e .consígna a percentagem de 15 o/o 
sobre os imp.o~tos de impo).·tas.;ão, visto haver duvida, pela 
d.eclar.ação feit3 pelos .dignos representantes da Bahia c pu
blicada ·no Dia'rio Oficial. 

0 SR. PRESIDENTE -- De accordo COlll a deliberação to
filada .hontem pelo Congresso, as emendas relativas ao art. 6°, 
em quQs i ~~Q wtaHd.ade~ ficaran1 adiadas~ para seren1 votadas 
depois da v;Ota.~io do -ar.t. s~~, na fóTma do requerimento do 
$r.. .JnHo de ~tillJ.os.. Algumas emendas ampliativas ou 
J';tt.stri.ctiv.a.~ f.lo art. -6,0 foram votadas honten1. n1esn1o, segundo 
~~ p.~t~ tooom:I-a:S pela, Mesa; bo.ie serão votadas todas as outras 
(?meooas ~u,ja vofa0ão fi~ou àdiada cn1 virtude degse rcque
rjJ)len.tQ. 

o S.R~ JDSE' ~(ARIANO (pela orme·m) - Sr. Presidente, 
l~:nJ .. ~u f<Yi r.ej.eita.da uma emenda substitutiva de outra qnn 
f.oi ~pr-es~nt:a.da pelo ·Ssnador peia BaJ1 ia~ o Sr. Saraiva. 
PtU?gunto a V. H-x:. : ·Está prejudicada esta ultilna? Parece-nv~ 
que não, .e por isso eu pedia que fosse ella subinettida á vo
taJjãO.· . º sn. Pa.ESIPENTE ~ Si foi rejeitada hontenl .a emenda. ' . 

O Sn. JoSE
7 

M.-\ft.I.t\NO = Não foi rejeiLada hontem a ernen
diH foi rejeitada uma substitutiva, apresentada por algun~ 
representantes. . 

Q ~R. PR~f?lP.ENTE - Si a n1esma idéa estava consignada 
rm emt3ndª ~'Qpstit'!lVva, está, pela rejeição, prejudicada a 
E!UH~P.-Q~ .di! Sr. S-ara.1va, ou qualque1~ outra que contenha a 
ng~sma. !dé'a. 

O SJL JoSJB' MART.t\NO "'"='" Quando cai o substitutivo. vota-se 
a emenda; é p que peQo que se faça. · 

O fSR. :PR~5ID".ENTE - O nobre Deputado não tem raião. · 
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. O Sn. JosE' MARIANo -Não ha nisso inconveniente, porque,. 
Sl o pensa1nento do !Congresso é rejeitar, votará novamente 
contra, e não haverá duvida. Mesn1o quando houvesse repe
tição de volação, parece--n1e que seria melhor essa repetição .. 
quo0 c~bundat non nocet, do que prejudicar por qualquer fórma. 
o d1reito elos representantes. 

Assim como V. l?.x. costuma dar interpretações liberaes, eü 
espero que, neste caso, quando se trata de uma questão vital 
l}a.ra os estados, quando devemos saber . quaes as disposiçõe~ 
irancas, definidas do Cong-resso, V. Ex:., segundo as praxes 
estab_elecidas, submetta á votacão a emenda do Sr. Co.nselheirq 
Sara1va, visto que o qqe cahiu foi o substitutivo. . 

O SR., PRESIDENTE - Ainda ·não chegou a occasião de vota-. 
r~m-se as ~mendas, e, entretanto. o Congresso .iá tem ouvido 
d 1versos discursos, pedindo-se a palavra pela ordem. O 
1Sr. Deputado por Pernambuco requer que seja votada uma 
emenda do Sr. Saraiva, apesar da idéa consigna,da nessa 
emenda ser a de outra substitutiva rejeitada pelo Congresso. 
_!\ lVIesa não pócle attender a esse rDquerimento; · u idéa está 
vencida, pouco hnporta que seja na en1enda de J?edro ou de 
Paulo. (A1JOiarlos-) Entretanto; si o nohre . Deputado quer, 
consultarei o Congresso. Não posso sob 'minha responsabili
dade subn1etter á votação uma idéa vencida. • 

O Sn.. JosE' MARIANO - V .. Ex póde consultar o Con-
gresso, no desejo de. ver resolvida essa en1enda. 

, 

O· SR. PRESIDENTE - Apenas · estabeleço o recurso, e, no 
dia em que me sentir mal collocado nesta Cadeira, sei o ca
minho que devo seguir. 

VozEs - Está perfeitamente collocado. 
O SR. PRESIDENTE - Ao ,que acabo de expender eccresce 

que entre as e·mendas apresentadas ao Congresso não. ha 
emenr.la nenhuma assigfnada pelo Sr. Senador Saraiva. O Sr. 
Senador Saraiva n1andou á Commissão dos 2'1 algu1nas emen
das; essas .emendas foran1 rejeitp.das por aquella Commissão e 
não foran1 reproduzidas no Congresso; nã.o foran1, portanto, 
disctl tidas no Congresso as en1endas do Sr. Saraiva; . cons.e
guíntmne.nto, por mais esta razão, não posso admittir, ó re7 
quer~imento do nobre Deputado. (llluit'os. ap01:ados .) 

O Sr. Ruy Barbosà (Minist1·o ãa, Fazenda) (pela orde1n) 
-· Sr·. Pr-esidente, peço a V. Ex. qüe rne x-eleve occupar a at-
tenção. ela Casa por alguns morqentos. . . 

Estou persuadi-do de que todos o~. men1bros 'desta Assem:--. 
bléa se acham possuidos por u1n n1utuo sentimento eon1n1um 
quo a todos nôs tmn clonünado e :ha ele don1inar até ao fim 
deste debate: o an1or aos estados' de que somos filhos é di.-:-' 
rígido o subordinado pelo .an1or á União .. pelo an1or á grande 
Patria Brazileira. euja manutenr.ão firme c segura derJel;lde 
da auton01nia e ··prosperidade cfos estados. ' . 

Obdecendo a esses sentin1entos, senhores, parece . 'que. 
todos nós ~eremos que ceder um pouco, quer no nosso amor. 
Aroprio, quer quanto ao interesse particular do respectivo 
Estado~ para chegarmos a un1 acco:rdo que nos pennitta levar 
ao fim o projecto de Cqnstituição como obra" capaz de satjsfazet .. 
ás necessidades do paiz e ás. aspirações !'epublicanas. 



Todos nós sabeüws. que os estados do Norte, Pn1 gl'ande 
parte dos estados da União, a n1eu ver infundaclanwntc, rna~ 
em todo o caso receosos da insui'ficieneia dos recursos que 
o ·projecto de Constiluicão lhes . asseg·ura, pugnan1, como se 
pugna por uma taboa de salvação, pela conecssão dos n1esn1o~ 
recursos que lhes per1nittan1 transpô r esta epoc h a de 1 ran
sicão cheia ele diffieuldadcs e receios, en1 que tcrcn1os dP 
h1~ta~. com a nossa falta de r.dtú•;áf:ão politica. e falta de 
educação' de espirita local na adn1inisl.ração, que constituo 
a. base da Federação. · 

1Si por 1ninha ·parte, senhores, tenho sustentado e Pstou 
convencirlo de que os rccnrsos concedidos pelo projecto sãn 
sufficicntes aos estados (Nl1o apo·iados), todavia, pcrdocn1-
Hle VV- EEixs., estarei disposto a procurar, e acho que todo~ 
11ós. devemos procurar, um aecCtrclo que nos possa leYar n 
un1a dcliberaoão conunnn1. (Apnirulos)-. Por minha parl.r. de
daro que na eseolha ent.J'e dois rnalrs a evitar, isto é. entre 

' salvar a União, salvar a Repnhlica, a organização republicana. 
o ag·gravar ecrtos c determinados in1postos~ con1o o imposto 
dn. iinportação~ acho .que não devmnos ·hesilar mn arecitar n 
segtnulo alvitrl'. Por· isso. con1 ,o 1nru voto apoiarri a r-nwnda. 
do .. Sr. José, 1\iariano, que estabc1eec. o imposto de :L5 o/o :Hl-

. rlicionaes soltrr. a import.ac~o~ uniforme c obrigat.oria e1n re-
1a(~ão a todos. -og estado~ (Mu-ito binn). porque me parece C[tlr 
n · primeiro alvitre acarrot.aria descgualdade não cornpa1.h;el 
cmn o senthll(mtn rle fraternidade que ·devA ligar todos os 
es1aflos ú União. (Muitos npo'irrrlos.) 

Bcrn vejo qne rha eer·ta diffienldacle na distribuição deste 
imposto, visto quo nen1 lodos os estados tên1 portos c al-· 
fandegas- . . 

. Mas r.Rt.a é nn1a questão secundaria. questão m.ochMi fa.ci
.tJnrl'i, qu o devo ficar reservada á assen1bléa orrlinaria, J10l'qne 
;h a. n1eio de fazer à sua arrecadação. naquelles .estado~. 
' Pareee-m·e· que a adopção rll'sta n1erlida P base ela har-

monia, da qual só bonefieios teremos- ele colher (Apoiados L e, 
aliás, temos ainda· a segunda discussão. 8nde se nos aprcsen
tnrú. ·oecasião de adduz·ir rnedidas ('.OJ)lplenlentares que aca
bf'li1 ·.-lf~ tranquilizar. Lr•dns os rs·pirHos. corn ~atis·faeçfí.n para 
todos os e~f.ados da Uni~o. · . · · . . • · 

· · VozRR .- Muito hen1 ! Mnito bern ~ 

· O Sr. Bevilaqua (lu~la · m··den1.\, -· Sr. Presidente. estou 
certo de que :.o eng.ano é ._nieU, e não houve omissão por parto 
da: Mesa·. No crntanto. Cl(cstava persuadido de que. havia sido 
propo~ta un1a ernenda q11n en reputava VOI'dadeiran1ente fe
deral,. _verda~eiranlimt.e · ft'aternal, · pala\.-ras que tenho: ou-vif1o 

. ])!~oferir aqnl . ~. reeet.Idas l~luitas vez-e~. mas não emnprehcn
•hdas nn Slgnthraçao que JUlgo deveren1 ter. Estava convcm
r.ido. Sr. ·Prrsid:ente~. dr; que. mór mente depois elas palavras 
.rlo 8r. S~na-dor ·pelo R1o Gra:nf]e do Norte~ havia sido pro
posta. uma. fH11ei!_.dfi: creand() um · irrmosto. não corno m;ta qnl' 
ac~ha de spr acemta pelo illustre Sr. Ministro da Fazenda. 
enlenda. .que, 8CllflO Util para alguns estado~. 6 e~SPllCial ll1CTI lt..\ 
pr•eearia para outros n1cnoi' favorecidos. · . 

Assim .é., Sr. P~~e:~idenJe. que os estados ·que não . u~m. · 
r. o mo . o Coara., a fel1c1 dnde ele rer.ehel' a imporf· ação directa, 



- 81t1 -

fiean1 ontwados com 30 o/n do impostos acld icionaes. Is! o não 
é :l'ral.ot'nidad,~. 

Eu não fali o JYI'O âmno me a; rei'i t·u- me a estado~ e o mn 
o Hio Grande do Nor'tf\ qut• nãu I nm iinpor·l a~:ão dit·rct.a <'. pm·
Lanl.o. pagará 15 % cobrados c~m .Pernamlmeo n Jnais H> ~~· 
Pn1 sua alüindega. 

Isto não fS federal, fraternal muito n1~nos. Quer V. Ex. 
sabPr o que é fraternal? 

E' arrceadar-se o in1posLo de 10 ou 15· o/o sobre a Ül1110J'
f:ação total da Uniãe. e a quota arrecadada ser irmã1nente 
di'-.·idida ]10r todos os' estados. Para ó r1caçci~ para 8. Paulo 
ou Minas, a quantia de 20. 000: QüO$, por llypo thcsc, toLal ela 
in1por·ta(~ãn, divididos clf~ n1odo que a cada Estado i'iqumn mil 
contos, não contando-se a Capital Federal, será un1a gotta d agtHt 
na sua l'iquf'za; n1as para os poqul)nos estados. para os estarlos 
pobres. Psi a qnan Lia J•eprcsenta um beneficio real c nfficaz. 

Nftn. l.Pndo sido apresentada rsta nn11~nda na sPssão flü 
hnnl.rm, · fac-o-a n1inha 11ara a seg·mHla discussão. O qu.antu.n1~ 
.oh Lido .Pela Uniã.o. pela arrecada~ão dos J 5 o/t) arldtcionars. 
Sf~l'ú. rlist.ribu ido mn partüs eguaes por todos os estados, de 
;o;;ortr a hen oficiar os que se acham en1 diffi·cu 1 dados e a não 
')H'Ajurljear os que estão prosperos, e, ainda~ dando o n1ai.s bello 
exemplo de espir·H.o ele nnião c solidar·jrdacle naeinnal, eomo 
een. de esperar entro. i emãos. 

E' o qu c tinha a dizer. 

O Sn.· PH.ESIDEN'TE convida os snnhnrPs rcJWf\SPntan I e~ a 
ocenpar os seus Jogares c annuneia a votaç.fio elo n.. l rlo 
nrt. 8°. 

Observa que, eonforme foi deliberado na, sessão de hon
tcm, a y.otaç.ão será por nu meros, salvas as rrnendas amplia
tivas. Pxpl irai ivas r restrietivas. · fieando lH'f\iudicad~s as 
suhsl.ituti\·as. 

São sueeessiyamente submettidos ii. v(llaç.fio e apprnvado~ 
. os sPgu int0s ns. :l ~ 2 o 3 do art. .. 8° : 

<<E' da r•.nmpetencia exclusiva elos rstados der.rrf.a.r im-
postos: · 

1." .So.bN• a oxport~.ção. rlo -nlcn·carlol'ia.s. í[ne nãn c;rjam de 
outros estados; · 

:2.0 SobrP a p1·opriecladc tnrritorial; 
3.0 :Sobro a transmissão lie propriedade. 
E' r•gualmrntn approvada a rmoncla adrliLiYn da Comn1is

sã.n ao n. 2; sobrn a proprirdadr territorial P ::;n!Jre prr.dios. 
E' J10sf.o a votos e apprnvado n · § ll. 0 : «E' iE-wntn dr i m

postos~ no Esl.arlo por onde se expor I ar. a prodnecfio elos ou-
tros estados.» · 

E' rf:\jcitacla. a emenda sumwr.ssiva. do Sr. f:haga.s Lo-
bato. ao rnesmo § to. · 

E' approvn.oa a enwnda da f:ornmissão rrur supprimo o 
§ . 2° do projecto: ·«Em :1898 . ou. antes. si o Co~grPssn- dr li
berar. eessarão dr. todo· os dn·e1 Los dr. r•xportaçaQ. ». 

o StL PrmsnmNTl<: rlir, que vai peocrdrr-s~ á vol.a~.ã.o elo 
§ 3° do m·l.. R" . · 

o sn.. V!HfNLIO IHM.:\SIO (JMla. rn·d~m ,, l)Cdc lieença :para 
rel.irar utnn. ~~rüendn qnr apre~r~ntou a 0.~ir> paragrapllo. 
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O Sn. PrmsiDENTE ·-· ~\o art .. 8° não encontro emenda al• 
guma apresentada pelo Sr., Senador .. 

O Sr. Meira de Vasconcellos (pela m·dcnt) -. S:r. Presi
donte. entendo que a votação do § 3° póde ser perfeitamente 
dividida em duas partes. Este para.grapho contérn duas partos 
differentes. Na primeira, diz elle (lê) : 

«Só é licito a un1 Estado tributar a in1portação de lner
cadorias extrangeiras~ quando destinadas. ao c-onsun1o no seu 
territorio. ,, 

A. segunda parte acha-se concebida nos seg:uintes ter~ 
mos (lê) : 

<<Revertendo;, porén1, o producto do imposto para o The~· 
souro Federal.» · . 

Ora, ben1 v e em V. Ex., Sr. Presidente, e a Casa, que 
o ~congresso poderá .qu·erer votar no -sentido de deixar ao;:; 
estados o direito de tributar a 1nercadoria imp-o.rtada, c re
~ eitar ai segunda parte, isto 'é, aquella que determina que o· 
producto re;verta para os cofre-s da União.. . 

Aproveito a opportunidade para .fazer notar que não me 
parece muito ·regular o systema que se vai seguindo, isto é, 
de serem votados os artigos antes dos substitutivos q'Ue a 
elles se referen1. V. Ex. e a Casa sabem, como eu, que estes 
substitutivos contêm idéas differentes, . e, por isso mesmo~ 
desde ·que são acceitos 'Pelo Congresso para a discussão, de-: 
vem preferir· na votação a ma teria substitui da. · 

\Peco ·que me relevem a dureza do -qualificativo, que não: 
é ofí'ensivo, 1nas é verdadeiro. Esse syste.ma é quasi irra-
:cional ··: · 

Sem querer alongar-me. peço. á V. Ex. que se digne 
:submette~ ·.á; rvotaçã.o. ·este -paragrarpho, dividindo-o e-m duas 
partes o' 

10 SR. PRESIDENTE - O .Sr. Meira de Yascon-cellos apro-· 
:veitou-se da palavra pela· ordem para censurar a ·Mesa pelo 
medo . por que tem d~rigido a votação.: 

0 SR. MEIRA. DE VASCONCELT.JOS - Não ha tal; não cen.:. 
surei ·a ··Mesa =·1 ~ · · . · 

O SR. PRESI\Di:gNTE -· -. O Sr.. Repre.s1entante pareceu-n1·0 
.que dizia que o Pres-idente · te;m infringido a disposição· do 
{Regimento, que manda . dar· preferenc·ia aos substitutivos. O 

· Regim-ento, poTém, determina justamente ·o cOntrario . Y.ota
.se o projecto, depois -as emendas. Quanto aos· substitutivos, 
já' tive occasião de ·emittir a ininha opinião. (Alguns Srs. 
representantes '[)edem a f)alavTa pela ordem.) . 

·Os substitutivo:s legi$lam differentemente sobre · a 
mesma idéa; -ora, desde que o Congresso acceita a idéa c.o-n
signada no :Projecto, .nãq póde aJCceitar aJ .mes-ma idéa diffe
rentemente ·· estabelecida no· substitutivo. (Apoiados.) 

Entretanto,· como disse, não faço cabedal da minha opi
nião, e par:ece !que ·ena é filha do bom senso · e da ·logi,ea .~ 
(Muitos apoiados.) · 

19. SR., MEIRA DE VASCONCELLOS ._, E' contraria á pratica 
de. todos os preceitos e á philosophia dos regilnentos. 
{A1)(A,ados.)~ · 
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. 9 SR. _!?RESIDENTE·-.:... Si o Congresso quizer, submette ... 
re1 a votaçao todos os substitutivos e assim terá occasião 
ele ap:p!ovar o sim e o não. o pró e b c~ntra. ·(Apoiados.) 

Nao ha razão alguma para que se rvotem em primeiro 
logar as emendas substitutivas, quando le:gislam sobre o 
me~mo assUJ?.1pto, e o Hegimento mcsn1o 1nanda votar pri
mcJro o pro.J e elo c deoois as emendas. (1AJJm:a.dos.) 

Ten1 a. palvra, pela .ordem, o Sr.. Ruy Barbosa .. 

O s::. Ruy Barbosa (~liútistro da Fazenda) (pela o1Ylem) · 
E' Sll11plesnwnte para fazer constar a v'. Ex. a incon

veniencia do requerimento do nobre Deputado. 
. . . q § 3o constitue un1 só pensa:m,ento, que não l)Óde ser 
dividido para se faz·er de ·cada um dos seus membros objecto 
de uma :v o tacão ~: · 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - ;P'óde perfeitamente. 
O SR. RuY BARBOSA - O contrario seria utilizarmo-nos 

de un~a i.déa forn1ulada en1 um projecto para faz,er votar 
duas 1déas contrarias e oppostas a ella. Equivaleria; en1 
tlltima analyse, ú apresentação de uma emenda no nü:do da 
votação. 

O SR. MEsmA DE VASCONCELLOS - Isso é o que o Con
gresso vai decidir. 

O SR. RuY ,B'àRBOSA - Si. por exemplo, o Congresso vo
tar a primeiea c não a seg1fnda parte, terá dado aos estados 
o d ir cito de tributarem a importação. . 

Ora, não foi essa a idéa que õs auctores do projecto qui
zoram sub'rnetter ú apreciaçã.o da Casa; aqueiles que tinhan1 
pensan1onto contrario deverian1 ter apresentado iãéas nesse 
SL~nLido~ afim de que a Casa sobro ollas se manifestasse. 

O Sn .. CAETANO DE ~LBUQUEHQUE- Peco a palavra. 
10 Sn. PRESIDENTE - O requerilnento não esbú en1 dis

cussão .. 
' . 

O SR. CAETANO IDE Ar.ABUQUERQUE -· Não está; ·em dis!cussão? · 

O SR. PR.ESIDENTE - Não, senhor. 
0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Mas eu acabei dà 

pedir a. palavra peta ordem; V. E:'\:. m'::t negou, entretanto 
concedeu-a ao Sr. 1i\Hnistro da Fazenda. (J.lluitos apoiados.) 

E me par·ece que n6s aqui estam.os em um regimen de-
mocraf:i e.o. esta mos no re.gimen de -completa l ibcrdadc e cgual-
dade. (Apo·iados.) · 

,o Sll. PRESIDEN1,E - Antes de v'. Ex. haver pedido a 
palavra pela orden1. já o Sr. Se_!lador Ruy Barb?S?- (não o 
Ministro. da Fazenda, porque nao . reconheço mm1stro ne
nhun1 aqui. (Nun~eroso,q n:noia,dosL ·"havia. ta:mbem pedido a 
palavra pela ordem, e S. Ex .. tem tanto direito de usar: della 
como o nobre representante ou 1qualquer outro . . (A patadas.) 1 

Si não lhe reconheço auctoridade nenhuma pelo facto de 
ser rnin ist.ro ('A po'iados; 'muito be1n; mu.ito bern), sou, en
tretantO: obrigado a manter-lhe os n1r-smos direitos· de re..;. 
prese-ntt:~nte ela Nação (Apoiados; mnüo bem) .· O Sr. Ruy 
Barbosa havia pedido a palavra pela ordem antes· de V. E~ .. 
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ü SR. G.-\ETANo DE ALBUQUERQUE (pela rn·dern) - .sr. Pre
sidente, .entendo que o r~querimento que a1caba de ·ser feito 
pelo Sr. Dr. Mei.ra de Vasconcellos é inteiramente desne
-cessario .. 

O Sr. Ministro da Faz.cnda. con1 a sua palavra ma i~ 
aucLoriazda elo que nenhun1~. ouLra. . . (Nt1o aJW'iaa'os) on-t 
questão de :finanças, inconl.esla,·rlmPnl P. a mais auclnriza·da. 
·(Não apoiados) . . • a·caba de lançar aqui um meio de He eon
.ciliarem as cousas, e que não estou longe de acceitar, ·em·
bora, e'ln these, s·ej a contra a aggravação de todos os direitos 
dn imp.ottaçã.o. Inas. desde que exislr. a nmenpa. do Sr . .Jnst'• 
l\1ariano, referindo-se a es1 a percentagen1 adrlicional. rnc pa
rree ·que o ~ 3'·) desle artig-o não póde ser votado· e rucc.eit.o, 
po!'ique, si fôr elle acceito, importará isto em uma de.suni:for-
miliade nos direitos do· importaeão. c a uniformidadP. corno 
a proporcionalidade, é .qualidade ·ind.ispens::a:Vel a todns o·s 
in1postos. 

0 8H. AMEHTCO LOBO (pela O'Nlern) ·_ Entende que· n 
que se dá ,com· o· Rio de Janeiro, se as·s·enta a; toct~os ·os ou
tt'n~ Psla.dos. con1n u1n protesto contra toda elevaçã.o dn iu1~ 
püsl os; e. por is:;; o, levanl a-~c para lavrar n n1 solenne pro
l.c-sln eontra.. tudo quanto obriga ú P.levação de imposlos; rn
tr.nde. que ~~sla questão não póde ser resolvida senão admi
nistrativamente, com.c:) j.á teve occasião ·de dize.r ao \Congresso, 
po11quanto, como já :se deu em Minas, desde os tmnpos colo-· 
niae·s, póde ·hav.er uma conflagracão g·eral~ por,que ninguen1 
]iód(~ rr•jPilar· q. direito. porque o direit.o é a força. 

E' submettido á votat;:.ão o approvaclo o § 3°: 

<~Só é Ucito .a um Estado tributar a importação de mer
eadori~s extrangeiras~ quando. destinadas a consumo no seu 
territorio, revertendo, porém, o rproducto do imposto para o 
Thes.ouro Federal. " · 

Sendo verificada a votação, a requerim-ento do Sr. ·M.eira 
de Va,sconceUos, reconhece-se ter sido a~pprovado o referido, 
paragrapho. -

O SR.. PRESIDENTE - Attencão! Ao art. so ha. diversos 
substitutivos. Vou fazer .a leitura de cada um delles e emit- . 
tir o n1eu ,juizo. para que o Cong-resso! por. sua vez~ emitta 
o. seu. Gonsidero .estes ·Substitutivos P•rejudicados pela appro
yação .que o Cop.gress.o acab~ d~ dar ao art. 8° do projecto. 

Diz o seguinte o •SUbstitutivo do Sr. · lYleira de Vascon
cellos (lê) : 

«Salva a disposicão do artigo . ante1cedente e guardadas 
as restriccõe~ desta üonst.ituição, é da: e.xelu.siva con1·petencia 
dos estados lançar quaPsqner impostos não comprehendi.do:;; 
1io art. ô0

• » · 
·· Considero prejudicado . este substitutivo, ;como os outros 

nos mesmos . termos, visto que a ·sua approvac~o é uma •con
tradicção: flagrante rom a approvação d_9s arts. 6° e 8" dn 
proJecto. (Apoiados.) 

A M·esa, por . .consequencia, considera prejudi1cado este 
substituti~Vo. · . 

Entretaiito, como .o Sr .. · Meira de Vasconcellos· reclamou, 
dizendo que, apesar de approvados os artigo~, devian1 ser vo
tarlos os substit.uti.vos~ até eom precedencia, não terei duvida 
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ern subn1etter, a requerimento de qualquer dos Srs .: membros 
·du Cong1·esso, ú sua pl'OlJl'ia dchlJeração, a decisão cle:-:;ta 
questão. 

0 SR .. MEiltA DE VASCONCELLOS -. -. Peço a palavra pela 
ordem. 

· O SR .. PRESIDENrl'E - ~'en1 a palavra o Sr. Meira de Vas-
voncellos. · 

O SH. ~MEiltA DE V .:-\.SOONGELLOS (pela m·ciern.) -Entende 
que a sua em~enda não se acha prejudkada pela justHicação 
da .emenda do nobre Deputado pelo llio Grande do Sul. A 
emenda de S. Ex. era 1nais restricta, :portanto ben1 poderá o 
Congresso pron1nwiar-se a favo;C· da mnenda do orador, que 
contém uma idéa muito ampla . 

. O _SR. PRESIDENTE - A Mesa, como eu diss·e, considera· 
preJudwada a emenda .substitutiva do Sr. Meira de Vascon
cellos. porque h a contradicçãc.i entre sua· disposição e as das 
que foran1 adoptadas pelo Congres~o. votando as theses· do 
art. so, e, tambem, porque ella contéln ma teria sernelhapte á. 
que foi rejeitada hontem pelo Congresso na emenda do 
Sr. ,Julio ·de Gastilhos; entretanto, o Sr. ·Me ira d~ Vascon
ccllos requer· e vem consultar ao Congresso si deve pronun
ciar-se, approvandu ou. rejei·tando essa emenda, não 'a consi-
derando prejullicada. . 

O Congres;so, sendo consulta;do, 1·ejeita o reique.rünento 
do Sr. Meira de Vasconcellos, para que 'Seja submettida a 
sua en1enda á votação, considerando-a, portanto, íprejudi
cada. 

ü SH. PHESI:DEN'rE - :..t\.inda h a 'urna emenda elo Sr. De
meLTio e. outros. Ern g:eral essa emenda substitue todas as 
theses do art. 8", e eu a consider-o egualn1ent.e TH'e,juclicada. 
. ·Cornquanto ella contenha restricçõ-es~ essas í'estricções 

não podem ser votadas, por causa dos tern1os gerc1es em que 
cst{t coneebida. · 

O SR.. JosÉ lVL\H.TANO - Sr. Presidenle. V: Ex. pel'lnitta 
que não aec2il:e in totu/th o j~Lizo que acaba de enunciar a 
respeito desta mnencla. E.ff.ect1van1en.te, ella encerra algu_rna 
cousa que está prejudicada, por exemplo o para.gTapho unwo, · 
que diz (lê) : · . . _ 

«Só é licito a um ·Estado tnbuta~r a unpol'taçao das rner
ca.dorias extrangeiras, quando destinadas a consumo uo seu 
territorio. » 

Não póds V. Ex. considerai-a co1no urn substitutivo, nem 
o seu auctor assjn1 a considera; é un1 additi.vi. ( Troco·m.-se 
diversos ajw.r·tes. ) 

A en1enda contém materia nova, ·que não est:i compre
hendida no art.igo que foi votado, e, assim, não póde sér des
prezada (lê) : 

«Taxas de sello em documentos de caracter perc.uliar ao 
Estado.» . 

ii\fas, porque se hão de pr1var ~s eslados de ter seu scllo ? 
O Govern') Federal ten1 seu nnp-osto d.e sello. ·c os es .. 

tactos podem ter os seus. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
jrá está en1 vigor o systema. 
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Por oulro lado, por cxue considerar as co.I2tribuic.õcs pos
Laes e tolegraphiuas como exclusivas .ela U1uao? 

UMA voz -. Já se votou. 
o SR. JosÉ MAH.L\NO - Os estados tên1 ou não tên1 o di-

reito de conceder estradas ·de ferro ? · . 
Porque se ha de vedar aos estados o esLal~~locn:1m1to 

·de linhas postaes e teleg;raphicas, .quando. a Un1ap nao a~ 
queira estabelecer ? Porque hão de fl~~~r p~lva.dos desses 1~1~ ... 
lhoramentos os eslados, quand0 a Un1ao nao JUlgar de ubll
clad::t concedel-os ? 

0 SR. RUY BARBOSA (Min·istro da Fazenda) - [sto é 
u1n .cahos. 

O .SR. JosÉ MARiANO - Por que não limitaram ta1nben1 
a ·concessão de estradas ? 

0 SR. RUY BARBOSA -·E'. cousa differente. 
O SR. JosÉ J\fARIANO - Tamhem haverá .cahos. 

, Às estradas de ferr.o, concedidas pelos estados e lnan
dadas faz·e.r por conta de seus cofres, tê·nl .ou não têm tele-
graphos? · 

.As contribuições, a quem devem pertencer? 
Não tenho o desejo de contrariar V. Ex., nem de en1-

ba1~acar a di'sreussão. V:ej o ma teria nova, da qual não cogi
tava o artigo a que se referia a em·enda. 

Portanto, V. Ex., liberal 1como é, não debca.r·á ficar pre
judicada toda a emenda; . excluirá della o que está preju
dicado e subm·etter~á a .. outra parte .á votação . 

. O Sn. VINHAES requer ,que sejan1. votados .separadarn:enie 
os· arts. 4° e 5o ,relativos á organização dos telegra.phos e 
:correios. -

O SR. PRESIDENTE diz que ~Considerava prejudicada a 
emenda ·do Sr. Demetrio Ribeiro. Não ten1 duvida em sub

. 1neltef-a a votos, si houver quem ~e opponha á deliberação 
da 1\tlesa. 

O Sn. ~ BARRETO LIMA requer que se consulte o Congresso 
· si concorda que seja votada a emenda. · · . 

·Consultado, o ·Congresso considera prejudicada a emenda 
do Sr. De1netrio Ribeiro e outros. 

E' .'em seguida··posta ·a votas- e rejeitada a emenda corre
cliva, do· Sr. 11avares Bastos, a·o art. 8°, .n. 2. 

E' annuncia.da a votação da seguinte emenda additiva, do 
Sr.. Lauro Sodr.é e outros: «Accrescente,-.se: 4.0 , ··sobre in-
dustrias . e profissões». - · 

O Sr. Moniz Freire, . (pela ordem) diz que na sessão de 
13 · do·. corrente apresentou umra · en1enda additiva ao art. so, 
que, na sua latitude, comprehende a emenda offerecida pelo 
Sr . · Laurp Sodré.. · 

A emenda diz (lê) ; 

«Acerescente-se : 
. ' . 

<<§ 4.0 Sohre a renda do capital e $Obre as 'outras ren
~das pessoaes ou industriaes, exceptuados quanto ao capital os 

~I 
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tilt~~os ·do divida federal ou de inslituicões 1nanticlas pela 
Un1ao, e ·quant? á renda ·pessoal as pensõês o os vencimentos 
pagos pelos colrcs desta." 

. Ora, ~hi está reomprehendido implicitamente o imposto 
ele. Jncluslri~s e proí'issões, e, portanto, rp.ede que a sua emenda 
seJa prefenda na Drden1 da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Parece-me .que as emendas dos 
Srs. Lauro ~9~ré ·~ l\1oni~ !Freire sã.o differentes, e, por
tanto, vou SUJei~ar a votaçao a emenda do Sr. Lauro Sodré, 
'Votando-se ~epois a emenda do .Sr. Moniz Freire. 

S~bn1eLtida a votos, é approvada a emenda additiva do 
Sr.. Lauro Sodré. 

E' annunciada a votação do additivo do Sr. Moniz Freire. · 
· O S.n. BADARó (pela ordem) requer que se ponham a 
votos. Inas separadamente, os § § .4° e 5o. 

Postos successivamente a votDs. são ambos os paragra-
phos rej citados. · · 

'São egualmente rejeitados os additivos .dos :Srs. Ivo do 
Prado e Athayde Junior e outros. 

O SR. PRESIIDENTE diz .que h a uma emenda substitutiva 
do Sr. Coelho e Campos, e ,h a ainda outra do mesmo senhor. 

O SR. CoELHo E CAMPos, (pela ordem) requer permissão 
para retirar a sua e.menda. 

· Consultado, p Congresso consente na retirada pedida. 
O SI.:... A1vrom~1 GAr:.CIA (pela o_rclem) -.Pediu a palavra 

rpara requerer a retirada de uma emenda, .que . teve a honra 
de ap·resentn.r, referente á descentralizaçãc:. Não quer tomar 
o ten1po á l\Iesa. que tem düigido os trabalhos desta Casa 
·com o critcrio que todos lho reconhecem ('A1Joiados); Inas 
pede a retirada da . sua emenda, ficando-lhe, porém, salvo o 
:direito do reprocluzll-a quando se tratar do art. 2°. 

O Sn. PRESIDENTE diz ·que a emenda não tem de ser vo
tada agora, porque ella refere-se .~o art. 64, e por is?o. não 
precisa ser retirada nesta oCC?SI.ao, devendo ser suJeita á 
:votação, .quando se tratar do artigo a que ella ·Se refere. 

o SR. JoÃo DE SI QUEIRA (pela o1·de1n) i)er~gunt,a qu~ndo 
deve ser votada a emenda apresentada pelo S\'. Jose :Mariano 
e accei ta pelo Sr. nuy Barbosa. 
. o SR. PRESIDENTE diz que estão sendo. votada~ tod~s. as 
emendas offerecida·s ao art. so, e, e1n. se~1da, ~erao su~e1tas 
.á votação as offerecWas ao art. 6'0 , votaçao adiada para de~ 
pois da do a~rt. so · · . · . 

o Sn.. OLIVEIRA PINTO requer a retirada da emenda que 
· offere.ceu ao n. 6 do art. ·6o 1 

N- tendo · tido occasião de justificar essa emenda, ,que 
é sob1~

0 
assumpto de ele·yada importanci~, não .qudel: ded··. mofto 

1 • ·tar a 1nesina emenda, que e n1erece ora e a a 
q ... gum SUJe I ' t do Congresso sem que lhe tenha •sido 
pond~rtta_c.:d,ao, o·fafer~ge~ 0 ·n1eno~ esclarecimento. · pern11 1 o · . . 

d 
· á 1\""e-=:.a .que consulte o Congresso s1 pe.rm1tte Pe e~ pois: 'l l.n ...,L • 

a retirada da emenda· t· d d'd 
lt d 0 Conrrresso consente na re 1ra a pe I a. _Consu a o, ::;, · · 
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O Sn. PttESlDE'N'rE - Ao. art. Ô0 i'oran1 trl'f.eree.ida~ di
versa::; emendas~ que vão ser agora votadas. Algumas dellas 
são subsLitutiva:-~, 'ln lul·tt/Jn, das dis.posi~ões do 1nesmu art.ig·o, 
o ent~re estas figura u1na do Sr. Chagas Lobato, concebida 
nos seguintes termos (lê) : 

Aos arts. 6° o so 

"As dis·posições dos art-s. 6° e so se.jam substHuidas pela 
scg·uinte : 

«E' da exclusiva con1petenc.ia da União a decreLa(~ã.o das 
conLribnicõe::; indirectas: v-erlew~an1 aos ·esLados as din•ela~. 
b01n cómo os direitos da exporta~ão sobre Hlf•.r·eadol'ia-5, eada 
un1 sobre as ~que forem pt·oduzidas em scn tel'l':.i lo rio. 

Uma lei do \Congresso elrassifi.car.á as contri:bu it.:ões. 
Para.gra.pho unico. A disposição des-te a1·Ligo, l'!•laliva ú 

discrimina~~ão das verbas. só começará. a vigorar no anno de 
'1895: at.é lá os estados ·eontinuarã . .o a perceber e a legislar 
sdhre os direitos de qne .estão de posse e sobrP os de trans
missão d 0 propriedade, que lhes são trànsferidos. » 

·Considero prejudi·eado esbe substi t..utivo; entretanto. s'i 
alguem reclamar, cwnsultarei sobre ellc o Congresso. (Pe
quena pausa..) 

H a urn substitutivo do Sr. Moira de v.asconcellos, nos 
seguintes termos (lê) : 

I 

<<Substitua-se pelos seguintes: 
Art. 6.0 E' da competencia exclusiva· da União de·cretar: 
1. o Direitos de entrada, sahida e estada de navios~ sendo 

livre o · com1nercio de costeagem ás mercadorias na:cionaes, 
ben1 como tts extrangeiras que já tenham pago imposto de 
hnportacão; . · 

.2.0 Taxas de sellos: 
3.° ContriJJUições vostaes . e telegra.phicas; 

. IL10 
· Im.post{)s de titulos sobre . r.endas. federaes e s;olme 

servicos -creados pela União ; · . 
· 5.0

. A ereacão ·e manute:~1ção de alfandegas. 
Paragrai)ho uni.co. A execução. de leis, actos e{ sentenc;as, 

emanados da ·União, poderá ser confiada a·. funcciona.rios dos 
estados. mediante a annuencüi de:stes. 

Ar.t. 7.0 E' ainda da corhpetencia da União lancar in1-
postos sobre a importação de procedencia extrangeira, sern 
prejuízo do direito reconhecido d9s esta.d.os de. tributar as 
mercadorias dessa procedencia .. quando destinadas a consuni.o. 
no sell territ.orio-. - M. de VasconceU:os. » 

E' un\11a ernenda substitutiva geral;. contém un1. plano · 
differentc daoquclle ·que o ·congresso já adoptou, e por isso. 
entendo .que ·essa emenda e·stá vrejúdicada. 

: Ha ·outro substitutivo ao art .. 6°, que tambem c.onsidero 
prejudicado, visto estabele·cer um systema inteira,mente dif
ferente do estabelecido no arUgo do proje·cto que foi appro
vado. 

H a um substitutivo -dos Sr·S •. Espírito ·santo i e outros, 
que tan1bem eonsidero prejudicado, visto conter um plano 
differen~e · do adoptado pelo. Congresso. 
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O SR. EsPIRI'l'O SANTo (pela orde·m) diz que essa emenda 
nada ten1 .que ver con1 ·O :systema da arrecadação de impos
tÇ)s; qual1quer ·que seja o ,systema adoptado ella estabelece 
.que 70 o/o ;pertencam á União e 30 o/o ao Estado, e por 'isso 
requer que ·S·e consulte o tCong·resso. 

·qons:ultado, o ~congresso consi·dera prejudicada a emenda 
substltutrva do Sr. Espj_rito Santo .. 

O SR. PRESíDENTE - H a ainda uma emenda substituti v a 
do Sr. 1Ivo do Pr;tdo~ ao n. 6 do art. 6°. Vou pô l-a a votos.'. 

AO art. 6°, n. 6 

«6.o Res-olver sobre a instituicão dos bancos emissores, 
sob as ·condições seguintes: 

a) ·estabelece~ um banco ·em,issor, pelo menos, em ;cada 
um dos estados; · 

b) entre os bancos en1issores, não haver p,referencias 
em favor de uns ~com prejuízo de· outros· 

c) ser realizada no Thesouro Fed~ral a .garantia da 
emissão; i 

d) haver uniformidade de typos, para os bilhetes , .respe
ctivos. - Ivo do Prado.» 

:Submettida á votação, é rejeitada a .referida emenda. 
E' subm.ettida a ·votos e rejeitada ·uma ·emenda do Sr.; 

Francisco Veiga ao art. '6°, n. 1, que manda supprimir, por 
desnecessarias, as ·palavras -. de pr,ocedencia extrangeira. 

O SR. AMF..RICO LoBo - Não ouvi ben1 a emenda; não 
·sei si se trata de f·echar os p:.1rtos do'. Brazil. 

O SR·. PRESIDENTE - Não, senhor, não se trata de ·fechar 
porto algum. Vai-se vot:),r , a ·em·enda do Sr. José Maria~ o 
e outros, estabelecendo o imposto de 15 % . sobre .a impor-

. tação para os estados. . · · 
rPare.ce~me que, ·Si ,esta fôr ,rejeitada., ·nem por is:so fica 

prejudicada a Que estabele,ce tax:a menor, e a do Sr. ~Tavares 
·Bastos, .que e·stabelece outra ta:xia. · 

O SR. MoR.<\ES BARRos,· attentá a im·portancia da· emenda, 
requer votação nominal. · 

. 0 !SR. RAMIRO BARCELLOS diz •que O seu· re,querimento ·é 
·egual ao do nobre Deputado. Não é um simples capricho, e 
vai dizer á Mesa porque. Quando se tratou de estabelecer ' 
a discriminação de rendas, o .Congre.s·so. é testemunha de que 
o Sr. Ministro da Fazenda declarou que tudo que atacasse o 
que .estava consignado na Constituição ·era mal tão grave que, 
si fosse a:cceita a emenda apresentada .pela deputação do . Rio 
Grande, seria a bancarrota no dia seguinte. 

o ;SR., 'RuY BARBOSA (1Jlinist1·o da Fazenda) -Esta entanda 
não desfalca a renda; é um addicional. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS. . . . e .que, :Si fosse aeceita a 
outra medida proposta por uma deputação do Norte, teria
n1os a: fallencia inevitavel. (Apartes.) 

· E pres:einde destas . ob'serva"'ões. lpa)rta . ver-se livr:e dos 
· apartes, que nã·o vê1n ao. easo; e diz, . simlp·lesmente, qu·e. ,;l 

54 
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votaçã:o deve ser nominal, P·Or isto: nós ·~stam·os aqui · esta
belecendo ou procurando ·estabelecer o regur~en federal; }udo 
•que fôr escravizar os esta-dos contra seus 1ntere.sses, nao é 
federativo. 

Esta medida, que, aliás, reconheço, póde ser muito util 
para os estaqos do Norte, que não têm outras materias ~ri-
butarias ... : . · 

UM .. -\ voz -. -. Consulte () interesse da maioria .. 
O SR.' RAMino BARCELDOs - ... · ·é egualmente uma me

dida vexa to ria para alguns estados. 
O .SR. PRESIDENTE - Obs·ervo ao nobre Senador 1que não 

p·ó'de dis:cutir a .. emenda, deve limitar-se á questão de ordem. 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS -· Dava OS motivos . po.r que 

julgo . que a votacão deve S·er nominal. Faco o requerimento 
e justifico-o, si 'V. E.x. m'o permitte. 

O SR. PRESIDENTE - Os requerimentos, pedindo votação 
nominal, podem ser justificados. · · 

0 SR~ RAMIRO BARCET ... LOS - N es•te caso, entrego O reque
rimento v.erbal a V. Ex., pedindo que. a votacão $Obre esta 
questão' s·eja nominal.· 

. O SR. PRESlDENTE ·- Ha dois requerimentos pedindo que 
a votaÇão El~ja. nominal, . ·Um do .St~. Moraes Barros~ e .ou t.ro 
do· Sr .. Ramiro Barcellos. · * 

Consultado, .o,' Congresso approva estes requerimentos . 
. ·.·O SR.· RosA E SILVA (pelà. o1·de'·m)- Pedia a .palavra uni
cam~nte· para precisar os termos da emenda. Ella não influe · 
sobre as Tendas~ da União; é. um imposto addicional; é uma 
medida transitaria, que desapparece!'lá dentro de ·cinco annos. 

_ . 0 ·Sa. MEIRA DE VASCONCELI .. QS (pela ordem} diz que,· si 
o · pensamento da emenda . é lançar. uma taxa .fixa e certa en1 
relaÇão á .. inip·pr,taçãol si assim fôr, declara que, com .p.e.sar, 

. não póde _ votat _ ésta ·emenda. - : 
Procede..:.se á votacão no•minal.- Respondem· sim os· Srs. 

F.rancisco. ú\1achado, Leovigjldo Coelho, Joaquim .-Sacramento, 
~Joa«q.u:im da· Cruz, Elyseu ·Martins,. Bezerra. de Albuquerque 
Juni.or, Theodure.to Souto, José Bernardo·, Oliveira. Gaivão, 
Almeida Barreto, João Neiva, IFirmino da Silveira, José Hy
gino~· -.To.s.é Simeão;_ Fr·ederico . Serrano,· Pedro P-aulino, Ta
vares: Bastos; .. Rosa.- Junior, .Coelho e· Campos, Thomaz Cruz, 
V irgilio · Damasio, Ruy Barbosa, Quintino . Bocayu'Va, · Eduardo 
Wandenkolk;: C~sario Alvim, Silva Canedo,- SHva Paranhos, 

. A!quilino -do : Amaral; $antas -Andrade;. Generoso Marques, 
~aulino: l{orn, -Esteves Junior~ Luiz n·elphino, tJchôa Rodri~ 

-gu.es, Innoc.encio Serzedello, ·.Costa· Rodrigues, Henri'que · de 
Carvalho., AnfrisiQ. Fialho, Nogueira Pa:ranaguá, Nelson, João 
Lopes, Justiniano·- de Serpa, Frederico- Borges, José Avelino~ 
José . B:evilaqua, -.. Gonçalo ·de . Lagos, Na~scimento, Almino Af
f.onso, Já·cqu.es 'Ourique, 'Aristides Lobo, Mayriri.k, Fur{Juim 
Wérneck,- Vinhaes, Thoma.z Delp·hino, Conde. de Figueiredo; 

' Pacifico 1\I.ascarenha:s, Matta Machado,· Epitacio Pess·ôa, Pe
dro .A:merico, Sá Andrade, Retumba, 'i'olentino de Carvalho, 

. ~osa e . Silva, Goncalves . Ferveir:a, . .Jos-é Mruriano, Almeida 
I •,' 
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Pernambuco, Juvencio de Aguiar André Cavalcanti, Ray
m~~do Bandeira, ·Pereira Lyra,' João de Siqueira, João 
.VIeira, Luiz de Andrade, Es.pirito Santo, BeUarmino Car
neiro, Theophilo dos Santos, .Oiticica, · Gabino Besouro, I: v o 
do Prado, Oliveira Valladão, Augusto de ~Freitas, Paulo Ar
~ollo? To~ta, Seabra, Antonio Eusebio, Zama, tArthur Rios, 
Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pereira, Custodio de 
Mello, Paula Guimarães, Milton, An1philophio, Francis·co So
~ré, J).yonisio Cevqueira, Leovigildo Filgueiras, Barão de São 
Marcos, Barão de Villa Viçosa, Prisco Paraíso, Fonseca e 
Silva, Fonseca Hermes, Antonio Az~redo. Caetano de Allm
querque, Bellarmino de Mendonça, Marciano de Magalhães e 
Carlos Campos. · 

Res.pondem não os Srs. Pa~es de Carvalho, Manoel Ba
rata. Antoniü Baena, · J·IJão P·edro J.osé Secu.ndfno, Theodoro 
P~checo, José Ber11.arrlo, Oliveira Galvão, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Monteiro de. Barros, Laper, Saldanha Marinho, 
An1erico I .. o·bo, Prudente de l\1oraes, Joaquin1 de Souza, .SHva 
1Canedo, Silva Paranhos, Pinheiro Guedes, Ramiro Barcellos, 
lJinheiro Machado, Julio Frota, Belfort Vieira, lndio do Bra
sil, Lauro Sodré, Nina Ribeiro, Cantão, ·Pedro Chermont, 
Matta Bacellar, Pires Ferreira,. Martinho Rodrigues, Barbosa 
Lin1a, Bezerril, Pedro ·Velho,- Miguel Castro, An1orim Garcia; 
Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, Moniz Freire, Athayde 
Junior, Ma.nhães Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, 
V~irgili.o Pes-so·a, França Carvalho, Baptista da lYlotta, Fr6es 
da 'Cruz, Alcindo Guanabara, ~~amrpaio F.erra.z, Lopes Trovão·, 
Antonio Olyntho, Badaró, J.Cião Pinheiro, Gabriel de 1Magalhães, 
Leon~l Filho, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Sto
ckler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, Gonçalves 
Chaves, Ainerico Luz, Fehciano Penna, Viotti, .Dutra Nicacio, 
.Corrêa Rabello, Manoel Fulg.encio, Astolpho Pio,. Aristides 
Maia, Gonçalves Ramos, Carlos. das Chagas, nomingos Rocha, 
Costa l\1.achado, Donüngos Porto, Palleta, João de Ave1la.r, 
Ferreira Habello, Bueno de ·Paiva, Ferreira Pires, João Luiz, · 
Bernardino de dam.pos, Moraes Barros, Domingos ode· lVIoraes, 
Adolpho Gord-o. Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Rodol
pho Miranda. Paulino Carlos, Gosta Junior, Rodrigues Alves, 
Car-los Garcia, Morei1~a da Silva,. Almeida Nogueira, Rubião 
Junior, Fleury Our-ado, Leo.pold·o :de ~ulhões, .Guim~rãcs 
Natal. Eclnaroo GonÇalves,_ Fernando. S1mas, Lauro Muller, 
Schmidt Lacerda Coutinho, Vicborino Monteiro, Pereira: da 
.Costa. Antão de Faria, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, 
Alcides. Lima Assis Brasil, Thornaz Flores, Abreu, . Ro-cha 
Osorio Ho.Ín'e~ro Baptista, Cas.sian.o do Nascimento, Fernando 
Abbot,' Demetrio Ribeiro e Menna Barreto . 

. o SR. PRESIDENTE de·clara rejeitada a e1nenda do S.r. José 
'l\iariano, por 120 votos -contr:a 103 ~ 

. o SR .. !PRESIDENTE -Vai-se votar a s·eguinte emenda da 
Corrimissão (lê) : 

«Aos estados é concedida a ·quota . de 1 O ·o/t: .sobr·e ~s im
postos de importação _de n1er~ado_rias extrangmras destinadas 
a consumo no respectiVO territoriO?>. . . 

o· SR. JosÉ MARIANO (pela ordem) - Sr. Presi-dente. 
comprehendo perfei~amente que o C01:~gresso _aca;~a de. pa~sa~ 
pela operação laboriOSa de uma votaçao nominal, mas a Iro-
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portancia da emenda ·c·ahida, .que justificou essa votação, .traz 
para nós egual motivo para pedirmos votação nominal sobre 
esta outra e.menda. E' preciso que fi~que bem accen tu ada a 
sorte que está reservada áquella parte do territorio brazi
leiro (Apoiados) e que, quando nos debatemos no desespero 
da miseria, cada um tenha. a parte de responsabilidade que 
lhe cabe. (M'uitos apoiados.) 

O SR. SEHZE\D·ELLO CoRREIA - Eis o. inconveniente das 
deputações numerosas; fomos asphyxiados pelo nu1nero .. 
. ( Cru.zam-se rnuitos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que limi
te-se a fazer seu r.equerim·ento; não h a tCOU.$a alguma em 
discussão. · · 

O SR. JosÉ ;MARIANO - Devo dar os motivos que· 1na 
levam a pedir que seja non1inal a votação. Nã.o faço recrimi
nação; ·póde bel\! ser que os .Srs. m.em·bros do Congress-o, que 
votaram contra a emenda tenham razão. Si. peço votação no-
minal, é para que cada um fique com a responsabilidade que 
lhe .cabe, não é para .que cada .qual mostre corag-e.m. T'endo 
o Cong.resso votado .contra uma eme·nda que trazia recursos 
ao Norte, muito embora. esses recurs·o,s tivessmn de sahir das 
.c-ostas dos contribuintes do Norte, . não se p6de negar a ün
portancia da mnenda a cuja votação·· se vai pr·ocederl e por· 
isso peço ·.que ess:a. votação. seja ·. no1ninal . 

Posto a votos o requefim.ento do Sr. José :Mariano, é 
,approvado. · · · . 

Procede-se . á votação nominal.. . . 
rRes,pondem. s'irn os Srs. : · 
IF·rancisc,o Machado, · Leovigildo .. Coelho, Joaquün Sar

n1ento, João Pedro, Cunha Junibi'. Joa1quim da Cruz, Theo'doro 
:P-acheco. Elyseu M1artins: Joa~quim. Catunda,.:.Bezerra de Albu
querque .Junior, Theodureto Souto, . José-• ~Bernardo. Oliveir:;t 
G:alvão, Amaro Cavalcanti. Al.meida. Barreto. João Neiya, Fir
mino da Silveira, José Hygino, .To.sé Simeão, Frederico s·er
rano, .Pedro Pau.Uno:~ .·Tava.re:Si .!B3.;sto8, Tnomaz Cruz, Viir-

. gilio Da.masio, Pinheiro Guedes. G~neroso Marques, Raulinp 
Horn·, Es-teves ·Junior,' Luiz De.lphino, Belfo.rt Vieira, U·~hôa 
.Rodrigues, Indio do Brásil. Costa Rodrigues, Casi:mjro Ju
nior, Rodrigues Fernandes, Erico Coelho, Lopes · Trovão. 

· Ar~stides · Lo~.o, Mayri?k, Furquim 'Verneck, Do~ning.os : J e
.suino, Thoma.z ,Delphn.ln. Anifris~O! F'ialho, Nogueira "Pa.ra~ 
naguá, Nelson, . João Lopes; Justiniano . de Serpa, FredeTico 
Borges, José • Bevilaqua, Goncalo ·de ·Lagos, Almino Affonso, 
·Pedro Velho. :Miguel . de Castro, .A.n1orim Garcia, E.pitacio 
Pes·sôa, Pedro Americo, Couto Cartaxo,· Sá Andrade: M·atta 
~Ma·cha·dor Rretum;ba:, Tol·ent/iino de Garvalho, •Ro;s~ c S:Uv.a,: 
João Barba~ . .ho, Gonçalves ·Ferreira, J'osé 'Mariano; Alme·ida 
:Pernambuco, Juvencio de Aguia·r, André CavaJ,canti,Raymundo 
B.arrdeira, Meira de Vasconcellos. João. de Siqueira, João 
Vieir;;t, .Luiz Andrade, Espírito ;Santo., Francisco Gliüerio, 
Be llarrnino. rCarneiro, Bernardo . de Mendonça. Theop h ilo dos 
Santos, Pontes de Miranda, Oiticica, Gabino Bes.Ouro, Ivo do 
!Pr.ado, Oliveira Valladão. FeHshello Freire,. Augusto. de Flreí
tas, .Pàulo. Argollo, Tosta, 8-eahra, Antonw Euzeb10, za.ma, 
Arthur. Bios, · L·O\P·es .Chaves, Garcia Pire.s, Santos Vieira, 
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Santo~ Pet·~ira, Custodio .. de •Mello, Paula Guimarães Mílton 
-~!nDhl~phJO: .Franci~co Sodré~ Dionysio Cerqueira,' Leovi-' 
g ll~lo J~ llgue!ras. ~,arao de S. Mar•co.s, Barão de Villa V!içosa, 
~rts.co Pa~~·~so, Nilo Peç:9;nha, Urban_o · Marcondes, Cyrillo de 
I..emos, Vu 1ato de Mede,Iros, J.oaquim Breves, Luiz Murat, 
Caetano de Albu;querqu.e, Lacerda Coutinho . 

Respon~em nüQ, os S.rs. : Paes ·de Carvalho, Manoe1 Ba
rata, AnLo~IO Bael?;~, José S~-cun?ino, Rosa Junior, Ruy Bar.
bos.a, .Don11pgos V wente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, 
Qun~tino Bo~ayuva, Cesari? Alvim, Ameri.co Lobo, Joaquiln 
de S.ouza, S1lva Cane~lo. Silva Paranhos, Joaquim Murtinho, 
Ramiro Barcellos, Pinheiro · Machado, Julio !Frota Lauro 
Sodré, Innocencio Serzedello. N~na Ribeiro, CantãÓ, Pedro 
Chermont, Matta Bacellar, Henrique de· Carvalho, Baptista 
da Motta, Fróes .da ·Cruz;, Alcindo ·Guanabara. Samnaio Fer
raz, Jacques Ourique. Vinhaes'~ Conde. de Figueiredo, An
tonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, 
Gabriel de Magalhães, Pires :Ferreira, Martinho Rodrigues. 
Barbosa Lima, Bezerril, José Avelino, Nascimento. Leonei 
Filho. Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, 
Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, Goncal;ve,s Cha·ves, 
Americo Luz, Feliciano Penn.a, Viotti, Dutra Nicaeio, Ma
noel Fiulgencio, Astolpho Piü; Aristides ·Maia, Gonçalves .Ra
mos, Carlos das Chag;as, Annibal Falcão, Pereira Lyra., 1Do
n1ingos Rocha, Co-sta Ma:cha:do, Domingos P.orto, Palleta, João 
de Avellar. :Ferr.e.ira Rabello, Bueno de Paiva, Ferreira Pi
res, .Toão Luiz, Bernar.dino de Campos, Moraes Bar.ros, Do
mingos de ·Moraes, Adolpho Gordo, Gar.valhal, Marcolino 
1\ioura. An~elo Pin:heiro. 1\Jiursa, Rodolpho Miranda, Paulino 
Carlos·, Costa Junior~ Rodrigues Alves, Carlos Garcia, Moreira 
da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury Curado, 
Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Mo
niz :Breire, .Athayde Junior, Fonseca. e 'Silva, Fonseca Her- . 
mes. Bellarmino de Mendonca, Marciano de Magalhães, 
Eduardo Gonçalves, :Fernando Simas, Lauro M.üller, Carlos 
Cam·pos, Schmidt. Victor.ino IVJ;onteiro, Pereira da C~s.ta, An
tonio de Faria, .Julio de Cast1lhos, Bo·rges de Medmros, Ma
nhães Barret{), Oliveira Pinto, V.irgilio Pessôa·, Franca ·Car
val:ho Al1c.ide-s Li:tDia, Assis Brasil, . Thom.az Flore-s. Abreu,; 
H·ome~o Baptista, Rocha Osorio~. Cassiano do Nascimento. 
Fernando Abbott, De-m.etrio Ribeiro e Menna ~ar~~~o. . . 

o Sn. PnESIDENTE declara ·que a emenda· fo1 reJeitada .por 
123 :votos ;contra 98 e convida o.s Sr.s. r~presentantes. a oecupa.~ 
os seus lagares. para continuar a votacao, e annunc1a que va1 
proceder-·se· á votação da emenda do Sr. r:çavares Bastos, con
cedendo aos estados 5 % sobre todos os Impostos decretados 
pela Uni-ão- e arrecadados nos mesmos estados. 

o SR .. BERNARDINO DE CAMPOS - Peç.o a· palav,ra, 1pela. 
·ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Bernardino de 
Cla-mpOIS .·. 

0 'SR. BER~ARDIXO DE CAMPOS - ~ ae:cão da presente VO,_ 
tacão. Sr. Presidente, é tanto ou mais unportante do. qur, 
aquellas so.bt·e as .qua,es o .Cong:resso acaba de pronunciar-se 
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por meio de votações nominaes. Requeiro, portanto, que .$8 
proceda tan1bem a esta votação nc·minalmente. 

VozEs- Ora& Ora! 
Consultado, o Congresso rejeita este requerimento. 
O Sn. PRESIDENTE declar·a que se vai proceder á vota

cão symbolica da en1enda do Sr. Tavares Bastos. 
.. Levantando~se reclamaçõe·.s .no )Seilltid,o de não haver 
numero, o Sr. i o Secretario procede á contagen1 ·e verifica 
estarem presentes :! 48 Srs. representantes. 

O SR. PRESIDENTE declara rejeitada a en1enda do 
vares Basto-s. 

Submettida a votos outra · e.m:enda do · m·esn1o 
afim de ~que se· separe o paragrapho uni c o do art. 
formarl artigo diverso, é eguaimente rejeitada. 

O Srt. PRESiDENTE-. Vai votar-se a en1enda do 
Barbalho. 

9 'S,R. JOÃO BARBALHO - São duas emendas . 

Sr. Ta-

senhor, 
6° ;para 

Sr. uoão 

iQ SR. PRESIDENTE- Vai votar-se a primeira,. •que é 
concebida nos seguintes· t.ermos ( l~) : 

. . <<Depois das palavras -· imposto sobre importação ex
trangeira. -. áccrescente-se·: - sendo do ,producto de taes 
i~.postos entregue ·a; .cada Estado a quarta parte do· .que nelle 
for arrecadado.» . 

Posta a. votos; é .rejeitada esta emenda. . , 
, lO ·-sR. PífESIDENTE - A seguni:l:a ;emeri:da é assim con

cébida (iendo) : <<Accrescente-se no .fim do n1·esmo àrtigo·: -
Os impostos decretados pela União deve;m ser uniformes 
para todos os estados.» . . . . . 

Posta a v-otos, é approvâda· .esta eme.fida ~ 
O · SR. . PRÊSIDENTE -Estão · votadas as emendas aos 

·ar-'ts; 66 e 8?. Vai-·se votar o art. go do projecto corn as 
en1endàs. A Commissão propoz um substitutivo, e os Srs. De~ 
metr~o Riibeiro . e outros offérecerarh esta .em·enda, que vou 

.·sujeitar á vótacão em primeiro. lagar: · 
« Srtpprima-se ~ dispósicão, por. ociosá. » 
E' r~Jeitàda ·esta emenda. · 

. Ü SR~. PRESIDENTE-· Vai-se votar .O art. 9°. 
O ·SR~ RÁ~niuY !B~<\RCELtos (peia ordem) ·requer ·que se 

ponha primeirámente a. votos· o .substi'ti1tivo da Comrnissão, 
:bô-r·aue é mais lato do •qti.é b artigo do .projecto .. 

O . ISR. ·P.REsi:QÊNTE observa que não lhe parece ·que a 
éinéndá da . Corhrhissã.o. _seja Jnais. lata, nem . que haja razão 
para ser invertida a o-rdem dà v o tacão. Ao Congresso assiste 
.o direito .de rejeitar o artigo e approvar a emenda da ,Cmn
missão. 

E' posto a votos e. rejeitado o art. 9() do :projecto. 
Etrl se~tiida, · .submettida lá v.otação ·a · seguintê ·emenda 

da. Con1missão, é approvada: 
Substitua,-se o art. go pelo .segu.inte: 
«·E' prohibido aos estados tr-1ibutar bens e rendas fe

d,cracs ou se•rviços a cango ·da União, 0. reciprocamente.>> 

I 
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19 SR. PRESIDENTE - Ha uma ·emenda do Sr. Homero 
Bap~1sta e out~os, que considero prejudicada, por haver sido 
reJei!ado o artigo do projecto e approvada a emenda da Co·m
missao. 

Vai-se proceder á votação do art. 10. 
H a uma emenda substitutiva do n. 2, e outra pedindo 

transferencja, .para o art. 72: do n. 3. 
~.a. outra emenda suppresssiva aos ns. 2 e 3 . 
. v.ai-se votar ü n. 1 do art. 1 O. 

Posto a votos, é . .approvado o n. 1 : 

« •E' vedado aos estados, como á União: 
<d.o Crear impo.stos de transito pel:O territorio de um 

Estado; ou na, passagen1 de um para outro, sobre productos 
de outros estados da RepubUca, ou extrangeiros, e, hem assim, 
sobre os. vehiculos de terra e agua, que os transportarem:.» 

O .Sn. PRESIDENTE - Em virtude de deliberação do Con
gresso, a requerimento do Sr. Lamounier Godofredo, a dis
cussão e votação do n. 2 fi·cou adiada, para quando se tratar . 
da discussão e ,votação do art. 72. . 

E' rejeitada uma emenda do Sr. ·Chagas· Lobato, pro
pondo a suppressão do n. 3 do. art. 1-ü-. 

E' posto a votos -e approvado o n. 3 : « Prescrever leis 
retroact.i v as >> • 

E' egualmentc approvada uma · emenda da Commissão 
dispondo que seja ~colloca.do o mes:m·o numero nas disposições 
g:eraes) -::m onde convi:er·. . . 

E' rejeitada uma emenda additiva, do Sr. Barbalho, ao 
art. 10. . 
. ,procedendo-se á votação do art.. 11, é posta a votos u1na 

emenda suppressiva, da Commissão, ao mesmo artigo, a qual 
é appr1ovada. 

E'· de·clarada prejudicada, uma ·em.enda do Sr. Cyrillo de 
Lém·os. ; . ·: 
. O SR. PRESIDENTE diz que vai })roceder-se á votação do 
art. 12. 

H a uma emenda substitutiva, do Sr. M.eira de Vascon-
cellos ~ h a duas emendas additivas : uma da Cornmissão ·e 
o.utra' do Sr. Virgílio Damasio . 

.Q SR JosÉ MA·~IANo· pede pl"eferencia. para .. que s·eja 
votada a êmenda suppressiva, dos .Srs~ l\1eira de Vasconcellos 
e Gabino Besouro. · 

Procede-se á votação. e é rejeitadà .a emenda. 
Havendo reela

1
mação de· que não ha numero legal para 

continuar a votação, o Sr. Presidente declara que. vai pro-
•c.eder~se á chamada. 

-o SR. ;MEIRA DE VA~CúNCELLos (pela 01'dem.) \~iz :que 
a emenda foi visivelmente approvada, ·ma,s que :SI, :pela 
C'han1ada a aue se vai proceder, verificar-se que não ha nu
mero, nada ·mais razoavol, nem ~urial do ·que ficar a vot~
ção adiada., e pede a,? Sr. Presidente que to.me em consi-
deração este seu . pedido. 

o SR. PRESi:DENTE - Si se reconhecer não 1haver numero, 
considerar-se-á con1o não votada a·: emenda. 



ZJ
,-. .,.,, 

. 
. 

~.•T~'~~ 

-856-

Procede--se {t chamada, á {Jual respondem os Srs. Fran
cisco Machado, Leovig·ildo !Coelho, .Joa•qui1n Sarn1Pnto, Pae~ 
de ·Carvalho, J·oa.quiln üruz. José Berna:rdo. 1An1aro . Ca-v~al
canti, A.ln1eida Barreto, João Neiva, tFirn1ino da . Silveira, 

_José Hygino, José 'Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, 
Tavares .. B.a.stos, QuintinoiBocayuva, Americo Lobo .. Joaquim de 
Souza, :Silva Canedo, ~silva Para4thos, AlquUino do An1aral, 
Pinheiro Guedes, G'~neroso 1\farques, Haulino Horn, Esteves 
Junior, 'Luiz Del:phino, Belfort Vieira, Indio do Brasil, .Ser
zedel1o, Nina Ribeiro, Chern1ont, Bacellar, Paranaguá, ·Pires 
Ferreira, · Barbosa. Lima, iBet?Je:rril, Jlosé. BevHarqua, Pedro 
Velho, Amorim Garcia, Epita:c.io, S:á 1Andr'34e, João ;Bar.
balho, André Gavalcanti, .Annibal Falcão', 'Pereira de Lyra, 
João de Biqueira, iOiticica, Gabino . Besouro., Augusto de 
Freita.s, ·Paulo Ar.g:ollo, Antonio Euzebio, Garcia . Pires, Am
philophio, Dionysio Cerqueira, Barão de Villa Viçosa, Prisco 
Paraiso,; Moniz ·Freir.e., ·Oliveira Pinto, Franoa \Carvalho, 
Baptista da ;Mott,a, A~lcindo ·Guanabaria, IThomaz Delphino, 
José Mariano, :Meira de Vasc·oncellos, Antonio Olyntho, Ba
dar'ó, Alexandre :stockler, Matta Machado, Prudente de Moraes, 
A.merico Luz,· 1Dutra Nicacio,. Corrêa . Ratbello, Astolpho Pio 
Aristides iMaia, ·Gonçalves 'Ran10S·, João de Avelar, Berna,r
dino de. Campos, Francisco Glycerio, Moraes Barros,· Do
mingos ·de M:oraes, · Adol:pho ·Gordo, Angelo Pinheiro~ Mursa, 
Rodolpho Miranda, . Paulino Ca.rltOs,· Rodrigues Alves, Ca.rlos 
Garcia:, Moreira ·.cta Silva, Aln1eída;.. Nogúe_ira,· _!tubião Junior. 
Fleury ~curado, Leopoldo de Bulhoes, ~Gu1maraes Natal, An-

. tonio Azer.edo, Bellarmino de Mendonça, ;~arciano de Maga
lhães,· Fernándo :Sima·s,·. E,duar.do Gonç,al~s, Lauro Muller, 
Carlos Campos,· Se.hmidt, Victorino :Monteir(t Antão. de Faria, 
Julio. de Gastilhos,. Borges de !~fie·deiros, · Assis, Brazil, .T:ho·maz 
Flon~s. Abreu, ·uom·ero Baptista, Rocha Osor1o) "iGa·s·sial).o· do 
Nascim·ento. e Manna .Barr·eto. . .. , . 
. . (O .:Sa. J o SEcitET"~RIO declara que· responderam á cha:mada 

1:1 O membros· do Congresso .. · · . . · . 
. · O·Sa ... J~s:E.,:MARIANO; o>btendo a palavra pela· ordem, per

~ gunta .. qual a. sorte das . emendas que acabam de ·ser yot.a.das, 
U:ma. vez ~que se · reconheceU não ·haver ·numero.· 

, ·o· 'S~. PRE~IDENTE ·respo-dde ·. que, ·antes de · votar-se o 
~rt~ 12, .tinha-se votado', nominalmente, uma· emenda, verifi
cando.-8-e então ·estarem pre·sentes l212 :m;emibros do Congr·esso, 

. ·Quando o Reghnento exige a presença apenas de 135; por
tanto, todas as, · votações anteriores foram regularmente 
fé i tas·.;.. A do art. :i~. fica s·em e-ffeJ~o, . por ter-se verificado 
.que .. nac:> ha numero. 

· .V ê:rn á Mesa as seguintes . 

. \. Dec.l,araç6es de votos 

. . Votámos pela. emenda do Sr·. José Mariano relativa a;)S 
1;5 o/o addiciü~ .. a:~s · sobre os. impostos de importação, res.er
vando-se o .dtr~Ito ·de pedir .que seja iricluida nas Dispo-
sv;oes Trans1.tor'ws. na se.gunda discussão. . 

. Sala das sessões, 23 de dezembro de i-890. - J. E., 
Lobo. · - Thornaz Delphino. . 

-
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Declaro que votei contra a emenda dos 15.% addicionnes 
ao~ qireitos sobre a importação, por torna.r a -medida obl'i
:~atoria para ~.odos os estados, quando eu preferia que ella 
tosse faeultat.n'a, na fórrna da minha emenda ao art. ·6°, 
resa.lvado .as·sin1 o :principio 'federativo. 

Sala das sessões, 23 de dezembro :de '1.893. -· J. E. 
M eira de Vasconcellos. -

Declaramos que votámos pela en1enda · dos Srs. José 
Mariano, André Oava1canti e outros, r.elativa ao a:rt. 6.0 , por 
considerai-a medida de caracter provisorio, necessaria á or:
ganização dos estados que têm dividas passivas. 

S • .R. - J. de Serpa. - Fred'er"ico Borges. 
Declaro que votei não sobre a quota de 10 o/o deduzidos 

da irnportação, por entender que este recurso é insufficiente 
e que os estados do Norte precisam de un1 recurso mais 
amplo, que. attenda ás suas necessidades e resolva a sua or
ganização ~irianceira de um modo conveniente para poder 
n1.anter-·s.e .a Federaçãe>. - Se-rzedello Con~e'ia. 

Declaramos que votámos pela en1enda que concede aos 
estados o imposto addicional de 15 o/o sobre os direitos de im
portação, como recurso ultimo de vida para os estados, á 
vista dG pla,no da discri-m1inação das r·.endas ado:ptado pela 
Constituição, embora reconheçamos que essa Don-cessão ataca 
o principio da federaçã1-:) dos estados ·e: ao mesmo tempo, 
priva a União do direito de auferir o augmento dos impostos 
de importação, reservados a si pelo ·§ 1° do art. 6° já ap
provado. Na contingencia. de ficarem os ·estados sem renda, 
acceitam·os este ultimo recurso. 

Sala das se.ssões ·do Congresso Nacional, 23 de dezembro 
de 1890. ·- C. José de Mellv. ·- B·. Carneiro. - José Si-. 

.meão de Oliveira. - Leite Oiticica. - Nelson de Alrn~idA. 
- Zama. -. Santos Pereira. · 

o SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia de amanhã o 
. seguinte: 
· Continuação da votação do titulo 1 o do pr.oJe-cto ' de 

• 

Constituição; 
Discussão do c a pi t~1lo 1 o do projecto de Constituicão. 
Levanta-se ~ sessão ás 5 horas da tarde. 

16n SESSÃO, E:M 24 DE DEZE:MBRO DE 1890 

PRESJDENCIA DO SR. PH.UDENTE. DE MORAES 

Ao meio dia, fa-se· .a chamada á qual respondem o.s 
Srs. : Prudente de Moraes, Matta 'Machado, 'Paes de !Car
valho João Neiva, Eduardo Gonçalves, Costa Rodrigues, ·Fran
cisco' Machado, T .. eovi.gildo Coelho, Cunha Junior', José Se
cundino. Manoel Baratat · Antonio Baena, Joaquim (Cruz, 
Theodoro Pacheco, Ely.seu ·Martins, Joa-quim CaLunda, Be
zerra de Albuquerque Junior, The.odureto Souto, José Ber
nardo, Oliveira Ga,lvão, Amaro Caval·canti, · Aln1eida Barreto, 
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Firmino da Silvei.ra, .José Hygino, José Simeão, Frederico 
Serr.ano Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho 
1e Carn!Pos, Thoma;z Cruz, Virgílio '·Damasi,o, _Ruy Barbosa, 
Saraiva Domingos Vicente, Gil Goulart, Monte1ro de Barros, 
Quintir{o J3iocayuva, La.pér, 'B.raz .Carneiro, Campos \Salles·, 
UbaJdino do Amaral, Santos A.ndrade, Generoso Marques, 
Raulino Horn, Esteves Juni-or, 1L1.1iz D·elfino, Ramiro Barce.l-
lo·s, Pinheiro Machado, Julio da [Frota, Cesario Alvim, Ame
rico Lobo, Eduardo Wandenkolk, Jo.aquin1 de· Souza, Silv.a 
·Canedo, 'Silva, Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Mur
tinho, Pinheiro -Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodritg:ues, 
Indio do Brasil, Lauro Sodré, Serzedello, Nina Ri~eiro, 
Cantão, Pedro Chern1ont, Matta Ba.c.ellar, Casimiro JU.nior, 
Rodrigues·· J:;~ernandes. Henri·que de Carvalho, Anfrisio F'ialho, 
Nogueira ·Parana:g'uá, Pires Ferreirà, Nelson, Martinho Ro~ 
drigues, 1Bezerril, João Lopes, Justiniano Serpa, José Bevi
laqua, Gon~.alo de Lagos, Nascimento, Alnlino Affonso, P.edro 
"\i'elho; Miguel Castro, Rpitacio, ·Pe.dr.o Americo,. Couto üar-

. taxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvai;ho, Rosa e 
Silva, João Bta.!rbalho:, Gonçalves :•F.e·rreira; J,osé Mariano~ 
Almeida P.er!lan1buco, Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, 
Raymundo Bandeira, Anniba1 Falcão, :Meira, .cte Vasconcellos, 
·Pereira de Lyra: Joã-o de Siqueira, Jo.ão Vileir.a, Luiz de 
Andrade, Espirita .Santo, Bellarmino Carneiro, Pontes de Mi-
r~nda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo .do Prado; Oliveira V.al
ladão, . Felisbello Freire, Augusto·· de Freitas; Paula Argollo, 
.Tosta,. Seabra, Antonio Euzebio,. Zama, Arthur Rios, Gar·cia 
Pires,· Marc.olino .. Moura, .Santos Pereira, Custodio de Mello, 
Paula Guimarães, l\iilton, Franciseo Sodré, · Dionysio Cer
. qüeira, Leovigildo J,ilgueiras, Barão de :S. 1\Iar.cos, . Barão 
de • · Villa ·Viçosa, · 1:riscq Paraiso .. Muniz Freire, · A:thayde 
tJunior, Fonseca· e S1lva~ Fonseca Her·mes, Nilo Peçanha, Ur
bano Mareondes, -Manhães (Ba.rreto, (Oliveira 'Pinto,· Viriato de 
Me,deü.·os, Joaquim· Breves, Virgilio Pessoa, França .Carvalho, 
Luiz.·Murat, Baptista da Motta, Fr6es da. Cruz. !Erico C.oelho, 
Sampa' io iPerr·a·'~'- T~lr>í'T'u'AS nvn-r.ifTno Aric:!+irln,Q T.nh.n. Ma.v-rinlr .L' ~, U "'"\'-'""1 ....., _,_ .&.'-1·'-A-'-'' .. ~ .&.t...J.U.LU.V"-' ........ V.a..JV' ._,.&.'-AioJ .a. .&..L~~, 

'rh.omaz ·l)elphino, Antonio ülyntho. Badaró, \João . Pinheiro, 
Pacifico :Mascarenhas, Gabriel de · ·Magalhães, Leonel Filho, 
C.ha,gas · Lpba.to;. Jaco~ da ·Paixão, Alexandr~ Stockler, Fran
c~sco . da Ve1.ga, . Costa Senna~ Lamounier. ·Gonçalves. Chaves, 
AI!lerico Luz, F.eliciano Penha, Viotti, Dutra · Nica,cio, Fer
rel~a. Rabello, Manoel ·!Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides 
Ma1a, Goncalves ·Ramos, Carlos das Chagas, !Domingos Rocha,, 
Costa 'Machado, lDoming-os .Porto, Palleta,. João de Avellar, 
Corrêa. Rabello, Bueno de Paiva. Ferr.eira Pire·s, Bernar
dino de . Campos, Francisco Gllc.erio. Moraes :a_arros, Lopes 

· · Oh aves, D01ningos de · M oraes,· Adolpho Gordo, Carvalhal, 
Angelo Pinheiro; Mursa, Rodolpho Miranda, Paulino Carlos, 
Costa. Junior, Rodri:gues Alves, ·Motre,ira d'a Silva, Almeida 
Nogueira, Rubião Junior, Fl,eury Curado. Leopoldo de Bulhões, r; 

. Guimarães Natal. Antonio· Azeredo, ca·etano dé Albl.t·quer
que .. Be.larmino de :Mendonça, Ma,rciano de Magâlhães, Lauro 
Müller; Carlos Campos. Schmidt, L.acer.da Goutinho. V'ictd
riJ;to :M·onteiro, Pereira. da Costa, Antão de Faria, Julio de 
Castilhos, Borge·s de Medeiros, lAl'cides Lima, Assis Brasil, 
Thorrtaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha, Osorio, üas
siano · .do Nasc.in1ento, Fernando Abot.t, Demetrio Ribeiro, 
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Menna !Barreto~ João 8everiano, José Avellar . e Joaquim 
Sarmento. 

Abre-s·e a sessão. 
peixaln de compare-cer, com. causa participada, os Hrs. 

Flor1ano ·Peixoto, J.oão P.edr.o. Carlos Garcia, Amorim Garcia, 
.A.lyaro Botelho, Alfredo E~llis, üesario M.otta Junior, Fe,r
r.eir.a Brandão, Med,ra,do, Leandro Maciel, Amphilophi.o; e sem 
causa os Srs. : Joaquim Pelicio, Saldanha Marinho, Rangel 
Pestana, Ennes de Souza, Tasso Fragoso, Bernardo de Men
donça, Theophi16 dos Sa,ntos, Sarrtos Vieira, Cyrillo de Lemos, 
Lope·s Trovãü, Furquim Wernec:k; Domingos Jesuino, Vinhaes, 
Con~e de Figueiredo, Barão de· Santa Helena, Martinho Prado 
Jun1or, Luiz Barr.eto, Antonio Pra~do e Erriesto de Oliveira. 

E' lida, posta em ·discussão e sem debate approvada a 
.acta da ·ses.são antecedente. 

O Sr. Antonio Eusehio - Sr. Presidente, h ontem,. quando · 
cheguei ao Congresso, estando já aberta ·a sessão, tive por . 
a!lguns ·coUeg.as noticia de que V. Ex. tinha censurado se~ 
veramente o n1eu procedin1ento na sessão anterior (Não apoia
dos)., po_r a ter eu levantado. quando não estava .ainda dada 
~hora. . . 

0 SR. MORAES E BARROS - Não houve censura. 
10. ·SR. ANTONIO EusEBIO -·-. Não podendo honte·m fazer 

esta reclarnação, aguardei a leitura do Diario Official de hoje·, 
onde vi confirnmda a noticia que me .fôra dada. . 

E' assim que V. Ex., em respo·sta a uma observação 
feita sobre a aeta pelo :Sr. l)eputado, cujo nome peço li
cença para pronunciar. Gabino Besouro, diss-e (lendo) : -
«0 Sr. Vic.e~Presidentc, que não conhecia a, ·disposição re
gHnental, levantou a s·essao ·quando ainda não estava dada 
a hora. 

Pare.ce-m.e . .que ha ahi uma censura a mim ·feita (Não 
o..po·iodos e apoiados) , e censura grave. 

UM REPRESENTANTE -· Que não . estava na altur1a de 
occupar o cargo. 

'0 .SR~ MOR.t\ES E BARROS - Não· apoiado. 
0 SR. AUGUSTO DE. FREITAS -"- Pelo menos, que desco

nhecia o Regimento. 
O SR. ANTONIO EusEBIO ·_. Creio que lha .c:ensura quando 

se diz que 0 Vice.-Prosidente levantou a sessão sem estar 
dada a · hor.a. . 
·. .. Em primeiro log.ar, pa~r.ece-mé qtle; ás 15 hor.a;s da tarde, 
julgar que a hora está .dada, qu~ndo a hora regi·mental ter
mina ás· 4, não pó de dar 'lo$a[' a essa -censur~. 

UM SR. H.EPRESENTANTE - A votação não se interrompe. 
(H a outros apartes. ) · · 

0 SR. ANTONIO EUSEBIO - Deixem-me fallar; ·estou. me 
defendendo: falla.réi apenas cinco n1inutos ou pouc_o mais. 

A's 5 hora.s da tar.de já está dada a hora regimental: 
a censura nã . .o podia ser por isso. 

VozEs - Não houve censura. (H a· o .. utros apa1·tes.) . 



O SR. ANTONio EusEBIO ·- Comprehendo o pensamento 
do nobre Deputado: o !honrado .Sr. Presidente reprova o 
:Ineu modo de proceder, fundando-se no art. 53 do Regi-
n1ento, que diz ; · 

«A votação, uma, vez .comt~ça.da, não s·e interrompe.» 
0 SR. UcHÔA RODRIGUES -.. Algumas já têm sido inter

ro"m.p idas. 
O SR. ANTONIO EusEBIO - Ora, meus senhores, entender 

esse artigo do müdo por .que ·parece quere~.em ent~e-ndel~o 
alguns nobres representantes, dá um resulta.do que não 1ne 
a,ni·m•o a ·qualificar de .absurdo. 

Parece-rue que a dis·posição do Regimento não se póde 
entender· ·assim; ha :para todos os parlam:entos disposição 
egual, .e sempre se entendeu que o que não se póde fazer ·é 
deixar a votação, que se esteja fazendo, para tratar de outra 

. materi:a. 
VozEs -· E' uma mera divergencia; não é uma censura. 

(l•iuitos· apotados e aparte.y.) 

-Q SR. ANTONIO EUSEBIO -· ·Pois he.m, não toma·r·ei como 
censura,; :·mas .. é preciso re·m,ediar o mal de .presidi·r. o Con
gresso um de ·seus membros .que não· conheça o Regimento. 
(Jfuitos não apoiados· e apartes.) 

A disposição regimental quer dizer que, começada· a vo
tação de um obJecto, esta não l)óde :ser interrompida para. 
objecto . di,ff,erénte. 

' I 

O ·SR .. ··UcHôA RODRIGUES - Os pvecedentes .são diversos. 
. O 'SR.. AN'IIÜNIO EusF.Bio - Não hâ nenhum prec-edente 

diverso, não só ·neste ;Congresso, ,co·mo em outras casas de 
legislar. · . 

. · A ·sessão de ante_-'hontem prolongou-se . até as 5 horas 
.e 10 . minutos;; ,quaílido t1erminou · a votação de um; substi
tutivo; · apres·entado .·.pela .. r.epresentacão· do Ri<J Grande do 
.Sul, ~cr~:io · ,ql.ié ao art. · 6°. dó p·rojecto de Constituiçã·o:. O 

·. nieu collega de, r~prés·entacao, 1Sr. Ga;r.cia. Piifies. havia. re
querido ,que . a vot~ão se fiz.esse p-or num·eros. Ter·minada ,a 
votação, que foi nom~nal, .. .do ·Substitutivo, . e tendo. já dá.1do 
a hora, lev.runtei a ·sessão·. . · · · · · 
· ··_..!Onde houve interrupção de votacão? . 

.. . .· o sR. ... u CHÔA Ron~IGUES ·_ A. interrupção da . votação 
deu..;se· .quando ·se votava. ·a emenda do · Br. Julio de Casti
:lhos. ·bs ·senador.es do Amazonas. ·com·e-Caram·: a responder -

· sim. Inter.·rompeu-s.e a . v o tacão, e elles tiveram de resp·on
der· · pel~·. s·egunda vez -·· s·im., por ter ;sido · a votação inter
rompida; :appello para ella. · . : ··. · . · 
.... 0 SR. AN'l'ONIO EUSEBIO -· tEu nã-o ·es-tava preSiidindo. O 
Cm.~_gresso nessa occa.sião. . · , · 

· E:Il1 ·summtj.; _· a· ·censu~a ve·m de haver eu levantado a 
··sessão, ·e·m .v.ez de ,proseguir na votação de outros artigo-s, 

·embora tivesse da-do a .hora regim·ental. O illustr.e Sr. Pr-e
sidente entende que coin isso infringi o -Regimento, inter
. rompendo~se ~ votação. Eu entendo que . isso não import.a 
a interrupção que . o Regimento prohibe. 
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lO !SR. UCHÔA RODRIGUES - Houve· interrupção, quando 
se tratava da emenda Castilhos, cuja votação foi duas vezes 
começada. 

O ~R •. ANTONIO EusE~Io - 9'?-vi tamben1 dizer que se 
~o att~tbun~ a falt~ de nao ter feito a chamada pa,ra veri
ilcar SI havia ou nao numero legal. 

E-n~ primei:'o lagar, não vem isso ao caso, desde que 
levantei .a sessao deC'larando que o fazia por esta:r dada a 
hora. ' 

Em segundo logar, dada a hora, não se faz chama;da. 
(Apoiados.) 

Os representantes têm cumprido o seu dever, de'3dP 
que. ;se ~o.nservain na Casa dur~nte o ten1po regimental 
(.4.potaclos i , dentro desse tempo e 'QUe caberia a chamada 
por falta de num-ero para verificar-se quaes os que deixa
ram de :cumprir esse dever. 

Ü SR. MORAES E BARROS :Salvo quando se trata de 
votação. 

ü S.R. AN'rONIO EusEBro - Onde está essa disposição? 
0 SR. MORAES E BARROS -E' con10 se entende o art. 5·5 

do Regimento. 
UMA voz - Não dá logar a essa interprebação . 

. 10 SR. AN'l'ONIO EUSEBIO -· Emfim·,· senhores, esta é a 
n1inha opinião, e de ac·côrdo com eUa proc·edi. Nis-so não 
houve a:bsolutamente pro;posito · de , contrariar deliberaçõ-es 
do ·'Sr. Presidente; e tanto assim, que- S. Ex.. ha · de se 
recordar de que, ao approximar-se hontem a hora regimental, 
mandei prevenil-o para que viesse assumir. a cadeir~ pre.:_ 
·sidencial, porque, si -eu :ah.i estivess·e .quando désse a hora, 
levantaria a -sessão. · · 

IEntretanto, p-ensando assim, e estando até este m-omento 
conveneido de que é esse o pensamento do artigo re:g·i
mental, ;pen~o, tambem, que não póde IJresidir uma corpora- · 
ção tão ·elevada como esta quem não conhe-ce, ou não póde 
em poucos .dias apropriar-se das disposições do seu Regi
Inento, e respeitando a convicção do honrado Sr. Pr~si
dente, a qual neste ponto é tão profunda, que S. )Ex, pr-e
feriu a.tt-ribuir -o meu procedimento antes á ignorancia do 
Regin1ento do que a defeito de interpretação, pe9o á :V1

• E;x. 
que submett.a á deliberação do Congresso o pedido que faço 

. de dispensa do cargo de Vice-Pre-sidente, com o qual fui 
.tão :generosamente distinguido· e, a~gora .se vê, tão ilninere-
cidamente. · 

VozEs- Não apoiado; V~ Ex. tem desempenhado o 
cargo com toda a elevação. 

-o SR. PRESIDENTE -. ·- .t\.ntes · de subm1etter á votação. o 
requerim·ento do Sr. ·vice-'Pl:"esidente _do C:o~gr.esso, premso 
explicar a ·S. Ex. a minha nltervençao no Incidente a que 
alludiu, c o farei com toda a. leald•ade .. 

Na sessão a que .S. Ex. se re.f~riu, o Sr. repne·s~ntante 
Gabino Besouro, quando se approximava a hora. r.egi·mental 
de encerrarHm-se os trabalhos, realmente. W)equereu !Proro-
~ação de duas hora·s. 
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Ao pedido de s·. Ex. responderan1 diversas vozes que 
não era precisa a prorogação, por iss-o que, na fórma do lle
gimento, não se podia interromper a votação; e, de faeto, 
eu, que então presidia a sessão, ·pensando assin1, declarei 
de·snecessario o requerimento, baseando~n1e na disposição do 
art. 55 do Regimenta, e a. sessão continuou~ 
. .Substituído pelo Sr. · V ice-:-Presidente, por . m·e achar 

incommodado, ao terminar o prazo de 4 horas, ou pouco de
pois, ao terminaT a votação -de uma emenda, entendeu S. Ex. 
dever suspender a sessão. 

No dia seguinte, o Sr. representante Gabino Besouro 
reclaJm.ou ·contra. a acta, pela omis:são do S·eu requerim·ento. 
Expliquei, dizendo á S. Ex. que o seu requerimento constava 
da acta., assim com-o constava a n1inha decl1a.ração; e·, ·re
ferindo que o Sr. Vice-Pr:esidente suspendera a sessã-o, não· 
disse que o tivesse feito por ignorar a di.sposicão do Reg.i
n1ento, _mas. porque talvez não se lernbrasse de.ssa disposição. 
o qüe é diffe~ente ·cto que foi publicado. 

. Em todo ·o caso, as 1ninhas palavras não tinhan1 por fin1 
senão accentuar divergencia . no modo de· entender . o Regi
mento;_ e, de assignalar diverge.ncias · entre a opinião do Pre
sidente e do Vice-Presidente, para irrog.ar-'lhe .un1à censura 

· offensiva, contra· a qual o .Sr. Vi-ce-Presidente vem. reclamar, 
· creio· .que h a uinà 'distancia · extraordinaria. (Apoiados. ) 

Em primeiro ·logar; aS 1ninha;s : palavras não · incluia1n 
·C·ensura, ·e, em· segundo logar; não podia. absolutamente have[[" 
na minha intencão o proposito. de infligir censuras ao Vice
Presidente; si, na· occasião S· .. Ex; vali.a tanto .como o Pre~ 
sidente. do Congr.es.so, . e eu não ··tenho . co:tn.petencia · para 
infligir censuras a nenhum dos m.erúbros desta Casa, muito 
Jnenos .tel-a-ia para aceusa-r o Presidente.·· 

0 Sn.~- ANTONIO. EUSEBiO -·.Não_ ton1ei co-mo censura.· 
· · O S:R. · :PRESIDEN~E ~ Qua~d~ ·rn1.1Ü~o, as niinh.as palavras 

tendiam a. expli:c.ar .aquillo que· . tinha ·acontecido, respondendo 
ao nobre representante que me . .interpelláva porque tinha sido 
ence;rrada ·a sessã.o, e. -eu e:x:pliquei em termos que não podiam 
incluir· censura. ao Sr. V ice-Presidente. , .. · · · 
·- ·. · · Qu.anto á<outra Smputação, a que s.'. Ex. alludiu, sobre 
a chan1ada, creio .que. não a a-ttribue a n1ii11.. · 

O SR. ANrroNro.EusEBIO -··-Nem. tenho aggrav() de< V. Ex. 
o-:SR. PRESIDENTB ,-·Dada· esta .:expÚcação, . vou su~

m~tter ao. Congresso o requerimento .do Sr. Antonio Euseb1o, 
qúe pede.- dispensa do cargo de V ice-Presidente -do Çongresso .. 
(M'lf,ito ber.n; nlu,.ito. bern.).. . . · · 

. . .Consultado o Congresso •sHbre :o pedido d13 dispensa do 
càrgo de Vice-Presidente feito pelo Sr. ·Antonio Euzebio, 
unanimemente- não. é elle acceito· pelo Congresso. 

·~· ·o SR.> Z~<\MA~- Poco' a V. Ex.,. Sr. Pr·esident~; ·que· me 
co'needa a palavra: por dois minutos. . . . . ·. ' . . . . 

... IQ. SR: PRESIDEN'l'E·-· Acha-s·é_ exgottada a hora do expe
diente.. Não ·posso.- conceder a palavra ao nobre repre-sentante, 
pODque antes de·. V. Ex. já a havia solicitado o Sr. represen~ 
_tante Oiticica. 

l 
i 
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lt O Sn. ~AMA - ;peço à V. ~x., Sr. Presidente, que con
.su te odConetress~ afim de ver SI este ríle concede dois mi
nu os e at ençao. 

Consultado o Congresso, é approvado o requerimento. 

Zam~. SR· ·PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. representante 

O SR. ZAMA - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que: con
sulte .o Congresso afim de ver si este consente. que não tra
?0ahl~e.mos amanhã, dia do nascimento de Nosso Senhor .Jesus 
. r Isto. 

Consultado, o Congresso resolve que não haja sessão 
.amanhã. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

M·OÇÃO DO· SR. AMERICO LOBO 

O SR. PRESIDENTE - De accôrdo com a deliberação 
hontem tomada pelo Congresso entra em discussão a seO'uinte 
n1oção do Sr. Senador _por Minas Geraes, Americo Lobo~ 

~<O Gongrasso dos Representantes dos-Esta-dos Unidos do 
·Brazll. exara um voto de perenne louvor ao Exercito e á Arn1ada 
nacionaes por terem coroado o santo ideal dos 1nartyres de 
nossa liberdade e o monumento de nossas glorias immorre
douras com a procla1nação da Republica. Federativa, aos 1:5 
'de novembro de 1889, .e passa á ordem do dia, sciente e con:.. 
·sciente de que a parte armada da Nação sen1pre n1anterá a 
Republi:ca respeitavel e inviolavel, e garantirá a paz e a tran
·quilidade necessarias ao exerci cio de todos os direitos.» 

O Sr. Badaró- Sr. 'Presidente, nada n1ais razoavel do que 
o pedido do Sr. Senador · poor Minas Geraes, A1nerico Lobo. 
Mas, si .S. Ex. tivesse consultado os precedentes das grandes 
assen1bléas naeionaes que se têm reunido· tomando · o c a-

. racter constituinte, penso que não teria apresentado a 1noção 
que V. Ex. agora acaba de pôr en1· discussão. 

Sr. Presidente, nàs minhas palavras ningue1n enxergue 
sequer ,un1 leve desree.peito, a n1ais ligeira desattenção aos re
presentantes do Exercito e da Ar1nada. 

. O Exer.cito e a Armada devem estar plenamente satis
feitos con1 o nrocedimento do Congresso Nacional, approvando 
Q- art. 1 o àa ... Constituição, que consigna o reconhecimento d~ 
Republica Federativa dos Estados pnidos do Brazil. Estas ma
nifestações extra.ordinarias devem ~ser reservadas para as oc
casiões solennes, como aquella que. marco.u o grande aconte . .; 
cimento da tomada ~e Humaytá. 

O SR. AMERICO LDBo - Não ha maior solennidade do 
que esta en1 .que está constituída a Republica do Brazil. . 

O SR. BADARÓ - Estas manifestações deven1 ficar reser~ 
vadas para occasiões como aql}-ella em que se achou a Nação 
Brazileira, quando no Sul peleJ avamos na guerra do Paraguay, 
e 1que, funccionando a Can1ara dos Deputados: e C1heg3:ndo . a 
noticia de teren1 as nossas armas alcançado brilhante V1ctor1a 
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em Humaytá, houve un1a verdadeira n1anifestação enthusias
tica.; os deputados levantavam-se: das suas cadeiras, agitavan1 
os )enços e levantavam vivas ao nosso valente Exer.cito e Ar
mada. 

0 SR. AMERICO LOBO - Peço a palavra o 

O SR. BADARó -. Era u1na n1anifestação extraordinaria 
e espontanea o (Apoiados o) 

.•. 

Nós já tiven1os occasião de manifestar-nos do· n1esn1o 
modo ácerca de outro cidadão, que representa o Exercito .. 

Ora, si o facto está hoje- reconhecido por ·p.ós os repre..: 
sentantes do Brazil, para que n1ais este luxo de n~anifestações 
(Apoiado.~ e apartes), .que o proprio Exercito e a Armada dis
pensam por seu patriotismo ? (Apoiados; Jnuito bern; rnuito 
bem.) 

Eu, portanto, ·vos convido para votar1nos -contra a moção 
do meu nobre collega· e patri,eio, não por desconsideração ao 
'Exercito e á Armada) 1nas porque devemos res·ervar estas n1a
nifestações para outra occasião. ('J1u:ito· bem.) 

O Sr. Americo Lobo ·- Illustre .Sr. Presidente do Con
gresso dos· Estados Unidos do Brazil, cuidava ~que as pe·que'nas 
linhas da moção apresentada a esta . ·Casa não· suscitassem 
nenhuma duvida, nenhutna hesitação, porquanto estamos aqui, 

· ' •COlTIO no dia 15 de novembro, perfeitamente ·-unidos a esse. 
grupo de heróes ·que nos deram liberdade e que~ fizeram deste 
antigQ alcaçar da. casa ode Bragança, o ponto das nossas re
uniões. (Apartes.) . · 

:. Não poden1os repudiar a Historia. 
· · Eu, representante de um paiz do arado· e da toga, de um 
pai~ pacifico, não posso :pensar. que o· níilitarismo domine já-
mais do Brazil. . . 

Para que tal se desse, seria preciso que houve·sse uma 
espada tamanha como .o diametro da terra . 

Nestas ·enorn1es solidões é só càbivel o re.gimen indugtrial, 
· e, por este tnotivo, eu não podia deixar de fazer esta. moção 
serena e calmamente, porque o Exercito. e a Armada, accusados 
de indisciplina,· segundo a linguagem . dos sebastianistas, .es- · 
tavam, {!heios de patriotismo e não obe.decer.am senão aos sen-
timentos mais sublimes quando nos .libertaram do jugo mo-

. .narchico. ·. · ·. . · 

ÚM :SR. REPRESENTANTE - Não ha · mais 1Sebastianistas .: 
. OUTRO 'SR. REPRESENTANTE -. A Republica está procla-
mada .1 egalmente' ·por nós . 
. . OuTRO ·~R. o REPRESENTANTE-- ,Jsso não. quer dizer que não 

haJa sebastianistas. . . . · 
O ·Sa.· A~IERICO Lono-·-Nós acceitá1nos ou não· o facto 

.de f5 ·de novembro ? Acceitámol-o pelos nossos votos . 
. E .. agora, quando havemos de de:m.onstrar que h a perfeita 

solidariedade nos~a com o' Exercito e a Armada, póde um re
presentante de Minas Geraes, ou qualquer cidadão brazileiro, 
oppôr-se a isto ? Não o creio. · 

Cumpre-nos pôr bem claro: que estavarnos tambem no 
can1po da revolução. e que1 pa.rtilharen1os no futut'o a sorte 



• 1 o~ r· c n ,_Jue i o tJ·,·t·r· 1. , l ;;;_·. <·r,., 1 11 · - a tJUl't' quo t•. a snJa, ou na boa nu na 
rtl:'t fudúna. 

I ... ~~u~'pnnlla. Sr. l~r·t~~id~r1tc•. eornu dis~~\ {!LI<~ ntnlha mor·ütt 
ll:-5,-;1· \llf'lfla S!'11'1 Cil~''l'l~-.. o· · c • I • "" 

. • :- - (,-c. :·-- •. ::;,_ . ::s::Jd , llnd.lll.menwnte. porque ,]ulga,·a 
c~~;: (~1dO l~~)(l~;!l10S l~·eusal' esb _ dn•Jda sagrada pant con1 tuna 
1. .t.' .da. N~ç.~,~), ?ll(, r o symt~olu ~la fo:r'!_,·a, da gTtUlt~Cza (~ ela 
lllt~tcldclc da latrw. 1anto no Inlor1or co1no nn exJer1o:i· . 

. •') o ... sn: :L~\l.:Ho. ?\1~'LLErt- Sr. l)r·c-sjdenle. peái a palavra 
1~·\~t··.:l~lZI:'L .um lecpJerJnwnLo: esta 1noçao ou é antecipada ou(~ 
~.(.L ·':h·:. _c e o mo na.(~ podenws voll ar a traz, peço .que seja clla 
dd Ltdy 

1 
pnl'a . occasiUo opportuna. · 

.. ~UDrnd.L1clo ú volação, é approvado n requerinlento Je. 
aLinunento apresenlaclo pelo Sr. Lauro JVIüller. · 

SEGUNDA P..:\HTE DA OHDEN[ DO DIA 

YO'l'.-\ÇKo DO 'l'lTULO '1" DA CONS'I'f'l'lJI().\0 

ConLirrúa n Yota~~ão do tit. -1° do .pro,i(•cro dr~ CnnstHui('âo 
e ela~ umen das. · , 

t(_) s~:.. PFtEt-ilDEN't'J·~ declara que vai-se p.J'( le·l:'dl~l' -ú \'Oiar~àf) 
.du ad-. 1:! e das ernendas;· 

Posta :t Yotos a mn8nda suppressiva do Sr·. Mf'Íl'a df' Yus
conee1lus, é ella l'ejcitada por 92 voLos contra 8:!. 

QUES'I.'i\.o ug OH.DEl\-1 

(J ~r-: • • ,o~Ii: 1\l.AHL\NO (J)e/a .m·t.lcm.) - Pet.:-o a verifica'('·8.u 
da votaç-ão. 

VOZES -- 011 ! oh! 

1 ~~I Sn. H.EPHESKN'r.A~TE - E' u.ma lJl'OLdn<.;.ão. 

O 8H . .J OSJ~ l\t\HL\NO- Estou no mP-u direi I. o. ( Ura.zo.m.-~w 
o.pal'lcs.) · 

O SH. l\Iu;GEr.., DE CAS'l.'LlO (pela m·de·;n) - Sr. Pt·r.:sident(~,
n ~~~ll djg-no (',ullPga o Sr. Dr.· .J OEH~ lVJar:iuno acaba de pt~clir :1 
Ynr·i L'.iear.·5~' tia yota(;,ã.o a qlle ag·ora se proceclt.•u, e par.Tco qur~. 
HI'HI.tu 111 ... do~ St's. do Ccn1gr~~so. se opporá a issn, p.rwque nós 
quureJtHI~ a yeedacle e, alt\ porque clahi resultará engl.'andeei-
uw.ut.u da aff.ir·n1aLiva da Mesa, a qumn todos rcsl[liUiLmnos. 

o ~H . .Jus1~ ::\lAHL\~0- Depois cruc vi a :Mesa dar: J)U.l' não 
:1ppr~;,vado um ar·ti~·o~. (1, log:o em seguida vce que nfi.o havia 
Hlllllnl'll~ tenho u ·dn·cüo de reelan1ar. 

·O' Sn. ALc\UNO APFONSO- O Hegirncnto nos pc._rnliHc 
veeifiear. 

() ~.n. ~.Jwu~-:r. DE ÜAS1'H:O- Como dizia~ Sr. Presidente, 
acJ.·t•diLaudo em que nenhum elos n1embros do Congrrs~o se 
opporá a qnc. ehcgncm?s ao conl.1oei1~1ento~ ela verdade, que 

· tambr:ml por qualq1wr cn·c.~nn.st~nc1a pode n;ao }.or :chegaclq ao 
conhrcim·c~n!o (la Mrsa~. CUJO JUIZO :sou o prnn(m·o a Tespertar, 

5G 
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vou propor que se proceda á voLução norllinal, eorno rnei.o Ül
fallivel de verificação. 

Ul\I SR. REPRESEN'l'AN'l'E - Os senhores a rccusararn hon
tmn en1 questão 1nais importante. 

O Sn. JosÉ lVL\RIANO - 'renho o direito de l'eclan1ar. 
Quero que isto seja sério. 

UM SR. REPRESENTAN'rE - Ninguem aqui quer o con
trario. ( Cruzan~-se outros apartes.) 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. José Mariano não póde fallur; 
qucrn te1n a palavra é o ~sr. Miguel de Castro. 

O Sn. JosÉ MARIANO - Não posso deixar de. protesLm· 
contra a per1nanencia de pessôas extranhas denll'o do recintu, 
de sorte que não se póde verificar a votação. (H a outros 
apartes.) · 

O SR. JVIrGUEL DE CASTRo - Sr. Presidente, surprehen
de-rne o modo por que este augusto Congresso . se oppõe ao 
meio de proceder a un1a· verificação .sem contestaçõe·s~ Como 
reclamar contra un1a votação nominal ? Qual outro meio mais 
seguro? · · 

Não vai nisto desconfiança 1á Mesa nmn ao Sr. Presidente. 
Sou o primeiro a prestar-lhes a maior confiança; mas é pos:.. 
. sivel na votação symbolica haver engano: errare humanttm 
es.t (Apm·ados) . Eis a· razão pela· •qual peço que se proceda á 
votação nominal, como 1neio mais seguro, si não o unico de 
chegar ao .c,onhecimento da verdade. 

O Sr. Matta Machado ('/ 0 Scc1~etm·io) -Senhores n1mnbros 
do Congresso, ·não tomaria a palavra si o n1eu distincto an1.igo 

.. o Sr. José Mariano não · tivesse dito que era licito a qualquer 
congressista reclamar pela verificação da votação, á vista do 
_facto que honten1 se deu, de· haver a :Mesa, depois de ter de
clarado approvada uma emenda, verificado que não havia 
numero. Esta· phrase, lançada por S. Ex. ao paiz, poderá fazer 
pairar un1a. suspeita grave sobre este Congresso. Poder-se-á 
acreditar, por esta phrasei a. qual não é. insinuação malevola 
ào ·nobre represenLante, mas n1ero recurso de occasião. . . (Di-

. versos apartes e protestos; toca-se a c~mpainha. ) 
O ·sn.. PJ;tESIDENT"F? - Attenção ! 
O SR. MATTA MACHADO - Senhores, a Mesa trata: de de

fender a sua dignidade e, mais que tudo, a dignidade do Con
gress·o f Não ton1em as dôres pelo Sr. José :Mariano, que nada 
ha de· offensivo no que eu disse, como. S. Ex. 1nesmo está 

. convencido . . . . 
· · · Eu. estava observando que a sua phrase podia fazer cahir 
sGbre a Mesa a accusação de qu.e altera as votacões. Entre

. tarito, ·O facto de. hontem explica-se n1uito naturalmente, e para 
faz el-o,· pedi a palavra. . 

. E' natural, senhores~ que, votando-se successiva1nente os 
artigos, a Mesa não esteja a todo n1.on1ento contando o~ nu
nlero de representantes presentes no recinto, e a.c·rmt.Pcera; al
gumas vezes nas ultimas horas de sessão~ quando se retuam 
os Srs. representantes, por causados, ou para .casa, ou pa!a as 

·salas irnmc.diatas, que algun1a cousa se vote seJ:n que haJa no 

I 
~, 
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:t'ec~nto . o nurnero nocessario. J;~' faotD que se terá dado en't 
llH11~ de un1 dos parlan1entos do nlUIHlo. 

o Sn. AL!lUNO AFFO:N so -1.\Ias isso é grayissüno r 
U:tvL\ voz - Eis a neee·ssidade da votação non·linal . 

. . U Sn.. MATTA lYIAOHADO - Não ha pois, a n1onor culpa-
lJilluadc. no procedimento da. Mesa. ' 

VozEs - De maneira aJguma. 
. . ? S_u.. -l\tlA:r'TA MACHAD? - I\las, senhor e~, U!Jt~veiló"-trlu 
:1111Lla du enseJo para exphcar 3JO Congt•esso e ao ptu.t o ntodo 
por qtwA a ~lesa pro.éede nestas v-otaçõe:s tun1ultuos-as, en1 que 
todos . _tem 1nteres-se,s, interesses do patriotismo, c isto para 
qu~ ilque bem claro que procuramos todos os n1cios pata 
evitar os enganos. 

. Como o Congresso sabe, são quatro os secretarias da Mesa. 
Adopt_án1os um .systen1a na contagem e vel:•ifior:tção dos- v<ttoo·: 
os dois secretar1os da direita, 1 o e 3°, contam ctunulativalnente 
os votos dos repr·ésentarltes que sentam-se nas duàs bancadas 
á direita; o 3o e 4° contam QS votos dos qué lhes fica-m fron ... 
teiros, isto. é, das duas bancadãs dã; esquerda. Depois o ~t) e 
3° secretarws conferem entre si os resultados -obtidos, isola-

, dan1ente, por cada um; o tnesm() fazem o 2° ~ o 4b seêretarios. 
Verificada assin1 a e;xactidão das duas parcellas, som1nan1-se, 
e o Sr. Pl"esídéhte annun~ia o ·re"&ultado da votação .. 

En1pregároos todó o .. escru_l}ulo para evitar qu~lªU{\f en-
gano. Mas, pergunto; E' poss1vel incriminar-se a Mesa peto 
facto qué se deu hôfitem 'l 

VOZES - Nãio; não . 
U.:M SR .. RE};)ItESENTA'N'r:S -· · Todos reconhecen1 as boas ín

tenções da Mesa. 
O Sa. MATrA MACHAno - Si, .por -acaso, algü1n t·epre&e-n .... 

tante não se conforma com o resultado annunciado pelft Mesa, 
esta nunca se recusou a ve.rificar a votacão contestada; e o 
Sr.. Preside-nte tem dado diBtO innumeras iirovas. (Apuiãâos.) 

. Qua.ntlJ ao pedido, que f~z üm sr. retn~e~entante, pará que 
as votaçõe-s fossem notninaês ... 

UM' SR. REPRESENTAN'rE- 11odas, nâo; agora trata-se 
desta, sómente. · 

o SR. M.A'!V.rA MACHADO - ••• seria. este o meio de e~itt\1' 
reelama~ões; mas, pratiea:roente, torna-.se ~ase um. P~ü~êM!{) 
impo·ssivel, porque t~ma chamada de quas1 300 nome:s leva 
mttis ou mettos nn1tt llora. . . 

As-siin . eS.1Jcro, não -qUe; os meu~ collegas modtflQU€Un o 
,séu juizo, 'por®~ tod·os estão c~t~vencidos ~e q':e .. a Me~tt p-r~
c-urn. con1 o n1ax1n1o zelo eurnpru· ~om o s.eu de~er (Apoiado'~, 
mas que fót'a dàqui, no pai~ intéi.rq, n.ão çircu~et~1, . s·e,fi1 pro
te·stos. duvidas, ertl rela~ao ~s dec-ISõeS ~este tr1b~nal llUSt!~to 
'que tí·ata de orgànizâr o páiZ; e nem pàn'c ·suspmtn ~iJ:o grg.ve: 
contra os 1ne.n1JJros· da ~ê~rt, ctttal . ~ de não tér o d~v1do zelo 
na verifida.ção ctag vota:çoés do Congresso. 

ú SR. PRESIDENrrE - /t.. ve~ificação ~a :·ol.a.ç.ã~,. r~~uerict: 
pelo Sr. representante Jose Mar1ano: havnl s1do Hnta s~m qu ... 

. ninguem reqneresse. 



A Mr•sa s'ó dPpois d(• eont\\ril· ns r0suHaclos. r-: que ~l::
nuncion o con1puto da votação: 82 votos a favor e 92·-contra .. 

A Mesa, tendo feito esta verificação, entende que, si o 
Congresso quer, o n1elhor é adn1ittir a .votação nominal, porque~ 
do contrario, o Sr. José ;\lariano ficará sen1pre com o direito, 
que tern tido, de duvidar da votaç.ão da Casa. (~1-u-itos não 
azJoiados . ) 

Já convidei a S. Ex. para vir á Mesa assistir a verificação 
da votação, aq que S. Ex. recusou-se. Entretanto, constante
mente, S. Ex. está denotando desconfiança no procedimento 
da Mesa. (Não apoiados.) 

No ·dia en1 que me sentir mal nesta cadeira, já u1na vez 
disse e repito, onde faço verchdeiro sacrifício (Apoiados), -por 
mais elevada que ·seja, deixarei de occupal-a, porque h a· al
gun1a iC.ousa que prezo muito mais, - é a minha dignidade 
pessoal. (A2Jm·ados; m:uito bern c a1Jplausos.) 

Consultado, o Congresso não approva o requerimento de 
votação nominal do Sr. Miguel Castro . 

. O SR. JosÉ l\L~lANO ·(pela ordern) - Sr. Presidente, de
pois das pa.lavars ele V. Ex., eu não posso deixar de responder 
á accusação que ellas envolvem. Não quero aggravar este inci
deNte, não quero azedal-o .... 

0 SR. EL YSEU MARTINS - Não deve. 
O SR. JosÉ MARIANO - .•. quero apenas dizer a V. Ex. e 

ao Cong_resso· que', si eu reclam'o sobre as votações, não é por · 
que ponha em duvida a seriedade da· Mesa, mas porque conheço 
as difficuldades de verificar-se a votação symbolica em U:p:l 
.Congr,esso · asshn nu1n·eroso. 

·E,· quanto ao argumento do tempo que se emprega nessa 
verificação~ ó melh-or den1orar~ para conhecer a verdade ...• 

·O. SR. PRESIDENTE - A Mesa· assim tem sempre pro.ce
dido, e V. Ex. sempre reclama contra a demora no annuncio 
das votações. -----..... 

O SR. JosÉ MARIANO .-••. do .que .deixar· passar con10 
verdadeira uma .decisão sobre a qual podem recahir suspeitas. 

·Eu rião sabia que, u.sando do meu direito de representante~ 
tornava-me impertinente para com V. Ex. ; eu não sabia que 
o exercicio dess·c direito era considerado por V. Ex. como 
offensivo a sua dignidade, V. Ex. sabe que eu, prezando a 
minha, não poria em duvida a dignidade de ninguem e· 1uenos 
daquelle que· o Congresso elevou á altura de seu Presidente. 
(Mu,ito · bern.) 

Prote~stei, protesto e hei dG protestar sempre~ porque 6 · 
meu direito. embora a lWesa attenda ou não attencla. conforme 

.fez agora. Este ·Congre~s-o. está sob uma grande fatalidade: ou 
elle ha :cte submisso attender. a turlo quanto que.rcn1. . . (Nilo 
apoiados; 1•cla·rnações ge1·aes). Perdão; deixBrn-1ne ao n1cn~s 
conclu:ir a pbrase :·Este Congresso está sob un1a grande fatali
dade: ou elle ha de attender a tudo quanto se lhe acena, a tudo 
quanto, lhe aconselham (Não apoiados; rêcla·mações) ,. e. e!ltão, 
dão-lhe a: denominação de ~servil, ou . nós procuramos aqui ba
ter-nos pelos principias e luctar para que a verdade appa-
re~a. c chaman1-nos de anarchistas. 

Pois bem;· quer chamem-me de anar.chista~ .quer ~ão, hei 

' ( 
\ 
i 
i 
I 

-
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dQ protestar, hei de bradar sempre. ainda que a minha voz se 
perca\ neste recinto. (M'uito be·m.) · 

Q_ .SR· r:t::oLENTINO DE CARVALHO requer que se proceda Ú 
votaçao nominal sobre o art. 12 do projecto. 

Consultado, o Congresso rejeita este requerimento. 
Sub1nettido á votação o art. 12 do projecto, é approvado 

por 94 votos contra 89. · 
« Alén1 das fontes de re,ceita discrinüna-das nos arts. 6° e 

so~ é licito á União. como aos estados. eu ll1U lati"varnente ()1_1 

não~ · crear outras qúaesquer, não contravindo o disposto· nos 
n. r ts . 7 o, 9 o e 1 O, § 1 o • » 

O SR. PRESIDENTE - O paragrapho additivo apresentado 
pela Con1missão. considorü-o prejudicado pela deliberaefi(J 
honlem tomada pelo Congresso, assin1 con1o uma en1enda ana
Ioga do Sr. Virgílio Da1nasio. 

O SR. PRESIDENTE -- Vai-se votar o art. 13. A este ar
tigo sú foi mandado um additivo do Sr. A1ncrico Lobo. 

O Sn. Gn.J GoULART - Len1bro a V. Ex. que o Sr. Aine
rjco Lobo retir,ou todas as suas en1eudas, .para restabelecei-as 
na 211 discussão. 

O .SR. PRESIDEN'l'E - Tem razão. 
São successivamente postos a votos e approvados os nr

Ugos 13~ 1.4 e 15 ·do projecto, assin1 concebidos: 

Art. 13 

O direito da União e dos estados a legislarem sobre 
YhV:-ã.o fenea e navegação interior será regulado por lei dc.1 
Congres.so Nacional. 

Art. 14 
As forças de terra e mar são instituições naúionaes per

rnanentes, destinadas á defesa da Patria no exterior e manu-
Len~ã.o das leis no interior. · 

;. Denúo dos lilnites da lei, a força armada é essencialmente 
obediente aos seus superiores hierarchicos e obrjg-ada a sus
tentar as instituições constitucionaes. 

Art. 15 

São orgã.os da soberania nacional. os poderes Legislativ?, 
Executivo. Judicia.rio, harmonicos e independ~ntes eD;tre. s1. 

São consideradas prejudicadas as ·emendas subst~tutryas 
do Sr. Demetrio Rjbeiro e outros, e do SP. L:utro ~odre e 
outros. 

Ve1n á Mesa a segu!nte 

· Declaração de· voto 

Declaro que votei contra os arts. 12 1:- 14 do proj.ecto (.]e 
Constitu ie5o 8 1:'8C[ueiro que se insira esh~ voLo na acta.· 

o 1 1 -es 24 de dezen1bro de 1.890. -. Almino Al"" ,::~a a c as . s c s s o , ·-
'l:m·es A{'{onso, 
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DISCUSSÃO DO CAPITULO II 

O .SR~ PRESIDENTE - Está te1'n1in.ada a votação do titulo 
preliminar. Continúa a diSCUS$iO do cap. II do proJecto. 

MUITOS SRS. REPRE'S.E~"'TANTES pedem a palavra. 
. O SR. PRESIDENTE - Peço aos. S:rs •. r·epresentantes que ao 

pedirem a palavra se enunciarem de n1odo que os seus nmnes 
·possam ser inscriptos. no livro· da. Mesa .. 

O Sa.. B~.mA!tó - Consulto a. ·v .. Ex. qual o valor que. tênl 
as· noW. lançadas . ahi no livro, relativamente aos repres:en
tantes que pretendem tomar par·te nos debates, porque muitos 
de nós nos. dirigimos á Mesa e te~mo-s os nossos nomes in-
s·cripfos. . · . . . . 

Ora, deseJo ~sabe:l" s,l e prec1sa tornar a. pedir a ·palavra, ou 
si eila nos será dada segundo ·a ordem da inseripção. 

0 SR. PRESIDENTE - Ao iniciar-se a diS(}U.SSão do pro
jecto, muitos me.mbros do -congresso vieram inscrever-se para 
a discussãô do titulo preliminar e de !Cada. um dos capitulas.: 
HGuve pedidos de ínscr'ipção para a. segunda discussão • 

.:..4. -1\fesa entendeu que isso não er.a regular (Apoiados) e 
que o regular seria fazer-se a inscripção á proporção que fosse 
annunciada a discussão da, cada. um dos ca.pituios, visto que o 
Regimento assim o detern1ina e é o meio de evitar a confusão 
e· reelamaç5es. 

O Sa. BADARó -Neste ·caso, peço a V. Ex. que me mande 
inscrever para esta discussão:. 

São lidas~ apoiadas e entram eonjuncta.mente em discussão 
as ~ui.nte8 . · · 

Emendas 
Additivos ao art. 16 

. I §' 4,0
' o systema · eleitoral terá por base a representaç-ão 

proporcionai . das maiorias e minorias. . 
§ 5.0 O exercicio do suffragio é um. direito e um dever 

. dos efdadlos dá Republféa e nllo soffr:e intervenção do Poder· 
Executivo.. · · 

Sala das sessões; 24 de dezembro de · 1890. - Marciano 
de Magalhães. , 

. Ao art. 16. Substitua-s~ assim: 
. . ~ ()~Poder Legislativo é exercido por um Congresso electiyo 
den~qunado - Congresso dos Representantes - eom a sancçao 
.dô Pr.eside~te .da Republi~a. · . 

. Suppr1mam-se os §§ 1°, 2° e 3o. · 
· Emendem-se os· de~ais artigos deste capit:u~o, de accôrdo 

· com o. pensamento contido no presente substitutivo .. 
· · s·ala das sessões, 24 de dezembr() d·~· 1890. - Cassiano do 
.Nascimento. - Victorino Monteiro. - Thomaz Flores.-- Ho-

. m.!ro Baptista . ._.. Jul,io Frota. -Pereira da .Costa.- Alcides 
Ltma.. - Pinheiro Machado. - Abbott. - Julio de Castilhos. 
--- Rtsmiro Btl:,.eellcs . • - Borges de M.~deiros. - Abrett. 
Jfl'llno Bdrtreto. ' 



Ao art. 16 

Accresce~1te-se - en1 regra - ás seguintes palavras: -
con1 a sancçao . ·- A merico Lobo. 

Ao art. i 7, § 2o · 

.Accresoente-se - e o mandato do substituto durará o 
tempo restante ao do substitui do. - Americo Lobo. 

Ao art. 25, § 2° 
r · 1 

Accresce!lte-s~ - e ser natural do Estado que: o eleg~~: ou 
nelle ter res1denma durante dois annos immediatos á eleição. 
Lobo~ala das sessões, 24 de! dezemr:~ de 1890. --, Amer2~co 

Ao §. 1° do art. i7 
Diga-se:. 

§ 1.° Cada legislatura durará quatro annos. 
S. R. - Freif.erico Borges. 

Ao § 2° do art . 18 
Accrescente-se: 
§ 2. o Quando se der contestação sobre a eleição de qüál

qt;~er meinbro do Sena~o ou da Camara, a questão 9erá resol
vida pelo Supremo Tribunal Federal. 

S. R. -Frederico Borges. 

Ao art. · 24 
Substitua-se : 
Art. 24. Os membros do Congresso, sendo compatíveis 

;pa~a o exercício de todos os cargos, não podem, entretanto, ac• 
ce1tal-os sem licença da .respectiva C amara. 

S. R. - Fr"ederico S. • Borges. 

A' secção I -. capitulo I 

Art. 25, n. 2.- substitua-se pelo· seguinte: 
Para ser Deputado, ter mais de vinte e cinco annos dê 

edade e quatro de residencia rto Bràzil, e ,p,ara ~er Se!laqo~, t~r 
pelo menos trinta e cinco annos de edade e se1s de residertct.a 
no Brazil~ excevtnados, quanto aos prazos de quatro c se1s 
annos, os cidadãos a que se refere o n. 4 do ar~. ~9. 

(A excepção já foi aprovada pelá Ccmnussao dos 21}. 
·Sala das sessões. 19 de dezembró de 1890. - B. Campos. 

- lrforaes Ba1·1·os. -· Adolpho Go1·do . . - Tho_maz Carvalhal. 
- Domingos de 111 o1·aes. - Mursa. - Rodrt(JUes Alves. -
Rubiáo Junior. -Angelo Pinhei1·o. - Lopes Chaves. - Ro
dolpho }diranda. 
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Substitua-se o § 1 o do art. 25 pelo seguinte: 

Esta!' na posse du-s direitos de eiclacli'io lH·azildt·o e .-::er 
al is tavel .con1o eleitor . 

Sala das sessões, 23 de dezen1bro ele 1890. - Cort·êa Ra-:
. bello e outros. 

Ao. a1"t. 26 

Suppri111a-se o n. 1 -- A.lcinclo Guanabara. - Dernetr·io. 
A.ntâo de F'm·ia. - Mon'i::, Freh~e. - AnnJbal ·Palcüo. -

Fnmr;a Cm·valho. - 11. de Ca.rva.lho. - itn.j'risio Fialho. 

Ao art. 2ô 

SubstHumn-se os ns .. 2 a. '7 pelo snguinLe: 

2-;'.' 1\)dOS OS fnnccional•ins fnlblíeos; C-ivis~ poli.l:.icos e mi
lil.fll'üS, excepto os ministrr.~~ e o pessoal diplomatien. 

Sala das sr·p,~ues, 2.11 {.le tlnzen1bro ele 1890. - .'t 1ner·i(·o 
Lobo. 

.Ao art. 2 .. 7, § 1n 

Dopois da palavra. -. habitantes ·_ accrescente-se -· ni."í.n 
devendo esse nun1oro ser inferior a quatro por ·qualquer Es
tado. 

Sala das sessões, 24 de ·dez.en1bro de ·1890. - ·uch.ôa. Bo--· 
dri(J'I.W.~. - Atha11de .lu:nJor. - A. AzeJ•edo. Caetano de Al
IJ'I.t.qnc'i'({7UJ. - Bcl.f'ort V'ieh·a. - Aqu·i7i'l10. - J:lnni::. F'teh'e. 
- F1·eder·i.co Borg.e.~. - .!. Sa'nnento. 

A' emenda do art.. 2.6 

. T>ar·agTapho 1Ú1ico. Ning·ucm. s~rá declarado . inr-on1pn.tiY~i 
péln simpl~s fneto ·de sm~ erente on rninisLrn ·de lHl."Hl· l'f·ligjti.o. 

g. R . . -- A.. Ca'nalcant'i . 

. o Sr. · Corrê-a· RabeHo ( *) Sr. Presideüte~ por nn1 if o 
poucos· mon1ento.s vou occupar a .atten_c;ão do Congresso. qur~ 
deve achar-se ancioso · por ouvir . a. palavra anet.orizatla do 
Sr~- rcpyescntante da~ Balüa! que ha de vir a esta tribuna di·S-
cqtir. qu_estões d~ 1nais alta i n1portanci a. . 

O· meu fito é unicamente justifi-car uma .en1enda, ciue tive 
a ·hont·a d~. apresentar. Conheço quão dift'icil é neste Cong,resso 
screin .adoptadas r·n1ondas ao projecto constitucional que ·sn 
clfscutn. revestido, como se acha, da respeitabilidade- que lhe 
dão,· não sômcnto o ·fa.cLo de · ser elle ~concebido e elaboracln 

. sohl'o todos o~ outros que :foram apresentados~ como a ali a 
co1~1p~tc-nei a -daqnnll'0 qne tomou- a seu .cargo ·a. redacção flest.e, 

. C') E.:;;tt-~· ái~t·.ui·5n. pnhlieado em apprndiee Da· prin1e1ra 
ed1r:ão, suh;;:.tilue o resumo que actui se acbaya. 
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que ~c off'orece á dbcussão, que alnda tern por si Ler sido 'sub
lll!~l L~(l(t au exame o ycrificaçãu aLtonta elo umà illustru Com.:. 
1111ssao nomeada pelo ConoTesso. 

A difficuldacle, na ve~dade, de .serem adoptadas as en1en
flas qu.e não forern offcrecidas pela G91111nissão. nlanifcsta-:..;" 
pela d~scussão das {Jisposições prc:lin1inares. Ouvin1os aqui 
produzu·en1--<Se os n1ais lH'ilhanLes discursos, não podendo 
aguelles qüe· os p1~onuncia~ran1 conseguir fazer con1 que uma 
fio das_ emendas apresentadas fosse approvacla; discui·sos c.ste's 
(1UC, nao obstante isto, trou:x:eréun a gra·nde e in.e·stimavel van
tagern_ de n1ostrar á Nação que as que.stões aqui ventiladas, 
quesL~os capitaes, por isso que dizen1 re-speito á organização 
do pa1z, são tratadas p·erante e·ste Congresso .con1 plena liber
dade, e discutidas e votadas ~sen1 que haja intederencia de 
lll11 IJOclül' (:.~tranho. que venha trazer crnbara('OS Ú YOZ d( r::.; 
oradores ou 1n1posição sobr.e o voto. (AlJOütrlos.) 

. ~~ nos lo ponto as apprehensõe-s que, lodos vós sabej s, 
cx:Jstw.n1 no paiz, achan1-se con1pletarnento dissipadas, pol~que 
nlt.e .iú viu que no Congresso h1a plena liber-dade de cliscmssfí.o: 
ns nradores f.allan1 con1o queren1, a votar.ão ó perfoitanl'r--nl c -
elueidada e ·O voto absolutan1ente livre. (Apo,iados.) 

Jú :Sn vô, vois, que a Constituiç.ão, elaborada e ,.·utacla Pl11· 

t.ars ('Ondi~~ões, vai calar no anilno do. paiz, produzindo os nHti:~ 
benefic.os resultados, e terá. as condições de durabilidade e 
de rpspeitabiliclade ,que provêrn da inteira i l<ibe.rdaclc Jln 
Congrnsso na sua discussão e approvação livre. (AlJOiaclos. · 

Mas, por• que razão, senhor·es, não foi possível a ne.nhun1 
rcpl'c~entante, a não .ser o Sr .. deputado Lauro Sodrt~, con-. 
seguir que passasse un1a só en1enda na discussão das (lÍ<Spo
::;jções prelin1inares do titulo pdmeiro ? Essa razão é obvia 
o clara: o H lustre auctor do proje·cto. elaborou-o co1~1 sun1rna 
prudcncia .e alto criterio, foi buscar as suas inspirações na
quelle paiz, · que empirican1ente t01n 1nostrado aos olhos do 
1nundo a excellencia do principio federativo; inspirou-se na 
Consl.ituiç.ão dos Estados Unidos, e é· preciso dizer. federalista 
por prineipios e. convicção, como <\ quando tratou de ~stahl'-
lf•.em· a scpara<;:ão das rendas dos estados c ela Uniãn. pnnl:1 
culnünanLe ·da discussã:o nas disposições prelimjnarc-~~ quanrlo 
f.ralon disso,. f·oi além ela ConsLitu:ição dos J~~tados Unidos, dPi
x.ando .. privati.varnrmLc. a cada Estado o clirejto rlr.. tl'ibulat' 
certas·. 1naterias de que naquena Republica não sn ha.v:ia feito 
di.slinccão. estabelecendo-se, assim, .entre Jlós. ] imites ao cl i
ri' i Lo. da ·união. 

E', pois, esta. a razão por que não tmn sido possível fazer 
ernenclas á Constituição, até o ponto en1 que nos a-chan1os, 
l'\ndn sido a))fn'nvaclas apenas alg'Lunas apresentadas pela Co_m
n1i·ssão c que não alteran1 o projecto e1n sua substancia. 

Ora, sendo assim, scn1 dúvida poder-se-ia. pensar que é 
rlcn1asiada ousadia ele .minha parte pretender ·que. a en1cnrla. 
que vou tct· a honra de sub1netter á eonsideração do CongT·esso, 
tenha sorte diversa das que lhe f-oram apresentadas. Ben1 
sei, e esta l'azão é que n1c fez ·subir a tribuna, ben1 sei que não 
pó ele actnae no ·rspil·i Lo do Con~Tesso, para acceitação ou re
jeir·.ão de uma t'Jn<'rrla. a auel.ol~Jdacl~ rln nome que a an1para: 
se(' que. por· esse lado. falhariam jnteiran1ent-r:- ns condições 
de. :f01.~ça c di' vHê:l.1idactt~ p_m·a a minha. (:V rio apo_lados.) Mas, 
si consrg'lqr· CtLW n ~~ (Pnr,·ao ·dos mcn1bros df.~stc 1llustl·l' CciD.-
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gresso convll'Ja sobre o ponto que discuto, como ·me pa1 .. ece 
que n1c ncho escudado eJn poderosas razões, que moveram-me 
a apresentar a emenda. parece-me, digo, que hei de obter a 
sua approvação. 

A em·enda, senhores, é esta (lê) : 

Substitua-·se o § 1 o do art. 25 pelo seguinte: 
«Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser 

alistavel como eleitor .1> · 
Esta emenda é substitutiva ao dit<> § 1 o do art. 25 do pro

j eúto. que estatue: «Estar na posse dos direitos de eleitor.» 
A differença entre uma e outra disposição é :clara e ma

nifesta .. 
Para justificar a mnenda, peço desculpa ao Congresso de 

invocar uma noção elementar em jurisprudencia, isto é, a 
differença entre o direito a uma cousa qualquer e a posse 
desta cousa. i 

O direito e a posse não andam. s·empre unidos, e frequen-
temente acontece que aqnelle que tem o direito a uma cousa 

- qualquer, não tem conjunctan1ente a posse della. 
Para que se esteja na posse do direito de eleitor, o ar--

tigo 70 do projecto em discussão, exige, além daquellas con
dições ou requjsitos~ que são ne.cessar·ios para que se possa 
alistar o eleitor) o alistan1ent.o; de sórte que sómente está na 
posse do direito de eleitor. o cidadão qnc, reunindo es: es re
quisitos, tenha-se .effectivan1en.te alistado. 

E' o que dispõe,. expressamente; o nrt. 70 do projecto, esta
tuindo: «São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos, que 

·se alistarem na f6rma da lei.~ · 
Logo, é patente que, para se estar na posse do direito de 

eleitor, torna-se essencial esta condição do alistamento; e pois. 
a prevntecer a doutrina do art. 25, § 1°, s6ment.e é elegivel 
aquPlle que, tendo o direito de alistar--se eleitor, tenhà-se 
tambem alistado. · 

·Ora, quaes são as consequencias da conservação do ar-
tigo 2 5, § f o ? V e .i a n1 os • · . .. 

Em primeiro logar, deixam de ser elegiveis todos aquelles 
· cidadãos que, na ~poca do alistamento. não estando presentes 

por qualquer cir.cumstancia, deixPr11 de ser alistados, e pelo 
facto de não estaren1 . presentes na occasião propl'ia tPnhatn 
deixado de · lail~ar n1ão dos recursos legaes, incluindo-se 
aquellPs aue se tenham ausentado em servico da Nacão: todos 
qne comolet~rem · 21 annos no tempo que decorrer da data do 
alistamento á data da elei~ão,. quando a lei estabelece como 
re~rrt goet>al qne n. edaôP n~ra a elee-ibilidade é a maioridafle 
de 2t annos; e todos aquelles que, estando suspensos do·s seus 
dirP.Ho~ de cirlAnH.o b'razileiro. e.TJ-Vi do art. 71 do nroier.to, 

na época do. alistamento. se tenham libPrtado dPsRa suspensão· 
-antes da. eleição, o que é ainda grave inconvP-niente. 

. Assim, nni~. na ar1opr>ão do $ 1 o o o ::l~t. 25 T'esnlta.,,á a ex
ehlsão da e1egibiliõn.dP. para varios cidadãos, sen1 uma razão 
plausivel ·ou e 1! ~usUfique. 

Ora, nii.o sPi si estava no pPnsamPnto do redactor rlo pro
,iPcto em discussfio esta conclnsãó: si P.~tava, ttinda não pude 
desenhrir qnni a l'azfio crne t.eve para isso. . . _ 

Creio que ~eve ... se, attendendo-·se aos direitos dos ctdndao! 

!f 
~ \ 

I 
'·· 
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~ra:t.ileiros, que sn aehan1 pelo projecto excluídos da elegibi'
l.ldRde, adoptar a emenda substitutiva. 

~est~ e:x:ige-se para a elegibilidade. a posse dos direitog 
d.e cHladao bra7Jleiro. isto é .. não havel-os perdido, na fórma 

cu nrt. 71, ·ou nao estar deiTes suspenso na occasião da eleição . 
. U~I 'Srt. REPRESENTANTE -· De sorte que O brazileiro que 

cst lYer en1 .paiz cxtraDgejro~ não poderá ser eleito ? 

. O Sn. _90RRÊA R.ABELLO - Digo : estar na posse dos di- . 
re1tos de cidadão brazileiro. V. Ex. tenha a· bondade de ouvir 
o n1odo 'P?r qne ~a 1ninha -emenda foi forn1ulada (lê). 

O _proJecto exige que seja alistado, e, sendo assim, já 
mo.stre1 qu'e, a não ser o alvitre tom-aão pela minha emenda 
1nuitos cidadãos fiearian1 excluidos. Eis o motivo, Sr. Presi~ 
d~nte, _.por que apresento a en1enda, e nisto não 1ne afastei da 
dlsposiç.ão d?- nossa antiga Constituic;ão, posto que nella õ sys
tema de eleição fo,sse o indirecto. 

. Sr. Presidente, par.ece qne justifiquei, na medida de: 
1n1nhas forças, a emenda que offereço á consideração do Con
gre:sso. 8i ella fôr acceita. como espero, apresentarei outra ao 
art. 70', que virá harmonizar e tornar clarás as disposições 
relativas a este assumpto. Si. fôr rejeitada, ao n1enos teremos 
a vantagem de evitar, para o futuro, interpretaçõ·es differentes 
.sobre a disposição do proj.ecto, interpretações que poderão 
ficar sujeitas aos interesses da politica, e· que, por isso, terão 
a grande inconveniencia de não ser constantes, com offensa 
dos princípios de justiça. 

Cedo a palavra ao 'honrado Senador pela Bahia. Em vista 
das emendas que V. Ex. a.pres.entou á Cotnmissão dos vinte e 

um, é de esperar que venha discutir questões que dizen1 re
speito a factos importantissim.os do projecto, e entre estes á 

inelegibilidade dos ministros de ·qualquer ~culto, nelle esta-
tu ida. · 

Não sei sobre este. ponto o que poderá conseguir o illustre 
orador contra o nobre Ministro da Fazenda, quando este re
velou um patriotismo bast!tnte audaz para, em nosso paiz, 
~xcluir da repre·sentação nacional todo aquelle q"!le obedeçe 
a um poder extranho~ seja este uma nação extrange1ra, ou ~e;]a 
o Syllabus. . . 

· Tenho conclui do. (Muito bem.: muito bem. O orador é 
ctt1nprimentado por dive1 .. sos Srs. repre.~entante-s.) · 

O Sr. Saraiva comeca dizendo que o seu fim é motivar 
as e1nendas que of'fereee1.1 á consideração da Commiss:.io 
porque julgou fossem submettidas tambem á apreciação do.· 
Congresso, para este deliberar sobre ellas; mas assim não 
sendo tem necessidade de motivai-as, para que o Estado que 
o elegeu saiba que não de-ixoü de pens'.lr em tudo quanto o 
pudesse interessar. 

Antes de fazer· a ànalyse de taes emendas, tomar:í em 
con~dderar,.ão alguns per iodos do discurso do Sr. l\finist.ro- da 
Fazenda. 

O Congresso sa:be si· o nobre Min1stro é ou não é a Fe
deracã.o. O successo da revolução dependia de S. Ex. 

Estas questões que se têm véntilado, de discri1ninacão de 
rendas. todas têm a.s suas bases. Si a Dictadura fizer un1 or
cam~nto posstvel, um orçamento como o que se nos annnn-
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ciou, a Federação esLá n1orta; porque para ?e faz~r un: o r: 
~amento, de 250.000:000$ ou 300 . .000:000$, e premso, nao so 
que os. estados .eedanl tudo quanLo quc~rem, 111as, tamben1~ qu2 
os direitos exisLentJes sejan1 arrecadados para este or.ç~a-
Inento. _ . . ... 

Portanto. a Fedcra.çao depenclla- elo .Sr. MnliSLro da Fa-
zenda e si ella se ·n1alloograsse S. Ex. era o res1p,onsavel. 

Ouvindo mn narte- que o Congresso 6 que ha de vnt:..u, 
o orador responde ... qu.o isto não dependerá do ~Congresso aclunl, 
mas dos congressos posteriores; que tudo quanto estan1os fa
zendo ag·ora é trabalho perdido. 

Diz que ou o 1S:r. Ministr·o da Fazenda tinha con1 o 
Sr. General De·odoro a influencia prec.isa TJara Dbrig·ar o::
seus· collegas .a não gastaren1 con1o gastaran1, ou deviam re
tlral'-se, o que aeonteeia no ternpo da Monarchia .. 

Objectando-se-lhe en1 aparte que as cirm1n1stancias, hoje. 
são diversas, o orador diz que a. Revolução foi acceita e ap
p1aucüda en1 toda a parte: a. Djcbadura serviu-se. dos rnesmos 
insl.rumnntns ela l\lnnarehia. C'. sendo assiln. não tinha neces
Si{lade de aelos de violeneia. coutinttassc ·a g-ovel'nal', cnnJt) 
Thicros e os rcvolucionarios de fevereiro continuaran1 a gn
vernar a França. . 

Os n1onarchistas de- então não qnerem~ aeluali11ente, a rr·s-
tanrução,. porque não desejan1 ycr o sangue brasileh·o rlerrn
mado, c ainda por outras razões. 

Dizendo_...,se que a Feclera<,:ão el'a in1possivcl sem a Repu~ 
bliea~ 0 orador aecci.tava a H e publica para estabc1ecc:.r a . .Ft.'
derrução. 

Ouvindo estas palavras, é preej so qu c proteste, porqu r 
tinha perfeita eonvieção dr qu0 n ehe.fe do Estado que cshí. 
hoje no exilio tinha tanto p.atrioti.s1no, que havia de :fazer a 
Federação, ainda que estivesse· convencido ele que depojs della 
viria u Republica. . · 

Ha trés systemas ele federalisn1o, con1 relação aos re
cursos do.s estados. H a o systema dos .representantes do R i u 
Ci-rande elo Sul :·é o ver.O.adejro systema; é o systen1a sinlple-,, 
essenci.aln1ente :federali.sta, que pega em um ou dois il:l
]1-0stos, entrega-os á União para que con1 elles faça a drs
pesa e dú tudo o n1ais aos estados. 

O· qtH~ o orador não quer, e por isso aeceita o syst.en1a 
dos representantes do Rio G.i·ande do SuL é ver a União rica 
e .. o~ estados pnbyes. Q11c quer· dizer. pni· exen1:plo, o nobre 
:!.Vhnistro da .Justiça fazer uma 1nagistratura federal rica e 
não d.ar ~ecursos aos .estados para supprir os pobres dean.t.e 
dos I'lCOS •••• 

. Isto é un1 escarne o . 
. A este respeito o ·crlle concilia melhor os interesses dos 

estados con1 os da l!J?,iã~, é a ·emenda .do Sr. Amphiloquio~ 
que ac.on~elha n Sr. Mm1.s'lrc' ela Jnslii.:a a I'Sindar. 

Perg:unta Uo · Congrasso: H a Fe·deração possível ;cnn1 llln 
. orçamento de 250 ou de 300 n1il eontos para a União? Sendo 
assi:1r. ~ Fccleraç.ã·o não se _f;'lrá senão depois qnc o GnngTrs::)n 
ordmar1o estabelecer a Un1ao. 

pi~se o nnbre. l\i.injstro da Fazei1da .que· cUsnõe de uma 
recetta . de 1.38 1-:111 contos para un1a despesa de 200 n11l. 
S. Ex.. tomou por h ase o orçamento de -1888. rnas não h a 
q~em 1gnore ~ue. o orçam.ento deste anno e.:st~t muito exce
dido~ e sel-o-a amda pelos nrçamentos posteriores. 

'\. 
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Pnd(•nws d izt~t· q uc•, ~i 11 Uo\·m·no da Un.iüo tiver juizo 
t• t·rilt:t·.iu v<u~a Jaa•r· um tH't;UutcnLu, ainda que e~Lc seja. 
1 lt•:-;t•q mllb!'adn nu . ., prinlCÜ'<l::; temnos. a renda elas alfandegas 
st'l'Ú -:;u t'ficit~nle pal'a colJril' os âc/icii-s ern dois ou tres anno::; 
u, aincla. deixar saldus. 

·rmu-sc dilo que as cle::;yesa::; ua Diclauura no exercieiu 
cotTt'n to são ele 200 n1il contos. 

_ \0 ora~lor pócie asseverai· ao Cont;Tesso que essas despesas 
l~st.au a nl.lwclas em •mais de 250 mil contos, isto é, o o1·çamento 
vm sut· •::gual ou maior do que u orçamento da g·uerra do J?a
J·aguay na sua phasL~ rnai s in1portante. 

Vai clar agm·a as razões po1· que apresentou 0111end.as so
bre a separação de rendas . 

.:\rre-clil ava que o sy~ terna exagg::~ I':Hiil 1: o p r·o iec LiJ ele Cons
Li Lu i tão era n pcot: de todos: nr)s nstnnws gove1·nados aindà 
por urna DictarJura. e n oradnt· esLú rneio isul<tdo. porque re
JH'PSt'nla a tlpptlSi<.:i'itl ela Bal1·ia. nã() ú Repnblica. mas cmno 
un1 p1·oteslo ao que se [ r·rr1 rei Lo eontra ·O .EsLado, contra a 
l iben1aclc· r~leitoral e, contra a n1oralidade p11hlica. 

No dia on1 que a ·DicLadura .fize1· o contrario disto, 
no dia e111 que a Dictacluta rnanclar llon1ens que .saibam 
gov.u1·nar u Esl aclo ela Bahia. terá~ em. vez de urn particlo 
adversn, u1n partldo ·fa.voravol. 

Vai da1· a razão por que apresentou un1a emeli.da dando 
i 1npuslns dP al fanr!Pgas (' outros, l'az.el)do cnrn que u Governo 
pagasse a divida ele todo.s os estados. 

Fez isto. pol'que aehon-se en1 un1a difficuldacle ex
!rema, ele nma hypothese que, sem ser propheta, affirma que 
ha ele realizar-se: os .estados do Norte não pode'rão existir 
sc1n o pagamento de suas dividas. 

O orador p:osla de ver que alguns dos representantes do 
SuL enjos estados estão ricos, lan1e1ll.en1 que a Bahja_. que 
I mnbcn1 não é pobre, peça que se paguem suas dividas. ·v a i 
explicar, c para isso precisa fazer iu11 pouco de h1stor1a nt:o
narehica, para illustração dos republicanos. 

::E' a historia do in1posto de consumo. 
O ünposto de consun1o das províncias era inconstitucional. 
O illustre presidente ela Bahia, ·O Sr. Lucena~ no desejo 

de fazer con1 que a província pudesse fazer um poueo de es
Lradas de ferro. urn pouco de obras p·ublicas~ creot."L o huposto 
de COllSUl110. 

IPernan1buco viu o imposto lançado, quiz tmnbem t.el-o. 
Con1{Jrehencle-se que os n1jnistros: da l\fonarchia nã,o 

nactt.HlYarn co1n esse attentaclo das assen1b léas provinciacs c 
submeLLoram tudo á A.sse1nbléa Geral, cuJa demora nas deei
sões absorviam, por assin1 dizer~ os erros que por alli se davam. 

Mas vein um dia en1 que un1 1ninistro declarou inconsti-:
tueional o imposto e o suspendeu. 

D'alü a -crise nas providencias. e, sendo este in1n.osto des-· 
·Unado para obras publicas e estradas de ferro, a sua eessa
eão trouxe un1 deficit horroroso nos orçan1entos e os juros 
ãssoberharan1 a receita. · 

Portanto, si. o Congresso, no intuito de amparar a União, 
riscar este imposto sen1 dar-lhe o equivalente, e si não olhar 
as dividas das províncias, os congressos posteriores arrom
barão a Constituição. 

Dizendo en1 aparte ·O Sr. Serzedello que nenhurn dos 
systcmas propostos resolve a questão de presente, o orador 
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· I'espo11de que, effectivamente, assirn é antes da àiscriminação 
dos in1pos tos. 

Na serie de em.endas que apreseníou, ha uma ·qu~, parece 
insig.nificante, n1as que se liga con1 o systema. que offereceu; 
en1 lagar de 3!4 para alter.ar: a Constituiçã.o - diga-se 21?· 
porque sabe que a Constitu1ºao ha de ser reformada em dois 
pontos. 

Nega ao Governo da União o direito de legislar sobre iln
pos Los de exportação dos e~tados. 

·Tratando das incompatibilidades, diz que a Con1nlissão 
pro~eden con1 extrema s'abedoria rnandando que as inconlpa
tibilidades scj am decretadas pelo Congresso. 

P·ois. pergunta o orador,. podeis crear na Constituição do 
Bl'azil uú1a disposição de incompatibilidade para que o clern 
regular o secular se.ia excluido, não da funcção de legislar, 
mas da funccão de cidadãos? 

LA terr.a do padre Feijó, de Alencar, de frei Caneca e ou
tros póde decretar incompatibilidade do clero para as func
oõ-es politicas eSI(JUecendo-se de que aquelles homens sempre 
estiveram na vanguarda do partido mais adeantado? Seria 
essa disposição um verdadeiro borrão na Constituicão, e se·m 

. necessidade, porque não. é ma teria .constitucional em paiz 
algum do mundo. 

Outro ponto: a el.egibilidade do Senado pelas legislaLll
ras. Pede licença ao Congresso para,· respeitançlo a sabed.oria 
dos auctorés da Constituição~ dize1~ que isto é uma velha dou
trina amerieana ·dos tempos primitivos daquella Republica, 
a doutrina de Ha1nilton, .que venceu a de Jefferson~ o liberal 
extremado daquella epocha. E!ssa doutrina está provocandn 
alli grandes reclamações; e quando l.á se reclama quanto a 
essa tolice da Constituicão ame~icana, é que o uongresso elo 
Brazil pretende adoptai-a ! , 

Pergunta ao Congresso o que será uma eleição de· s~na-
dores nas nossas ca1naras de Estado? . . 

Os chefes de ·partido serão os eleitores do· Senado, isto é 
que é pratico~ · · · 

Respondendo a varios apartes sobre a f·orn1acão de par
tidos, diz que ha de haver dois partidos - o federalisa -e ú 
unionista; isso que ahi está se formando vai ser o ty]Jo 
·dos partidos futuros, isto é, .() partido fed'eralista que res
peita muito á União, mas que não lhe dará senão r o que fôr 
stricta:mente necessari~ ... par:a .sua. vida, e o partido unionista 
que dirá: Damos á Un1ao tudo ,quanto rfôr preciso mas o· qt1e 
hoy.ver para desperdiQar, desperdicaremol-o nós. ' 

O SR. SERZEnELT .. o -. Ness.e ponto, não ·apoiado .. Eu creio 
que se form.ar;á um partido radical com todos os exaggeros 
do féderalismo e o partido verdadeiramente federalista. 

O SR. 'SAt\A.rv:A diz qu~ o orador engana7 se. Já declarou 
que um dos mer1tos da DICtadura foi acabar co-m o raau~a .. · 
lismo e o federalismo no Brazil. Os libera~s da Monarchia 
agarravan1 l!ma :pasta de· liberalismo para annunciar ... se: ne
nhum queria, fwar ·atr.az do ou.tro; urr.1 vinha cmn a sepa- · 
r~ção da Egreja do Estado: outro com a grande naturaliza- · 

. cao, etc. . _ . · 
. A Dictadura fez t.odas estas reformas e teve o gr·an de · 

fX}erJto de acabar com esta agitação d-o liberalismo. . 

';\ 
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O Sn. ANGELO lHACHADo - Falla corôar1nos a obra Ja-
zeudo a Bederação. ' 

. o Sn. s.'U~AIVA diz que é por isso que aüoeitou o lllandato €'; 
- . . . J 

s1 w:~o consegua' esse ideal, pedirá. licenca ao seu Estado para 
declinar . desse 1nandato. 

Não ten1 outra missão a cumprir, e si não a tivesse, ve
lho co_n1o é, não .se viria metter no regimen republicano, do 
que na o ten1 hab!Los nmn costumes. Fará un1 ultimo esforço 
pe_la Federação c, quando ella estiver acabada, dai'á. v o r ter
minada a sua n1issão. 
. Não entra em outl'as questões, que não são attiuenles 
as suas en1endas, porque não quer tomar ternpo ao Congresso, 
1nas accrescentará que toda cópia dos Estados Unidos mn 
ma teria de religião não é demais. · 

. O .orador não tem medo dos j esuitas: delles só nos póde 
vir o bem. 

. Het'erindo--se ás mnendas que enviou á Comrnissão, das 
quaes já se occupou, diz que, corno não é republicano da ves
P.era. n~n1 da velha guarda, ten1 sempre medo de que as emen
das seJam consideradas con1o sebastianistas. 

A Con1n1issão, porém, só reconhece o casan1ento civil, ma5 
o orador entende que se deve faz.er o casamento civil e o re
ligioso; isto é que é liberal, e não só liberal, como sensato~. · 

Qual é ·O interesse do Estado no casamento civil? E' dar 
as regras para a constituição da familia brazileira. 

Qual é o interesse do cidadão? E' ir fazer o casamento 
civil, e si algun1 extravagante quizer só o casa1nento reli
gioso, deixem-lhe essa liberdade, como a têm a,queUes que 
não se casam nem de um nem de outro modo. 

O orador mandou uma emenda ·que tem alguma gravi
dade; a sua justificação pó de ferir a susceptibilidade do Con
gresso, e foi por isso que não mandou uma emenda á mooão 
dirigida ao Presidente da R8!Publica. 

Si o orador pudesse.? limitaria. as. funcções do Pr.esiden te 
de seis a quatro annos. 

Pergunta ao Congresso: Ha possibilidade (a não ser Jl:Ut 
genio predestinado. a viver neste paiz) de uma vida direita .e 
tranquilia durante um lonso period,o? Ach~ 1nuito d~fficil. 
Si isto e verdade com relaç.ao ao 1 o VI-ce-Pr.es1den.te, n1a1s ver
dadeira é como relação ao 1 o Presidente. Elle foi chefe de 
u111a revolução. rreve necessidade, -como se diz, de<~ estabe
lecer uma dictadura. O orador não achava necessidade disso; 
póde parecer um h_o·mem e:x:quisito, mas ~ a sua. opinião. 
Acha .que elle vai f1car um pouco· gasto, s1 fqr ele1to, como 
é de presumir. Elle já vmu eom um anno de diCtadura, o que 
equivale a dois ou tres. . . 

'l\tlas o pensan1ento do orador não foi exclusivamente 
este. A Revolução fez-se para collocar o paiz e.m n1.elho~e~ 
condições do CJUe aquellas en1 que estava durante o Irn:per1o·? 

Qual a primeira ob_rig~cão de un1 g9verno? Entregar os 
poderes á Nação.. A Naça(} e quem deve d1zer quem. qç.er para 
gavernal-a. O orador appella, mesmo, para o patrwtlsmo do 
Congresso que lhe diga . si,. p.eJo systmna por que fora.t;n 
feitas. cst'as eleições têm auctoridad.~ para eleger um Presl-
'dente·? Não se alonga neste ponto, porque tem medo de pa·-
I·eeer un1 pouco sebastianista. . 

Passando a occupar-se do regulamento eleitoral, per-
gunta si delle havia necessidade? 
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O ~n. lt.1. :-..nno 13.\.nCELLOS - Cotn o reguhunenLo de S. 
Ex:., fc•z V. Ex: un1a eleição cOinpletarnenlc livre; entre._
! an.!o. u ~uceesso1· de V. ID:x.. deu uma C:unara uiUlllllne. .I a 
, .. ~·~ (lll c nfiu é questão de regulan1ento, é de quern governa. 

10 Sn. SAHAIVA responde que si un1a ~ei, r?deada d~ tudo 
quanto se púde in1aginar ele rnaio1· _garantia, po~e _,ser ·vro~acla, 
quanto mais urna lei que dá ao ·Governo o 'ClnelLo de Jazet· 
a crualifieação, de receber, fiscalizar c sonnnar o v.ot_o. 

O SH. A~lEHlCO LoBo - lleallnenle, o nobre :MnliSLt·o du 
lnLol'io1· pocUa, antes, elaborar en1 seu gabin~te o. Congresso, 
vm·que, assin1~ fabricaria n1onarchistas, que nao exrsLern neste 
paiz. 

O Sn. :SARAIVA responde que esta questão de rnonarchistas 
e republicanos é tuna questão que póde ter alg'U111a gravi
dade. n1as que nenhurn mal i'az ao paiz. 

rroclos sabiam que o orador é de natureza republicana; 
nã.u quer, por exemplo~ qn P. a Hepublic.a conceda graças, por
que não con1prehendc que urn governo republicano proeure · 
a clesegualdacle das elasses. Os republicanos ela velha guarda 
deven1 estar n1uito irritados. 

A. l\'lonarchja não era tuna instituição an1ericana, e não 
podia ser; ella veiu para o paiz no mornent.o em . que havia 
t1n1a especie de djctadura. · · 

A.cha que o Congresso não de·ve fazer a grande injtBtiça 
de tornar re-sponsavel a dyna-stia pelos abusos que se~ con1-
1netteram, mas os seus· ministros, que eran1 responsaveis pela 
t:unstituil_:ão. Ern toda a sua vida politica, dizia aos ~.eus 
atnigos liberaes que o orador era muito propenso ao con
serva tor·jsn1o~ e por n1uito tmnpo acabruD!haran1-no .con1 esta 
ldéa,. quando era un1 elos n1ais adeantados, porque:- quando foi 
eleito, scn1p1·c defendeu o liberalismo, e quando se rasg·avant 
diplo1nas na Carnara, o orador nunca concorreu para que se 
falseasse un1 só diplon1a. 
· . Si o orador proseg·uia nesse can1inho, é claro que sau
daria a ~R·epubl]ca, si ella viesse ou pelo parlamento -ou pela 
accJ.an1ação publica. · 

O· oradnr ·Jaz~ particularn1ente. do linperador urn juizo 
muito r~levado de seu patrjotisn1o, e s'i tivesse tido a hoüra de 
ser a 1nda Ministro antes da· Dictadura, dir-lhe-ia: Senhor. o 
paiz 0;seja .que Yossa l\!íagestade pratique n1ais un1 actn ·de 
paLroLI~mo, prel)arando-o para outra fónna de governo. e, 
os tá persuadido, elle acc.eitarj a este conselho. · 

_ Che~ou ü n1orn~nto em que ficou presuadido de que o 
. pa1z Jaria ~.Republica: as classes conservadoras, IJOr este ou 
aquede 1nouvo, estavan; republi-canas; a n1ocidade·. . . a 1110-
oida~e, nesta não fa}ler:nos, porque ern todo o ten1po foi re
lHlbhc~na; n1as havra un1a sorte de vertigern, nenhun1 ho
rnen1 Julgava-se talentoso nern independente; si não fosse re
publicano. 

Por eon.sequen·cia, quen~: podja sust~ntar a Monarchia 
er:~n1 ?,S homens .que, c~n1o o Drador, julgavam que a :Monar
::-.lna -~1nda era ~eccssana para que con1 ella se fizessern todas 
as rcfor1nas, afim de que q, Republica viesse e achasse o ter
reno preparado. 

· Termina.· pcd]ndo a-o Governo Provisorio que faca uni 
pn11rn cl1~ csforç.o afirn de entraT em transac;ção con1 os seus 
adversa rios elo Congresso. 
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~>.nn um potr~o. de patriulisn1o c com um pouco de pru
dcileia u no~) r c _I\1 nn~t r·n da Fazenda, que neste ponto é o Go
veTno l)rovJsOri o. pó-de tudo eonseg·uir; entenda-se S. Ex. 
co1n o:-; seus collcg·as d ivergcnLe:O;. e faça uma cousa digna do 
r.un$Tesso e qu<~ nos dê ten1po de pensar bem, de nwditar e 
de 1 azer uma obra duradoura. 

O S~-t. PttESIDE~'PE - T'~m a p_alavra o Sr. T\1-.;ta. 

O Sr. Tosta - ( ... ) Sr. PL'csidente c i Ilustrados menllH'tW 
cluo Cong:·esso Nadonal. Seria certamente grande tmnericladc 
JllJnlla v1r uecupar Ptn hura tão adeantada. esl.a tribuna. si não 
eslivese eonvencido da generosidade do illustre Congresso, 
.que ha ele receber todos os oradores con1 a n1es1na hcnevolen
e_ia. poT·quc o principio que deve presidir ás diseusões é a 
l1_he-r·dadc e1n tudo e para todos, é a maior tolef'ancia pos
Sivcl. 

:Sei que• a Nação tem os olhos fiLos en1 ll!'ls; sei que o~ 
llHI11~PrÜ/~s dn CongTesso são _prcciosis~ilnos: sei que no~so-s 
eoncHladaos esperam ver Yof.ada no ma1s breYI' p1·azo poss1vel 
a Con:-;1 itui~,;ão qnf• vai leg·islar cr):mpletanlenie o regimen 
republicano inaugueado pela incruenta revolução de '15 d!J 
nuYen1hrn d r• -18.819. fPorf anto, eu não estaria agm·a nesta I. ri
lJLma :-;i não YiPsse impelliclo por tlim dever. e deYer ünperio :u 

l\"a eircular (lt.H.). dirigi ao eleitorado do Estadn da Bahia 
sul ic i I ando seus sufJragios para roprnscr!.tal-n Jteste Con-
gt·es-,o, eu f ornei saliente os dois seguintes pontos: 

1". ()r1u havia de ni1vidar esfon~-os para que a autnnu
mia dos esLados fosse uma realidade, sen1 quebra do prin
ei]Jin da unidade Haeional. 

·2(). Compron1eLLi-n1c, 1nais, a esforcar-1nc para que a 
lh~t)UlJlica dos J~slados Unidos d(J l3razil fosse emiw~ntenH.mte 
J'nÍigiosa. eumo a JlcpulJlica ArgenLina, ou corno a Ilepubliea 
Norte-..:\Inel'icana. 

U~\L\ ynz - Ser i a uma ealanüclade. ·(lia outros a.pm·les.) 

o Sll. rrosTA - Sei que o esp'irito de innovac.:ão em lllU
tet·iu. relig:osa paira sobre este Congresso.· 

li~L.:\ voz - Hepublica religiosa não quer dizer que haja 
uma religião do J~sLado. (Ha · oul1·os aparte8). 

o SH:. r_t'osrrA - . .Jú prcvb:t que log·o no eomeeo du nteu. 
diset u·;:n spt·ia. llonrudo cmn ns apartes dos rneus colle.g·as 
Ú\:res-tJensadoJ·es, que hoje est.ren1ecen1 quando ouvem :L'aiiar 
em rPligi ãu. tal e o mo Plll F1:ançoa eerto _parl.ido · c~tren1e~e 
qm.uuln uuYn fallar en.l clerwahsm9. Ma5 I~epublwa re.h
~=dosa. como procurarei_ n1ostrar .. nao quer o d1zc:_r J3-opubl1.ca 
g:ovcwnada pelu clero~ nao . quer chzer subordma!;_ae: o a. EgJ·.e.Ja: 
s:igni fica qÜe o G(~\.o(~~·no_ eleve l'ef'_5.lllheeer ~18 _PI.'Illel])lOS .: un~ 
darnenlaes do ChnslulnJsmo · n nao cxpclln· Deu~ da CarLa 
ccu~l it.ucionúl, co1no a um nrylho~ conw a uma chunera! 

U::\L\. ynz Hepuhlieu sem liberdade de conscie.neiu nãú 
é . Ilepubliea. 

(*) Este rJiscur~o~ puhlieado ·em appeudiet~ na primPir·a 
edição, substitue u Tc~umo que aqui se achava. 

5G 



OuTRA voz -· O nobre orador não disse o contrario. 
( Outr·os apartes.) 

'0 SR. Tos'l'A - Os honrados congressistas não me ou
viram dizer que eu quer i~ uma Republica_ religiosa como a 
Argentina ou a da An1er1ca do Nor~e? .... Nao sabeJ?.1 que na 
Republica Argentina existe uma rehg1ao .subvenc1p~~da :
a catholica, mas· ha liberdade de cultos, todas -as rehg1oes sao 
respeitadas, e os cidadãos são admittidos- ~os c~rgos publicos 
sem outra condição a não ser a de sua 1-donmdade'? Como, 
pois, me accusan1 de querer Republica sem Uberdade de con
sciencial 

U~IA voz - Essa -- subvenção é contraria aos principios 
rt~publicanos. (Outros apartes.) · 

O SR. TosTA - Sr. Presidente, eu dizia, quando os apar
tes m-e desviaran1, que o motivo que me traz neste n1omento 
á tribuna, é demonstrar áquelles que me 11onraran1 com o 
mandato de seu representante, que toda a minha actividade, 
envidal-a-ei, nesta tribuna tão cheia de espinhos e responsabi
!idades·, para defender as oeren<;.as populares. 

Não sou intolerante, sou partidario, no momento actual: 
da liQerdade de consciencia ·e cultos. 

0 .SR. GABINO BESOURO -·Como quer uma Republica re.
ligiosa'? 

. VozEs - tA.ssim não é possível ouvir-se o orador. Dei
xem-no completar o seu pensamento. 

O SR. TosTA -. Devo! antes de entrar no desenvolvimento 
de n1inhas idéas sobre este ponto~ antes de examinar quaes 
c•s principaes systemas a· respeito das relações entre a Egreja 
e o Estado, definir a minhã posição em relação ao Governo 
Pr-ovisorio. Senhores, eu não presto apoio incondicional, a 
todo o transe, a todos os actos do aliás patriotico Governo 
Provisorio, constituido a 15 de novembro de 1889 em nome do 
Exercito ·e da Arma-da, nem creio que haja entre os membros 
do Congresso quem o preste (Apoiados), porque isso impor
taria a ·renegacão da liberdade de pensamento e de livre exame; 
sem o que não ha Republica democratica. · ··· ·- · 

Nós, os membros do Congresso,· devemos ter. e todos têm, 
· coragem cívica bastante para dizer ao honrado Governo Pro
vísC?rio. sem reservas mentaes, sem receios, quaes as reformat;; 
soc1aes que convêm, . ou se coadunam com o espirito geral d:-.t 
Nação . Brazileira.. . 

UMA voz - E' isso o que vamos fazer. 

· . O Sli. ToSTA - E é porque penso :assim que eu venhc 
entrar na apreciação de alguns actos do · Gov~rno Provisorio. 
ronsubstanc~ad~s no projecto de Constituição subrilettido á 
t!ossa apremaçao, actos ·com os quaes não concordo. 
. Os nobres. membros do Congresso sabem, melhor do que 
o orador, quaes são os tres systemas principaes relativos á'3 
relações entre a Egreja e o Estado. · 

O primeiro systema é o de uma religião official, suh-
Vl\ncionada pelo Governo ... · · 

·yozEs - Ohl Oh! 

-
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,. O Sn. TosTA - E' impossive.l: neste Congresso, fallar-!:le 
cn1 religião! (Não apoiados.) , 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o primeiro systema é o 
de urna religião official, cercada de todas as garantias, de 
todos os privilegias, . com preterição dos dissidentes, não se 
.adünittindo nos cargos quem. não a profe·sse. . 

Este systema exclue a liberdade de consciencia, a libel'
d~de de cultos, qualquer que seja a fórrna. pela qual se ma
nrfeste. Adoptado na Inglaterra de Henrrque VIII. donde, 
f~lizmente, já. desappareceu corn a emaiictpaQão dos catho~ 
h c-os da Ir I anda, está hoje em voga na Russia. E' inconcilia
vel, incompatível com o.s principies de um governo democratico 
comq o nos~o. Portanto, fé impossível que o republicano no 
Brazll tenha a pretencão de sustentar o regimen de uma Egreja 
privilegiada, intolerante, perseguidora dos dissidentes~ 
· O segundo systema· consiste na união, na paz, na har:... 
n1onia, na concordja entre o E·stado ·e a EgreJa, subvencio-

: nando o Estado um culto, p·orém não exigindo c.omo condi
ção lJ·'ine qua non do exercício de qualquer emprego publico 
u qualidade de crente e sectario da relig·1ão official professada 
pela maioria; admitte a liberdade de consciencia, a liberdade 

· de -cultos en1 todas as suas manifestações, com todos os seus 
corollarios. ·. ·. 

rral é o. systema adoptado pela Constituição da Republica 
Argentirn.a e, tambem, pela Constituição helga, votada pelo pa-
~triotico e religioso Congresso de 1831. · 

A união da Egreja · e do Estado, nos termos em quo acabo 
d~ ·expol-a: é susceptível de varias modalidades. 

Assim é que na Belgica. não sómente a religião catl1o
lica, qqe é a da nTaioria da Nação~ como todos os cultos exis
v~ntes no paiz ern 1831, quando o Congresso votou a Consti
tituição, são subvencionados pelo· Estado. Fóra da Stlbven
cão não ha 1nais relação alguma de dependencia entre. a re
lE.'gião e .o governo belga: não ha e:nequat~~1~, nãQ ha recurso de 
appello, co1no de abuso; não ha beneplacito. A .Egreja gir3. 
completa1nente livre na esphera de sua~ attribuições. 
· Os bispos, o arcebispo, todas as auctoridades ecclesiasti
cas são nomeadas exclusivamente pelo chefe supren1o da Egre.ia 

. catholica, sem dependencia alguma do governo do Estado. 
Não .acontece assim na Republica Argentina. Alli ha 

compensacões; si o Est~do, por um lado, sub_venciona o culto 
catholico, por outro nao podem as nomeaçoes da.s auctorl
dades ecclesiasticas ser feitas senão de accôrdo com o Pre
s!~ente da Jlepublica, que propõe, como acontecia no extin
cto Imperio, e o papa acceita ou não. 

0 SR. R.AMioRO BARCELLOS - Tem O padroado. 
O Sn. TosTA - Exactam,ente; tem o padroado. O ter

ceiro systema, ·o systema da Egreja livre no Estado· livre, 
consoante a forn1ula de Cavour, apresenta-se sob duas fór
mas : a fórma do Estado leigo e a fórma, digamos com . fran-· 
queza, do estado atbeu. . 

O SR. BADARÓ - E é jsto o que se quer fazer. 
O SR., TosTA - Em que consiste a theoria do Estado 

·Iojgo ? Consiste en1 que o Estado que não é theologo; não ar
roga a si o direito de escolher entre as religiões uma,. con~i
derando-a verdadeira, para. impol-a .á sociedade, deixando .. 
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Óunveniente e verdadeira. 
1(). SR. ZA~IA - Deixando que cada um vá para o céo pelo 

cmninho que. quizer. 
o SR.1 Tos'l'A - A laicidade do Estado, para __ n1e_ serv:ir da 

expressão ele un1 notavcl . escriptor francez, nao. 11~1phca .~ 
hostilidade, nen1 a n1alquerença~ nem n1esn1o a -~ndlfiere~l(,a 
contra a 1:eligião; ·nmrca só1nente a il~dcf?endencla. (Jfu'Ltos 
apoüutos.) Mas~· de que duas pessoas sao 1nt;I.ependentes 1una 
ua outra não resulta que devem ser adversarias, ne1n_. 1nes;no, 
que deven1 deixar· ·de .. ter enLre si quaesquer relaçoes. 
(Apoiados; n1u.Uo bem .. ) 

0 SH. AMERICO LOBO. dá um aparte. 
. O Sa. Tos·TA - Diz n1ais o erudito publicisLa, e cha1no a 

: aUenção elo honrad<? Senador p~u:~ este_ ponto: - -q_n1a ~o-:
ciedade em que o Estado e a rehg1ao estao en1 lucta nao pode 
ser senão un1a sooiedade profundan1ente perturbada; por 
outro ·lado u1na sociedade en1 que a religião e o Estado pre
tenden1 ig~orar-se n1utua.n1ente é quasi un1a sociedade il11-

, possível. . · . · 
Eis uma verdade incontestavel. O bo1n sens.o, a Illustra

. ção e a experiencia politica dos illustres congressistas não 
.ln c opporão contradicta alguma. . 

O SR. R:\.~nRo BARCELLos - Perfeitan1ente; não deve ha
~'er hostilidade, deve . haver garantia. 

· . O Sn. TosTA - ~Eu . sei que alguns positivistas ... 
UM S!l. REPRESEN'I'ANTE - Não se n1etta con1 esta gente. 
lO SR. rroSTA - . . . pretendem erig·ir em principi.o so

tial e politico o indef'erentismo, quando se trata .:das rela-
çoes. da EgTeja e do Estado. : 

Do mesmó m,odo que o positivista não cogita da solução 
(lo problema -: existe Deus? - porque a applicação. do mt~Lllo

. do .. experin1ental é impossível, assün tmnbem o legislador, 

. na. confecção. das leis, não deve conside1·ar religião alguma 
e: .conseguinten1ente, deve p;roceder · con1o si nhenhuma ex is-· 
,tis se. 

· E' pratican1ente impossível o sirnile. · Ha ;grande . diffe-
rença ·entre uma e· outra cousa. · 

. · O philqs-oph~, en1 suas lucubrações, · póde deixar de co
'S'!t~r ;da ex1ste~c1a de ·Deus; dahi nenhuina· perturbação ad
VIra para a SO<?Iedade. Mas ·o legislador, ou o Governo, póde, 
POFV<=:_ntura, . der~ar de enfrentar·. com as differentes aggre-

.. nuaçoes _que. e;x:1sten,1 no seio da sociedade (Apoiados), sem 
· · h~rn1on1zar-se · com ella.s, . ou· c-ombatel-as : e1 ;subn1ettel-1as '! 

.. Pois ·o· Governo, deante do facto n1aterial da existencia de 
· nm·a: ou 111ais confissões religiosas, con1 seus templos, suas 
· pr~twa~,·· seu culto externo, ha de fec.har os olhos á luz da 
ev1denc1a e proceder como si a reliO'ião não existisse ? 
;(Muito be"!") . · · 0 

. 

. . ,. .. Não, 1:11eus · senh01:e~~~·não 1 é· pos,sivel. o indifferentismo do 

.Es~a:do -para co1:n a rehg1ao; na sociedade,·me parece uma· cousa 
. ; .human~mente, 1n1possiveL 

... :> ..:\goq:t,. Sr. Presidente, vou . djzer e1n ~!UC- é que consiste a 
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theoria do Estado atheu: consiste, nã.o e111 deixar de cogitar· da 
existeneia -da religião ... 

UMA voz -· Não se está tratando disso. (Ha ou.~tJ·os 
apm·tes.) 

9 Srt. TosTA - Não estou tratando de tuna questão philo
sopl~wa, rnas ele uma questão politica e social (Muito be1it.: 
apoutd.os.) . · · 

A theoria do Estado atheu consi.sLe nisto: não en1. desco
nhecer a existencia da religião, n1as cn1 querer escravizai-a. 

O EsL~do aLheLt hostiliza, perseg·uc 0s crentes, en1prega to
dos os nw1os ao seu alcance, a for~~a n1oral e material, Ludo de 
que diS'põe parn, supplantar, para fazer desapareeer a rol igifio,. 
~~a soe icei acl e. · 

l!::.\1 Sn.. H.EPH.ESI~N'rAN'l'E - Ntrnra houve "Estado athen;. cW 
nrn cxnmpln. (fla rnnitos apartes.) 

O SH. 'JloS'!'.-\.. - Os S•·"· !'Rpres!·:·n Lantes DNlen1-1110. .un1 
cxmnplo de nn1 Estado aLheu, segundo a theoria que cstotl" 
expendendo. . 

J~eUzn1ente não ha. paiz algun1 onde_. essa theoria esteja 
constitucionaln1ente consagrada; e será isto um. argun1entn 
ele que me hei ele servir opportunanwnte en1 favor das emen
das que pretendo apresentar ao artigo 27 do projeclo elo 
Constituição. . 

Não e:xi~te no mundo un1' Estado ve:rdadeira1nente atheu~ 
entretanto, o projecto de Constituiç.ão subn1etticlo á illustra.:. 
ção e ao criterio do Congresso brazileiro consagra a theoria 
elo atheis1no social! (Apo'iados e não· apoiados.) 

O i~R. SERZEDE·LLO -· Neste :ponto· acho· que V. Ex tem 
razão. 

UMA voz .- Está cr.eando adeptos. (H a out1·os apartes.): 
O SR. Tos'rA .__ Tenho, quanto me perinittiram as cir

cumstancias, feito a exposição e u exame : dos tres princi
paes systemas das relações da Egreja e do Estado : - · o de 
uma religiã-o official, subvencioi_lada, privilegiada;, intole
tante; o da união e har1noni.a dos dois poderes - espiritual 
o temporal, respeitada a liberdade de consciencia, · e o da 
s1~paração, sob a fórma dupla de· Estado leigo e atheu. 

· Agora, cun1pré-me estudar qual o systema que n1ais se 
coaduna con1 • o espírito geral da Naf.{·ão · Brazileira, , con1 o::; 

·seus habitas, os seus cost:un1es e as sua~ tradições christans. 
Qual .. será o prin1eiro, o seg·q.ndo ou o terceiro, sob a 

fórn1a leiga? Sei que é preciso corag:em para sustentar a 
união . e harmonia entre.. . ~ · , 

(Trocam-se muitos apartes). · 

VozEs - Deixem o orador proseguir. · 
O SR. Tos'r.-\ -- Os nobres Dep1.1tados n~~·e l]ão de permit

tir. não responda n1ais aos apartes~ seguindo o meu c:aminho 
o deixando que os n1eus illustres colleg·as formulen1 dep.ois 
as suas objecções nesta tribuna; porque de outro modo· não 
conseguirei expender as minhas idé.a-s. . 
· Eu trato de o:x:anlinar qual o sys'tema que mais convmn. 
ao Brazil. Smn receio de afastar-me da verdade, posso 
atfirmar que é o systema da união da· ~gr.eja com o Estado, 



-886-

r~peif:ada. a liberdade de eonseiencia 
herdade de cultos. 

(Não apoiados), a li-

U:M SR. !tR'.:P~l.lY~BENTANTE - Isso par~ os qüe são catho- 1 
1icos. q 

O SR.. SERZmELW - .A. fórmula. verdadeira é a Egrej a 1 
livr.e no Estado livre.. E:sia é que é a doutrina republicana. ~ 

.O 1SR. TosTA -· !Para resolver-se este problema, no seio i 
de un1 pov~o, é indispensavel indagar quaes são os seus 
antecedentes historieos. ·e si ha uma. ou algumas religiões 
p-r-eponderantes, .ou, ao· c·ontrario, si a população está divi-
dida -entre varias seitas sem .que qualquer dellas prepondere. 
Ora, pergunt'O:: No 13razil existe, ou não, uma gra~de maioria 
catholica ~ Existe. 

VozEs .-- Não apoiado. 
O SR. ARISTIDES MAIA - Ha completa indifferenÇa re-

ligiosa. · 
O Stt~, ToSTA- O .episcopado brazileiro, na pastoral que 

dir·igiu ao paiz, calculando em 12. 000. 000. a população do 
Brazil,. declarou, terminantcmente7 e não ·foi contestado, que o I 

rtumero dos. aeatholicos, isto é, dos indifferentes e dos secta- · 
rio.s de outras religiões·, é computado em 500. 000, segundo 
os mais exaggerados ·calculos. 

Ora,: deante disto, pergunto: Qual ó systema que melhor 
convém ao povo brazileiro? Sem duvida algum~ o da união 
da Egreja e do. tEstado. . . · . · 

O SR. RAMIRO· BAROE~os -· Em ma teria de religião não 
ha numero de . consciencias: ha consciencias. 

O SR. ToSTA - Vou citar opiniões de livres pensador·es, 
para fundamentar .. positiva e ter:rilhmntemente, a doutrina 
que aeabo de expôr. Uma dellas é a de Littré, ·que, ninguem 
contestará - era . um positivista, um livr~ pensador . 

· Dizia Littré na sua obra A Terceira Republica (Ze): 
- . 

. · · .. · cA separação· da· Egreja .e do Estado não é . um principio, 
mas uma medida politica, sell)p.re subordinad~ ás circumstan
cias ·de tempo e togar. ~· . As necessidades historicas e. soci~es 
forcaram os homens de Estado e as a,ssembléas a se accom
modarcm. com. transacções e, neste domínio, o mais e o menos 

· s~o largamente pratica~os na Europa ... » . . 

Referindo-se· a.os Estados Unidos, diz elle ainda (lê): 

. (( Egual. . typo não· é transportavel para a Franca, as 
tradições e: os habitos se oppõem; e, certamecte, nenhuma 
assembléa. assumiria a responsabilidade de urr.~a innovação, 
muito difficil no meio de tantas· outras difficuldad.es in
ternas · e externas que ·nos cercam." 

UMA voz - Mas Littré fallava para a Franca. 
O SR. ToSTA - Outro trecho do· mesmo Litt.ré, citado por 

Julio Ferry em um banquete politico, respondéndo áquelles 
que exigiam a separação da Egrej a do . Estado em Franc~. 

· Este trecho, que vou citar applica .... se, mutatis muta1l(lts, 
ao Brazil. (Não O.J)oiadol.) · . 
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. Os nobres repr€sentantes ainda não cmviram, com·o. já 
cl1zem - não apoiado ? ! 

UMA voz - Não se sabe o que é. 
O SR. TOSTA- (lê) - <<0 Catholieismo é sem duvida ne

nhuma a religião da maioria dos francezes. Deduzidos de 
u!Da parte os protestantes e os judeus, e de outra os in
differentes e os livres pensa;dores, resta uma consideravel 
massa,. qqe enche as egrejas, receh~ os sacramentos desde 
o baptisn1o até á extrema uneção, e defender-se-ia, si fosse 
rnolestada en1 seu culto. 

Não reconhecer esta consideração fundam.ental é ex
pôr-se a graves enganos theoricos quando se é philosopho 
e se estuda especulativamente a marcha das idéas, dos cidadãos 
~~· a n~o menos graves desacertos, si se é homem de EstadÓ 
1nvesf:Ido do Governo.» -

Vejamos o que diz Leroy Beaulieu, mais claro ainda, 
si é possivel, do que Littré (1l~) : 

«A questão da separação das eg:rejas e do Estado não 
pôde ser decidida senão pelos antecedentes de cada povo e 
pelo numero das confissões existentes no s~eio da popula
ção. Seria absurdo renunciar a separação das igrejas e do . 
Estado na grande Federação americana; não o seria menos 
querer transportar este r-egimen para a Franca; seria um novo · 
elemento de desorganização e de discordia. ajuntado a tantos 
outros!. .. 

«A separação das egrejas e do Estado, accrescenta o e.s
criptor citado. tão justificada por circumstancias historicas 
e pela multiplicidade das seitas nos Estados Unidos da Ame
rica, deve ser considerada, em nosso continente · ·europeu, 
como um dos projectos mais subversivos da paz· e da cohesão 
sociaes.l> 

Ainda tenho uma citação de Ferneuil, sociolo~ista mo
derno, em sua recente obra - Os princípios de 1789 ( M): , 

«A questão das relações das e~!"e.ia.g e do Estado é ex
clusivamente um problema de arte politica, -e susceptivel de . 
soluções variaveis, s-egundo a estructura e as funcções do · 
organismo social em qne se pousa. A~sim. os Estados Unidos 
puderam se aceommodar ·COm o regimen da separação e da 
{r,usencia de orçamento dos cultos, sem que a saude do corpo 
soci~l a liberdade das cons·ciencias e a seguranca do Es
tado experimentasseln um damno sério; mas nenhuma nação 
da Europa ousou até hoje seguir o exemplo do_s .. Estados 
Unidos, porque ellas. rec_9nh~ceram_ que suas co!ld1çoe~ par
t1iculares de e:dster..c1a nao favorec1arn essa accllmataçao .» 

Mutatis mutandis, eu applico ·tudo isto ao Brazil.. 
Tenho den1onstrado que, no :Brazil, onde a maioria da 

população adonta a religião catholica, o systema que melhor 
consulta os legitin1os interesses populares é o da. união, 
o da harmonia dos dois poderes espiritual e temporal, da 

· Egrej a e do Estado, garantida a liberdade de cult{)S. 
UM SR. REPH.ESENTANTE - E como é que o Brazil manda 

buscar padres no extrangeiro? . 
O SR. TosTA - Isso é outra questão que não vem a~ 

proposito. (Apartes.) 
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Vejamos como procedeu o Governo Provisorio na n1elin
.drosa questão religiosa. O Go~vern~ sepat'üu a IEgrej~ ~i o 
l!lstado pelo decreto de 7 de janeiro de 1890, vouco ten1po 
depois da Revolução, sen1 attender a considera~.ões valiosas, 
·impellido pelo espirito de innovação (Apai'tes.: co·ntestaÇi)es.) 

· Ul\1 Sn. REPRESENTANTE - Os bispos accei Laran1-na mn 
un1a pastora,l coll ectiva. 

O SR. Tos't'A -· Examinemos o decreto. No art. J -
adoptando a theoria do Estado leigo, pr·ohibiu .que a União e 
O':i estados, sob qualquer pretcxfiV que seja, os!.abcleçan1 ou 
vr.dr.m nlgurna religião, creando clifferenças enLre os ha:. 
hitantes por causa de ·crencas relig'iosa,s .. (~~poiados.) 

No art. 1:1) extinguiu .o p:arlroadc- ~con1 a.s instituieões 
.e recursos que lhe são inhm'e11tes. 'jsto (í, aeabou eon1 o 
J·egn,Hsn1o, eon1 a. suhordina(;ão dn. EgTe.i a ao Estado, su bor
dinar.ão qne no Pxtineto Impcrio ... 

tO Sn. B"\D.\IHí - Sô produziu n1alc\s. 
O SR. TosT,\ - ... s6 1wncluz:iu n1alrs. 

Finalmcnl.e, no ar L. Ô0
, g-arantindo por pnxl r da Uniii.o 

n congTua ou ~nstN1tatão dDs nctuaes ser-ventua;r·io~ do culln 
eat.holico. clcixou ao:;; estados Jpderados a t'aenld:vl~ dr suh
V('J:cionai·rm o cu H o catholieo ou outro qualqtwr, curnn f'n I f'll
dcr-em. 

Pari icularmcntc, co1no cal.lJOlieo, prnso · tiLW o n1clltol.' s~~s
imnn~ o mais adapt::wel ús nossas tradicões é o da; união. 
E'· o que se enean1inha para a rea-lização elo idea.I da · or
ganização christan dos estados, iàeal traçado primorosa e rria
gi.stralmente pelo actual Su1nn1o PonUfice na sua memo
l'a.vrl e.ney{•.lica - Immm·ta1e Dei. 

·Con1o congressista, ·poré1n, nas a;ctuaes circun1stancias· 
politicas do .paiz, :p1•o bono pacis, não tenho a pretenção de 
pro pôr a restauração do que a revolução extinguiu; acceito 
a separação,. mas quero a separ.açtt·Q fra;nca, se1n peias, sen1 
restricções contra a consciencia -cathoUea, seJn pcrseguí~~·â.o 
contra a Egre.ia,. respeitados os dire.Hos e as liberdades da 
Eg·reja, girando os .Jois poderes independentes nas resve
ctivas ospheras ·de suas a.f:.tribui'I.{Ões. ;;;ern\ Jbosti·1idadas :re-
dprncas, · 

10 'SH. BEVILAQlH dit. UlU longo a,parte. 

O Sn. Tos•rA -E' mais tun dif.\curso do qur un1 anarfo; 
Y. Ex. reserve-se para quando oceul)aJ· a I.J'ihuna. Ulu'ito 
hcm,). 

O decrr..~.o· de 7 do janeiro~ r.ujo exame pr.rfunctm:ia
Jnen1 e nca))Pl de fa:1.er~ levantou a princi Din rr.cl.aJJH\.(:OüS. 
alarmou, me~mo. a consciPnria do n1nitas fam:illas ; rnu.s, 
('Jf•pois. o rpi!õicoparlo hra:~.ileiro. r.m u.n1a 11asloral enllretiv~L 
monnn1rnlo dr. snhndoria e fer·vor rol igi·nso. salvando o 
11rinr.ipin f~atholien da lÍnião dos dois podm·es. af·critorl a. 
senarncãn... . . 

10 Sn. BADAthí - Cnmo rnodns 1.~,,:vcn.di. 

O SR. · 'ros'.l'A. • . corno un1 facto ineyil'.avel. confiado 0.111 · 
qu c o Governo P rovisorfo rnanteria 0 decreto 1.10 que de li..: 
beral e den"'OC.l'atico continha para, a Egre;ja. 

i. 
\ 
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, Sr·. P~-eside~te, não serei eu quen1, con1o congressista, 
: enha pedir ma1s do que acceitou o 'episco:pado .instado 
lJ~~Ias. ~J.~·c~lrr.tstancias ünpcriosas da Revolução. na en1ergcn-
eJ a rlrt hc~l em que nos aehamós. · -

Accceii.o o cleceeto de '7 de j anciro do 1R00 .•. 
O 'Sr.. 1

BAD:\Ró - Corn as correccôes indicadas. 
U:t-.L\ voz - Pelo clero'? 

iO Sn. BAJHruí - Sim. srnllor. 

O SJt. TOS'I':\ - . • • com as cnrrcc1)i)t"•s que pretendo 
jH'Op1k opporlunamenlc. 

Anl1~·::; clu publiem·-sc o t.:lc'ereLo da ::.;epar-neü.n, honyc 
01:tre o Yirlun~o r illnstracln biRpo -do Pnr·ú. actual arce.
] IJ ~po ela Ballia. 8 n orucli I. o Sr. Min islro das Finaneas un1a. 
larga t·cmfeJ'niwia. da qual resultou afl'irmar· n Sr·.·' .Minist1·o 
q t! e. par-a os .1111mc•ns ela HfwoltJ1.:ãn, a srtJnrat.ãn era e·ousa 
a:;;srn!ncln. dPcJrlicla~ inr.,·HaYe·l. rna;s que SPria manlirla n li
henlad: ela Egr·rja G_athol i cu t' gat·an !..idos os srn~ dir·eitos 
nn patz. ·1·onw n1•s J~slarlos Unidos .. (Apoirulos. 1 ~Lilwrdadr~ 
r~n:nn Dn::.; Estados T_Tnidns da .Am'rriea elo ;\'llr·I.P, lnl fni a. 
prnrnr·~.--a elo (;n,:crno Provisorio~ :re.il.n rwr nm do::: srus 
rr•prr~sr~ntantes rna1s eonspieuo~. 

YnzEs - 'E. trrn si elo crm1prida. 

O Sn.. BADc\RÓ -.- ~la.s nãó cstú consignada esta l ihrr-
dadc na Constitui(:·ão. ( Troca·m-se calo1•osos a.pcates, qnc 
invperlem, o oPador de continuar JJ01' alau.ns in,stantes.) 

0 Sn.. PRESIDEN'rE -Attenção. 

O SR. FREDERico BoRGEs - Ouçamos o orador, meus 
senhores! Assiln elle não póde expender as ·saus idéas. 

O SR·: To~TA - Entretanto, essa pron1essa, eu o digo 
com pesar, r.ão foi fieln1ente cun1priclll pelo Governo Pro
visoi·i.o (Apoiados.: não apoiados: contestações)~ porque no 
'i)roj ecto de Constilui.ção. deeretado por elle e ora. subn1et
l.ido .ú aprec.iação do Cong-resso, ven1 consignado o atheisn1o 
-.,ncial.. a throria dn R~tado atheu: procura-se a, todo transe 
exf.errninar, pr-da hosLilidacle S8enla:~. a l'C'ligiã.o da granrte 
rnnineia da Nar,ão Hraziloira! (AJWiados: nr1o upoiados.) 

O Rrt. '!.\·L\ T:\ - A ·rrnh ihieão se refrr.r a· I orlas as reli.
g·iõrs. (lla outros a)j(trtcs.) 

n Srt. TosT.\ - Os honracl(;.iS ·eongrpssislas. of'.Ontcs
\am-OH'. mas PU rspero dcmnn::.;tra.r a sng·uinte proposi(:ã.o: 

o projeef o d1~ Cnnsf if.u it.ão, que d iscnLimns, ô aiJum. . 
Comren pnlo ]WiJu•.ipi n. istn ,;_ JWla suppressão do JU

ra mrn to r(•l ig-ioso. ~fio e,1)nhrço Cnnstitu i(;ãn a l:gu rna. 0xce.
p:w:Hla a fp(lpr·al da Suissa, assiln na Eurnpa. c.nmo na Anw
' . .'ióa. rl:J. rpu1l sf' 1Pn1la exco,luido o .inrarnrnto rcligioso. 

O R1-t. BEVIL.-\QTT:\ - l\Jas jsso •; un1 absurdo, qnP nós 
:n fin rnns i g·n <'tnH•S. ( T1·oca'm.-se calm·o;ws oprn·f'es rm lJ•e n m·a
r.fr.J1' c .;Jarfos 8rs. Cril1(]1'ess'i.s'fas.) 

O SR. TosTA - Eu t.ralo do 'juran1ento simples, que 
pôde ser prestado por· quakruer cre.nt.e, se·rn ·4istínccão de 
COnfiS~Õ(~iõ: : rr•li~·in:S:.'I,:":. (' . não .. JI]O ;jUil;an'iontn · üOHSO.:}nt~;.~ ·OS 
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ritos de uma religião positiva. Todo individuo que crê em 
Deus ·pó de prestai-o. (Apartes. ) 

0 SR. FREDERICO BORGES·- 0 nobre orador prosiga nas 
3uas considerações, que vai n1uito bem. 

VozEs - Perfeitamente. 
O SR. BEVILAQUA - Ah! Eu respeito mui to as _idéas do 

illustre orador, que as tem defendido com muito brilhan
tismo. (AlJOiados.) 

10 SR. TOSTA - Ao passo que todas as c<).nstituicões · 
da Europa e da America ad1nittem. ou consagram expressa
mente~ o jurarnento religioso, estahelecendo algurr1as emi
nentemente republicanas, como a dos Estados Unidos da 
America, a faculdade da affirmação pa,ra os individues que 
pertencem a seitas que não admitten1 o juramento,, con1o 
os quakers; ao pa.sso que isto se dá nO!S paize:s ·.cultos e 
livres, o Governo Provisorio. no projecto que submette á 
nossa apreciação, supprime o juramento religioso, como . si 
nós não fossemos religiosos, como si esta Nacão fosse com
posta de atheus! (A .. poiados.) 

UMA voz - Nós somos mais adeantados. 
O SR. TosTA - Portanto, Sr. Presidente, vou mandar 

u 1\Iesa uma emenda ao art. 22, para que o compromisso 
seja substituído por esta fórma: - Prestarão juramento ou 
tomarão o compromisso », etc. Com e.erteza, a maioria. senão 
a totalidade dos congre·ssistas que vierem ·eleitos da,qui ·a 
três annos, ha de preferir prestar o juramento. (.4.poiados 
e não apoiados . ) 

O SR. BEVrLAQUA - Cada um prestará a pro m.-:~::;~a.. e 
depois, si quizer, prestará o juramento da religião que adoptar. 

0 SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Isso é · que seria perse
gui cão religiosa:; o que não fosse catholi~o, como poderia 
jurar? . : 

0 'SR. FREDERICO BoRGES - 01 iliustre orador a.ttenda 
a que o. tempo é limitado e nós desejamos ouvil-o. 

ü SR. TOS'l'A - Já demonstrei que foi excluido da 
Constituição o juramon to, afastando- 3e, assim. o seu auctor 
de todas as .constituições~ excepto a federal suissa; sendo 
certo, aliás, que a.s ronstitujcões de alguns cantões suissos 
estqbelecem ·um culto official: 

Ern outro artigo, o clero ... 
iO .SR. FREDERICO Bo~tGES ~No art. 2B. 

iO Sn. Tos·rA - . . . é excluido · do Coillgress·o. 
0 SR. ARISTIDES J\1.-\IA - E', at~. tuna medida . salutar 

para a liberdade. 
VozEs - Não diga isso. 

·10 SR. ToSTA -· O artigo exclue os religiosos regulares 
e seculares e os sacerdotes. aue exercerem auctoridade em 
~uas respectivas confissões. " 

UM Sn. REPRESENTANTE - E' u1na medida geral. 

I 
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O SR. ToS'l'A - Mas quen1 não vê que, pertencendo ao' 
catholicismo a quasi totalidade fins ministros do :)Ulto. a 
medida p~opost~ na Constituição, com visos de im.par·ciàli
dade, va1 ferir quasi exclusivamente o cl·ero catholico ? 
AléJn disto, porque se en1prega o termo sacerdote, quando é 
certo que os pa,dres das outras confissões denominam-se 
ministros e não sacerdotes? 

O SR. z~\l\íA - Sac.crdotc é só d~ rellgião catholica ou de 
algun1a seita scisn1atica . 

. O SR. TosTA - Que quer dizer - religiosos seculares? 
O SR!. ZAMA - Todos nós somos. 
O SR. JosÉ l\L-\RIANO - O padre seja Deputado, seja Se

nador, ~as seja, tarr~'bem. soldado, pegue em uma espingarda 
quando Isto fôr nec-essario. _ 

· O SR. Tos~rA - Empregando-se o termo sacerdotes, e 
só havendo sacerdotes na Egrejn. Cat;holica, porque nas 
outras os padres denominam-se ministro~, é claro, é ma
nifesto o espírito de. hostilidade contra o clero eatholico. 

O SR. JosÉ MARIA-Tem toda a razão nesse ponto; 
mas acceita o principio estabelecido por mim? 

O 'SR. ZA~:IA - Queremos a Egreja no direito commum; 
quando o paiz precisar ele soldados, o padre ha-de assentar 
praça. · . 

O SR. JosÉ MARIANO - Os padre~ no passado estão li
gados á historia da liberdade. (Ra. varias apartes.) 
, O SR. PRESIDENTE - Attenção! Desse modo o orador 
não póde continuar. · 

O SR. TosTA - Continúo a examinar os artigos d-o 
projecto de Constituição. e hei de d,·monstEar a n1inha pro
posição: .que os auctores do projecto propoem ao Congresso 
o atheisn1o -so·c-ial. (Apartes.) 

Ul\I Sn. REPRESENTANTE - O discurso do nobre repre
sentante está produzindo grande effeito. 

O SR. Tos'!' A - Diz o art. 72, no § 4°: "A Republica s/) 
reconhece o caasmento civil, que precederá sempre as ce
rimonias religiosas de qualquer culto." H a un1 decreto do 
Governo, mandando prender o sacerdote que casar· sen1 que 
os nubentes proven1 ter realizado o casamento civil. 

Ora, pergunto: E\ ou não, isso um wande attenía.do 
contra a consciencia eatholica e contra a auctoridade, contra 
n soberania da Egreja. 

U~r Sn. REPRESE~:TANTE - H a um meio facil de não 
se verifiocar o attentado. é não incorrer no delicto. 

O SR. JosÉ MARIA~No - Devemo;;; combater essa dis
posição ·por outro principio e não peJo da -soberania. da 
Egreja. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Peco aq Sr. represen
tante que se dirija á Mesa, para -não provocar apartes. 

o SR . .Jost MARIANO - Elle é q·ue tem sido p'n:'Qvocado·. 
etn cima de quéda, coice 1 
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O SR Tos'I'"\ - Sou docil ás advertencia,s de V. Ex. ; 
rnas V. .Ex., advortindo-n1e, coneorre para augn1entar n 
dôr ao aftlicto, porque eu é que tenho sido, a cada passo, 
:in I OJTnmpi do e eontestaclo sent outro motivo, a nan ~('L' o 
ar·dor elnn que~ defendo minl1as ClYlt\·kç:õc:>s religiosas.· 

lOs nu:>us collegas honrarn-n1c~ eorn sN1s apartc•s; n1as o 
tempo de que clispon h o é l inriL.ado, o não l)Ocierei cone] ui 1.' 
a~ mjnhas considera<:ões, si não fõrmn condeseendenles e g:e
Twrosos para eon1migo. 

O lJonrudo representante pelo Estado de Pernan1buco diz 
qun J1(ís nada ternos que ve1· eorn a soberania da EgTn.i a. 

O Sn . .Tos1~ l\L\.RL\:.'\0 - Não·· c; h:sc. Trmos de rosnlvce 
r si a questão não tonclo C'In v is la a, sobcran ia da Egrej a. 

t()i Sn. Tos'L\ - Discord~) do illustro re:preson tan! c. :N (í~ 
. lr.g:i~lamos para. un1 pm~o cn1inenLcmentr~ ealholko, que tf'nl 
suas erPncas ]lf'111 del'inicla~, que olwrlecc-. nn uspil'iLual, :.'1.:-:; 

leis da Eg1·oja; eor.lSC>guinLerncntr. dovl~nws l:~g:isl:u· aiJen
tr.JHlo sPnl]WC a. que Ui; nossas leis não .. vão, perante a cem
sei rnria do -poYo. no inti:lno da r~onscienda. elo {:::tela ercn! e, 
cr·paJ· o eonfl1r~Ln, eslaholecer a allorna.tiva dn obedr•cer 
:1111 cs ao Bslado do que ú. Eg-reja, · on vico-versa. 

VolLcrnos ao casamento civil. O casa1nento civil, prr·
rc·clPnrlo obriga,torimnent.e ú cerln1onia religiosa, dizia eu, 
(\ un1 attentado ennLra a eon~cicncia. cathol ka n contra a 
solwrania da Egrr.ia. E' eontra a ennscic~neia., porque o ca
thoUco não ·C.onsidera lcgitin1o o casamento civil, que para 
clle é un1 concubinato condem:navel: · o catholico ~só reco
I~bec-e o easan1ento sacran1ento, instiúüdo por Christ.o. Con
seguintemente, quando se · estabeléce a obrigacão do ·casa-. 
mento civil antes do religioso, in1pondo-se ao catholico a 
f'órn1ula: - Recebo a vós F ... por nlinha legiti'nta 111ulher~ 
attenta-se· contra o principio democratico. da li.berda:de de 
eünsciencia (Não apoiados), porque o catholico não póde con
siderar legitima a mulher que sua consciencia de· crente 
diz ser U:ma concubina .. 

UMA voz -· Mas, porque considera concubinato ? 

O SR. Tos'rA - E~ outra questão. (Apartes.). . 
Nós legisladores deven1os garantir a l i.berdacle. de con·· 

se·ieneia sem entrar na apreeiação dos 1not.ivos das cliversas 
erenças, a menos qun est.às sejan1 eontrarias á ordern pu~ 
bliea n aos bons costumes. 

!Üi.~ legistas crüe eserevera.m sobre esta ma.teria, inelu
sive os n1a is 1 ivrr.s nensadores. reconhe.eüram a insu sten f a
hHidadn {ia donl.rina do Cocligo Civil· Jranccz ú luz do rwjll~ 
r·.ipio da liberdade do cnnscieneia. Gla.sson ~:o-nfrssa. em 

·sua obra do legis1aeão · enrnnaracla, que o systmna do Codigo 
fr'anc0z IS a,tt.f•.ntatorir. da libPrdade de cons·ciencia e {la in
rlcpnncl rne ia da Egre.in;. arl·!a~ por e.stn lado. preferível o (]n 
Cndigo italiano.. · . . .. 

Trm1os outro ponto : a. secularização ·dos emnüer10S. 
O § 5" do art. 7:! cliz assim - Os ec.mitcrio~ terão 

caracLrr secular. e serão aflininistrndos pela· auctoriclade n1n
nic-ipal: 

Ora, não se fazendo distincçã.o Hnlre cemi.te,rios pt~bli~os 
c ·partieulal'f~s, 8l"gn~-sc :qrir. não haverá ·m::ns cemlterJ.ol'i 
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c a Ll10 li cus~ )J J'cd c·s lan Les~ cm unJ:.t pala v l'll, · con r pssi ontws, si 
u vat·ugrapllO fc'w app1:o\'ado. 'rodos u~ n1ur!os s·ed\o enll•t·
:r·acl o~ nus e P'; J .i L e t'i u::; 'lllllll ií: i v a es, .p e o m is c uau1 en t P, tllta,I~S
qu,•r· que sc•j:..un a:-; suas cr~nç:as. 

UMA Yoz - Isso não (J liberdade. 

iO Sll. To~T.\ - Ora, tll~sue que u cathuli~o não atce.ita 
a lJI'rJmiseuidad(~ de ente1nanleutu~~ não quer na. SE.1pultura 
d1•seansa1.' au ladll do atheu ou do lJlaspllu.tnadur, é evidcnlt.: 
que ::;euwl1tanLu mudida offende as suas ct·enças. · 

O Sn. '7\JJ~.!tu DE Y.\SCO:\C.ELLOS- E' uma questão du 
1ry,giene. 

lO Sn. '.l'os'L\ - A hyg·ien c concilia-se perfeitamente c.orn 
a l iJJ,:nlacl" di' LTPnças neste ussumpto. · Conceda~se aos 
el.'l'llll'S n dirnitn rlP tC'I'Onl Sflll" cemitPl'l'qc: n')To.f.i.nnln ..... -:J_s ,f..; --•- -·C---' ·. •.--v '-' ···-•·.~J jJt.\t.lJ~·ULL.lUJ.V, J..L-

f'i.li.JciiJ, pot·t··m, f'S l.t'S su.it'itos ::w reg1·i lanH.'Jl Lu llygienico, ú 
i t1S]H~e1;~o ou :t'isea1 i za~:ãn tla:-; a netm·.idad es e h· is eon1petentes, 
110 quP ~~~ J'(•fcl'e á llygie1w. 

E·m 011h·o ar·ligo, creio qu,~ <;' o 62~ prollibe-se ·ás as
sembléa~ dos csl.ados leg·islar sobre a instnle(iãu publica corn 
J..!l'e!et·i~,:ão dn. seguü1Lr~ regra: "O ensino serú lciuo e livre en1 
todos (IS gr·úns e geatuito no prin1eiro." 

Com que fin1 pt·o·sc.reve-sr~ da~ c~süolas publicas pri
rnarias o · ensino religioso, cn1 un1 paiz crninentmne'ni.c ca-
tl10lico~ c.omo o Brazil '? • 

U1-.I 'Srt. HEPHESENT"\N'rE - E' essencial á. fór1na repu-
blicaila. · 

O · Sn. TosT;\ - Nã.o 1.~ essencial. A fórnm 
a1·g;r:u tinll (•. rc.p ubl i cnn :1 fedei.· ati v a, i:>., todavia, 
culto eatiJOlito e não exclue Deus da,s escolas. 

d.) Gov;:~rno 
.~;u.:,f~enla o 

iO ~\IE~:'.lt', Sn. HEPRESEXTANTE - l\las V. Ex. deve 
St"t1Ji~J· qtw a H.i'!Jublica Argentina luela com fliffieulclades para 
realizar 1nu itas roro,·nias~ co1nO sejam o easa1r.r.:n to eivil o 
seculm:i zaeão ci e cem llel'ios·. 

,I 

O Sn .. 1~os'rc\. -- P1·oseguindo na n1inha den1onstJ.·ação, noto 
o ~ 7o do art.. 72 .. que pro bibe a subven~,ã.o o:fficial de qual
qttei.' culto ou eg:reja~ quer por parte do governo da União, 

q uc1· por pm·l c dos estados. 
J~:stp l1ill'ag:rap110 ·ebntém idéa .contraria á do art. Ô0 do 

decreto de 7 de .in.nüil'o. O Governo Provisorio. propondo-o 
ao CongTesso. faH ou á promessa feita ao illustrado e virtuoso 
pre·ladn dioet•sarlo D. Antonio Macedo Costa. 
· Separe-se a l.Jnião da Eg-reja~ mas clr~-se aos estados o 
dirP1ín · 1IP s1.d1Yf'ncionarem un1 ou n1ais cultos, co·mo nos 
·nlnlõP~ da Su issn. (A partes.) 

o ~ go c]() eitaclo artigo é n1ais urna prova irreeusa.vcl 
da llnsÜl ida•tlt•. r·.' ,!,tl'a a relig~ão eat~holiea. · ~elle dPteri?1ina-se 
que a CoJJtpww .. w :lo.~ .fcsntla~ (Lompanlua de .T.esu::;) con
tinúu. expulsa e )H'Ollthe-sn a fundaç:.ao ele novos convento~;; 
ou ordens mnna~th·as ... 

o Sn. Z.\1\L\ - E' o que faltava. Só a Republica Brazi
leira. en1 1890. estaYa condeinnacla a continuar a legislação 
do ~Iarqucz eh~ Pombal! 
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ú SR. ToSTA - E' na verdade uma vergonha. para a 
nascente Hepublica do Brazil fazer referencia. na lei fun
damental de sua organização politica, ás leis draconianas do 
Marquez de Pombal, a essas l3is lJa.rbara-., :IUe u)nd3mna,,am 
á forca os j esuitas expulsos que voltassem a Portuga-l e os 
que os acoitassen1 e1n suas casas! 

Que razão ,poderosa terá 1motivad.o a proposta, ~da ex
pulsão dos jesuitas do Brazil? Sinto não estar presente o 
honrado Sr. :Ministro do Interior. S. Ex., que tem filhos 
se educando e·m un1 -collegiO de jesuitas, em Minas Geraes 
ou Nova Friburgo, poderia esclarecer-nos. 

Não sei co1no · conc.ilia.r a assignatura de S ·t Ex., no 
projecto que expulsa os· jesuítas, com a preferencia que 
S. Ex. lhes dá para a educação de seus filhos! · 

O ill ustre Ministro do Interior não podia reconhecer de 
ruod:b mais evidente a superiorida-de desses homens, tão 
injustan1ente :perseguidos, para. formarem o espirito e o 
coração da nossa 1nocidade. . 

Acaso a Republi-ca tem rnêdo desses pobres homens inof
fensivns, que, aqui como ·em outras partes . do mundo, pa~
sam a vida 1nais austera e sobria, impulsionando a ver 
·dadeira educação da ~m-ocidade? Si tem mêdo, é fragilissima, 
assenta sobre . bases falsas, não resis,tirá ao menor mQI'Vi
mento popular: si não tem receio," si assenta e1n bases 
solidas,· com-o creio, porque os persegue? (Apa1 .. tes.) 

Já fui muito alén1 da h~ra, preciso concluir. 
Quanto permitt;i;,tn1 as 1ninha~ forças, procurr.i dcfnndee 

a liberdade dos catholicos e os direitos da Egreja; procurei 
demonstrar que no projecto de Constituição as medídas re
slrictivas e perseguidoras do Catholicis1no são a consagração 
da theoria. do Estado a thcu. (ApaTtes.) 

Nelle - no projecto de Constituição·-· está enthronisado 
o atheisn1o social. A nós cumpre derribal-o, inspirando-no~; 
no s-entin1ento christão do povo brazileiro. 

Li algures que Tacito, o principe dos historiadores ro
manos, aquecia a penna ao fogo da liberdade para cravai-a 
no coração dos tyrannos. 

Pois bem, Srs. · congressistas, nos christãos deven1015 
reten1perar a nüssa ,palavra ao fogo sagra,do do sentim:ento 
l'f:1igioso, para fulminar o atheismo social, que se levanta. 
(Apa1•tes. ) · 

E' nosso dever; porque, si a Constituição não fôr mo
difi.c.ada, si a liberdade religiosa continuar con1.prilnida_, 
surgirá o partido das tradições nacionaes, no dia immediato 
a.o da sua promulgação, para pedir a revisão constituciona·l 
.e·m nome de Deus, da ~Patria e da Liberdade. · 

VozEs - Muito ben1; muito bem. 

(O o'raclor, ao desce-r ela b·ibuna., ,; felicitado e abraçado 
1Jo1• varios collegas.) 

O SR. PRESIDENTE - A discussão fica adiada, pela hora. 
O SR. BEVILAQUA - Para compensar . o sue to motivado 

pelo requerimento do Sr. Zama, requeiro prorogação da sessão 
por 4 horas. 

O SR. PRESIDENTE diz que Iião ha numero para votar-se; 
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po1· isso fica p:t'ejudicado o reuuerin1ento do nobre tepresen
tanto; c designa para ordem do dia 26 o seguinte: 

Continuação da ·1 a discussão do projecto de Constitui<;ão: 
Cap. 1 o da secção 1 a e seguinte·s. 

Levanta-se a sessão ás 4 1]4 horas .·Ja tarde. 

17
11 

SESSÃO, EM 26 DE DEZEMBRO DE 1890 

Presidencia do Sr. Prudente de },foraes 
-·-~., .·, ,?. •. 

..., ..\o n·1·cio cHa, faz-se a chan1auu~ á qual responaen1 os 
~rs. PJ.'uclente de l\foraes, 1\iatta Machado, Paes de Carvalho, 
Ed~ardo Gonçalves, Costa Rodrigues, Francisco Machado, Leo
veglldo Coelho, Joaquim .Sarmento, Manoel Barata~ Antonio 
Baena, Joaquim Cruz, Cunha Junior, João Pedro, Theodoro 
Pacheco, Elyseu Martins, Joaquim Catunda, Bezerra de Albu
querque Junior, João Bernardo, Olívci:r a Gaivão, José Secun
dino, An1aro Caval1canti, Firmino da Silveira, Almeida Barreto. 
José Hygino, José Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulinõ, 
Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho. e Campos, Thomaz Cruz, 
VirgiUo Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil Gou
lart., Quintino Bocayuva, Laper, Braz Carneiro. Ca1npos Salles 
Ubaldino do Amaral, Santos Andrade. Generosó Marques. Rau..: 
I i no Horn~ Esteves Junior, Luiz Delphino, Ramiro Barcellos, 
Pinheiro Machado, Julio Frota, Eduardo Wandenkolk. Saldanha 
l\farinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva Paranho·s, 
Joaquin1 Murtinho, Pinheiro Guedes, Uchôa Rodrigues, Indio 
do B~asiL Lauro Sodré, Serzedello, Nina Ribeiro; Cantão, Pedro 
Chern1ont. l\iatt,a Bacelalr, Casemiro Junior, Rodrigues Fer
nandes~ Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pire.s 
Ferreira, l\1artinho Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril, João 

· Lopes, Justiniano Serpa, Frederico Borges~ .José Avelino, José 
Bevilaqua, Gonçalves de Lagos, Nascimento, Almino Affonso, 
Pedro Velho, Miguel Castro, A1norim Garcia, Epitacio, Pedro 
Americo, Sá Andrade, Retumba, Tol entino de. Carvalho, R-o.sa 
e Silva. João Barbalho, Gonçalves Ferreira, Ahneida Pernam
buco . .t\.ndré Cav~ll!canti, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, 
Pereira· de Lyra .. João de :Si queira, João Vie-ira, Luiz de An
drade Espirita Santo. Belarmino Carneiro, P.ontes de Miranda, 
Oitici~a Gabino Besouro, Ivo do Prad-o, Oliveira Valladão, Fe
lisbello 'Freire, Augusto de: Freitas, Paula Argollo, T-osta, 
Seabra. Antonio Eusebio, Zama, Arthur Rios. Garcia Pires, 
Marcofino Moura. Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula 
Guünarães, Miltón, Amphilophio,. Francisco Cerqueira, Dyo.:.. 
nisio Cerqúeira~ Le~vcgil~o Filgueiras, Ba;rão de Villa Vixosa, 
Prisco Paraiso. Mon1z Fren·e, Athay.de Ju1uor, Fonseca e Silva, 
Nilo Peçanha. ·l\ianhães Barreto, Viriato ·de ~Iedeiros, .Toaq~im 
Breves. Virgilio Pessoa, França. Carvalho, Lu1z Mur~t, Baptista 
da Moita Fróes da Cruz. AlCindo Guanabara, EriCo Coelho, 
Sampaio 'Ferraz, L0pes 'Trovão, Ja:cques Ourique, Aristides 
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Lubo. iFurquiru \Yerneck. Domingos Je.suino .. Vinllaes. Tl10rnaz 
Delph i no~ Ba.clarü~ Pacifico Masearen h as, Gabrj e 1 Magalhãés. 
Lt•onel Filho~ Frunciseo Veiga, Costa Scnna, Lmnounict·, Gon..:. 
·,;.ah·es Chaves~ ..:\me1·ico l .. uz, Dutra Nicacio, ]Torreira lÚ1lJellu, 
:\lanoel Fulgeneiu~ Astolphu Pio~ Carlos Chag·as~ Francisto 
.:\n1aral, Do1ningos 1-locha, Costa Machado. D01ningos Porto. 
Corrêa HalJello. Bueno de Paiva. .loão Lu1z. MarLiÚlto .Pnúlo 
.1 unior, Bel'llard i no Campos, l\'101:aes Barros~ DOln h1gos de Mu
l'aus~ Adolpho Gurdo, Cat·yalhal, Angelo Pinheiro, l\'lursa, Ho
dulpho l\'liran.cla~ Paulino Carlos. Costa Junior, Hodrigues Alves, 
Moreira da Silva, Huhião Junior, Fleury Curado, I .. eopoldu de 
Bulhões, Guilnarães Natal~ Caetano de. Albuquerque~ Bcllat:
mino de l\Iendon~~a~ Marciano ele Magalhães~ Ferna11üo Hin1as. 
Lauro Müller·, Carlos Campos, Scluniclt. Lacerda CouLinh'\ Vi
c.lorino Monteiro~ Pereira da Costa~ Antão de Faria, .Julio Cas
tilhos~ Borge.s de Medeiros. Alcides Lüna. Assis BrasiL "J.1homaz 
Flõres~ Abreu. Hon1C'ro Baptista. Hoeha Usut·io, Ca:;siann du 
:Nascimento. Dcmetrio llilJcil'o~ Menna~ .João ~evt'l'iauo, José 
Mariunno e l\l·::ira cl8 Yasconccl1os . 

.Abre-se a sessão. 
DPixam elo compareeer. corn. causa, os St.·s, Floriano PL'i

xoto, Francisco Glicerio. João Noiva, l\fon te iro de Barros . .Aqui
lino do A1naraL Thcphilo dos Santos. Conto Ca1·Laxo. Bal'ã.o dt~ 
S. Marcos, Lopes Chaves, Carlos Garcia. Cesario .Alviln~ Alfredo 
Ellis, Cesario da Motta Junior, Leandro Maciel, Alvaro Bo
telho, Ferreira Brandão e Medrado; e sen1 causa os Srs. An
tonio Olyntho, João Pinheiro, Chagas LolJato, Ja:cob da Paixão, 
.Alexandre Stockler, Feliciano Penna~ A.ristides Maia, Gon~.alves 
Han1os, João de Avellar, Paleta~ Ferreira Pires, J:3ell'ort Vi eira: 
Henrique de Carvalho, Bernardo de lVIendonç;a, ·santos Yiein.t~ 
Fonseca Hern1es. 'Urbano Marcondes. · CvrHlo de Lemos . .Alberto 
Brandão, Olivch;a Pinto, Mayrink, Conde. de Figueiredo~ Barfto 
de Santa Helena, Luiz Barreto, Antonio Prado, Allncida No
gueira e Ernesto de Olievira. 

I~' lida~ .posta em d!scussão c scn1 de1Jale approva:da a 
da sessão antecedente, 

V cn1 tí :Mesa a scgu:inte 

Decla,·açãu de voto 

• .... , .• f ~-· 
'-"Vt..U. 

Declaro que na sessão de 22 do·col'J.'entn vot.r~i .contra a 
en1onda do Sr .. Julio de Castilhos, ·subsLiLutiva do art. su, de
claração que sou ·Obrigado . a fazer por ter havido cnnis:-::ão Ju 
rneu no1ne uo D-ia.rio do Conm·esso Nacional de 23 do !C.OJ.'I.'C'J.Üt' . 
. e1~1 que vcn1 publicada a vo'·tat.~ão, apesar de- ter sido clla no
nnnal. 

Safa· das sessões, 2G de dezembro de J 890. -. P ... de J.len
dunça. 

O Sr. Oiticica - Sr. P1·esidente, peç~o desculpa ao Gou~
gresso si lhe vou ton1ar un1 pouco do seu precioso ten1po para 

· apresentar un1 requerimento. Raras vezes tomo a palavra nesta 
Casa, e si· o ·faç~o ag·ora, sou levado por um irnperioso 4cvcr. 

• 



V. Ex. sabe tllle~ du1·anLe u trabalho da Comn1issão {jo~ 21 
l,tlC ll.tl!l'U~ _ene~r.eL't?tt~lo.s de ·dUl' p:lt'CC!~t· Sobre O j)l'Oj e c to ue 
C~m:slllul~~~: ÍOJ dn·lg'HIO ll~)l vedido de jnfut·~rmç:ües ao Sl', Mi
llltiÜ'U da Ll1 azendn ::;ob1·e cllversos pontos relativos á receita e 
~~e~pe::;a. _O Se:. Mi1_1i sl1·o achava-se· doente nessa occasião e as 
ll\ l orma1,~oc·s nat • Vlt'l'am; mas e~pc1·únlus que, log-o que 8. Ex. 
~ 1 '· re~tabelecesse~ viessem au CongTes·so. quando não 1nandadas 
da Lr.tb_una, ao nvmos enviadas á l\'lesa, para seren1 clistribuidas 
pelo~ ~l'~. representantes, porque o pedido da Comnüssão es
tava de ·v(·. o· jú. llH\smo~ fazia-se üutar a necessidade desses 
cladus pant . se~ clcl ibe1·ar: na C01nn1issão primeiro, no Con
gresso depois. 

Vimu.s <.:um sut·pt·e.::;a que o Sr. MinbLro da Fa:tenda tomou 
a palavra soln·e, o titulo prelin1inar e não nos apresentou dados 
nlg-uns .. .:\penas limitou-se a aprc.scntar um quadro da n1iseria 
dt,.•~ diversos (•.stados~ t'ln relaçüo au Pod;~y _c_entral. e, depois, nos 
d1sse. Yaganwnl ,., que as ciPSp!\Sas da Ln mo nwntavam bojo a 
?00.000:000$000. 

Pu:.;Lel'iot·n:wulc~ u nobre SenaJor pelo Pat·aná~ Sr. ULal
dino du Aú1aral. fui á tribuna c constituiu-se o paladino da 
União. fez figura m ti ito bonita á nossa custa. dn n6~ ont1·o~ 
Jnn·tidm·jus do syslcnia da.· Federaçã0 nas i'inan,;as. Mas não 
nu::; adeanlou nada. Do que S. Ex disse~ apenas se poude tirar 
em conclusão, que as rendas da União. puxadas ,com. urna 
nlasUeidade enorme para as diversas verbas~ não po-dcrian1 
exceder de 136 a 1.38 nül contos. Este foi o unico dado posi
tivo~ que podcrnos tirar das suas palavras. Ora, creio que nã.o 
ha duas opiniõe~ neste Cong-resso: neste systerna de vida ás 
c.h.n'<:U na Republica, estan1os eon1pletan1ente ás escuras em 
ruulel'ia de Jinau!ias. (Apoiados .. ) 

E o -que deduzi da analyse, ou estudo, do que se passou 
ne~la Gasa na YO!ar;ão do titulo prclüninar, é que a maioria du 
(~iong'l·es~u appt'~IYuu o r~rojecto de Constitui,_;ão :ro~·n;1ulado pelo 
un,·t•t·tw. 1•;,, . .tHtll ndHll.' dados ern que se pudesse fu·mar. para 
dat· npu i o a11 mllt·o sy:::;tCJna. Ora, V. Ex. eumprehcnde unut 
cousa. Eu, ü:Jelizmente, estou só na bancada que represento ..• 

O Sn. GAlH)rO BEsovno - Só ? Cmno só ? 

O Sn .. Ül'I'ICJCA - .•• crn relação ao systr~.ma finaueeiru, 
e k u tlfJ. ,cumu os IwlJres l'epre:3entantes do R i o Gl'ande elo 8ul, 
unt de\·et· de hünra a cun1prir: é pl·ovar· ao Sr-. lVlinisLr:o da :Fa
zenda. assim conw ao no}JJ.·e representaúte do Parami, que nós 
unl.1·o~ sunws taml.H~m pat1·:iotas, não son1os levianos, para ·vir 
ne:'5te ·congTes~') atlender unicmnt:ntc aos jn!.eresses dos estad~s. 
allandomn1du o~ ela CTnião. deixando-a s·en1 rcctn·sos J1e1·essal'1us 
lHtt·a ::;uste11Lm.· nu Ju Lu r·o a dignidade dos la Jla(.ria. ll~V(~mos 
·dt:'· fH'OVtll' qne nunca nos •:•squeec·mos dnlla, po1·quc; o .vatt·Juh:o;lnu 
nüo (\ llWHOI·•;üio de niuguem; todos.soJnos ln~azll~lL'O~ c todos 
Lemos -de·vere~ putrjutico~ a ~urnprn· en1 rclat.~ao a grtm~le 
Patria, ú, JHãe de lodos os estados, de que tanto se fallou aqui. 

Dediea.mo'-uus aJiucadamente ao estudo dos interesses da 
Uniü.o. e ao::; dos eslados, c haYcn1os de provae q~.1e, neste plano 
J'edc'l·ali.sta. en1 relação ás finanças~ -da1nos nlal~ rendas .pal'a 
a união dÓ que o systema ela .. Constituição. Prce1~amos :provar 
islo com alg·ari~nw:-5. Por mmba parte posso d1zer, com os 
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dados falliYeis quo nos apresentou o nobre Senador pelo Rio 
Grande do Norle, que ;já nos í'allou co1no um l\iinistro futuro 
. das i'inancas. que estarnos habilitados a vir dizer a este Con
!gresso, qÚe 'o syst2n1a. que levantámos nesta Casa, é muito 
~mais favora v0l :i União do qur o do projecto constitucional 
e o sustentado na tribuna pelo nobre representante do Paraná 
e 1pelo nobre Ministro da Fazenda. 

Entretanto, queren1os tornar n1ais positivos os dados, e 
m.ão nos fiar unican1ente nas informaçõe.s colhidas pelos es
forços inclividuaes de cada um; queremos, .ernfin1, a palavra do 
Governo, desde que pretenden1os voltar á questão na segunda 
discussão. 

Não con1prehenden1os o retrahin1ento do nobre :Ministro 
.da Fazenda e dos seus an1igos em virem dizer francan1ente a 
este Congresso. que não póde ser considerado co1no inimigo, 
que representa a Patria Brazileira. a summa de toda a opinião 
nacional; não sei de que •Se urreceia o Go:verno para vir trazer 
aqui o.s dados financeiros, relativos aos encargos actuaes, e: 
en1 urr1 n1on1ento de reorganização do paiz; não con1.prehen
demos esse retrahimento en1 vir dizer· ao Congresso a quanto 
m·ontan1 as despesas da União. 

' O SR. ZA:MA - Elles mesmos não. sabem. 

UM SR. REPRESENTANTE - 0 Sr. Ministro da Fazenda já 
di·s.se que as despesas n1ontam a 200. 000 : 00'0$000 . 

· ÜUTRO SR. REPRESENTANTE - Alguem já disse, que as des
pesas montam a 200 e tantos mil ·contos. 

O SR. ÜITIGICA - Eu não quero adn1ittir a hypothese 
formulada pelo nobre Deputado pela Bahia, que me hourou 
com seu aparte. Não posso comprehender que · . o prilneiro 
governo republicano deste paiz venha confes.sar que. não co
nhece os encargos financeiros da Republitca; não posso admit
tir, ainda, esta hypothese, quando o Ministro é da pujança in
tellectual do Sr. Ministro da Fazenda. 

O sa·. Lu1z DE -~"l"{DRADE - Não ha ten1po de conhecel1 

todos os dados. O Imperio não tinha estatistjca, e a Republica 
.ainda não poude fazei-a. 

O SR. ÜITICICA - Si o Governo Provisor i o gastou ré is 
iOO. 000:000$ com a revolução, diga~o, porque o nosso patrjo
tismo é ~sufficiente para não cha1narn1os os n1embros do Go
verno Provisorio, qual réos, á }Jarra do tribunal, para julgai-os, 
con1o adeantou desta tribuna ·o Sr ~Iinistro da Fazenda; porque 
esses iO'O mil contos estão plenaniente teompensados pelo activo 
de que elle nos fallou, na paz e tranquillidade publica que 
tmn reinado até ho'je. 

Ten1os, porén1, o dever rigoroso de· fazer o Governo parar 
nesta vertigen1 en1 que caminhamos, entrando em um periodo 
normal para os gastos da União.· tnarcando a regra por onde 

' ô Governo deve traçar a sua cónducta de ·hoje em deante · 
O ·que não podemos. admittir são esses 0xpedientes detes-

taveis em ma teria de finanças. · 
· Embora. Sr. .Presidente. não entre o que vou dizer 

no plano da justificação áo :requerimento que vou for-
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. mular, adeantarci alguns argl1mentos ao svstema que defen
dernos, para sen·irem de base a un1 estudo l~)Ol' 1)arte dos meus 
colleg·as. 

-~ <?_ plan? da Constituição deixa apenas 136.000 :000$ para 
a lJrnan. Ja que estou con1 a palavra, posso affjrn1ar aos n1eus 
coll eg~s que_. tenho aqui dados organizados, que provan1 subir 
a l~~ui,l.o ma1s a ~enda reservada á. União, adopta-do o systema 
deJ unmdo por nos; es.sa renda sobe a 1GO. 716:000$. apenas 
con1 urna quota do contribuições, para ·Cada Estado, de 50 % 
das suas rendas totaes. 

Tenho aqui o quadro, que posso manda1· pllbhcar, si os 
nobres 1nen1bros do Congresso ·O quizerem. 

VozEs - Publique. Publique. 

O SJl. OI'l'ICICA - As rendas dos estados estão especi
fica·clas e dellas· deduzida a quota de 50 o/o, para cada un1 (lê) : 

Quadro demonstrativo~ d.~:t. receita total éle todos os estados da Republica. 
e d.e uma quota de 50 °/o 

"2 
o 
~ RECEITA 50 % s:<l ESTADOS Rli:CIUT.A. GERAL SOM MA 
~ PBOVINCIÁL 

z -
1 Amazonas ....•.•....• 950:900$000 .243:270$000 3.203:170$000 1.601:585 000 
2 Pa.l'á. •.•.•..••••...•. 0.906:380!000 3. 905:1311000 13.8U:51h000 6.905:i55 JOO 
3 Maranhão ........... 2.545:000 000 852:665 000 3. 397: 66\$000 1.691:832 500 
4 Piauhy .............. 386: 8-i0$000 236: 570$000 623:410$000 311:705 000 
5 Ceará ••...•....•..... 2.028:860$000 1.052:003~000 3.090:3G:3$000 :1..545: 4.d 500 
6 Rio G1·ande do Norte. 2tO:Mo~ooo 308:520 000 519:060$000 259:530 iOO 
7 Pa.1•ahyba ............ 650:910 000 524:857 000 1.175:767$000 5~7:8~3 500 
8 Pernambuco ••.•...•• 10 o 797: 5~0$000 2 o822: 269$000 I 13 o 619: 7Sil$J9Q 6 o809 :89·roo 9 Alagôas .••••..•..... 1.423:830$000 674:101$000 2.097:931$000 1.0i8:9õ5 500 

10 Se1·gipe •.•••.•.••...• 2~7: 270$u00 soo: 000$000 1·. 027:270$060 513:63' 100 
11 Bahia .••.••....•...•• 11.317:100$000 3.2t3:726$000114.530:8~6~000 7 .265:41:~ 000 
12 Espit•ito Santo ••....• 316:35oiooo I 9o3:3oo$ooo 1.219:6:>0- ooo 600:8~5 000 
13 Rio de Janeiro ....... 1.125:000 0001 4.309:250$000 5.434:250,000 2.717:125 000 
u Minas ••..•..•.••...• 1. 71~: 100$000 3.47i:OOO :000 5.2-t5: iOil$000 2.612:~50 000 
15 Paraná •••...••....•• 737:2~0$000 9~2:671$000 1.65\J:891$000 829:945 500 
16 S. Paulo .••...•...... 12.88Z: \190$000 4•119:000$000 17 00 I :990$0JO 8.500:995 000 
17 Santa Cathal'ina ..... 804:000$()00 365 074$01)0 1oi69,074!000 5'34:537 000 
18 Goyaz, ••••••.•••..•.• 5S:520 000 191:373$000 2:i9:89.i OUO 124:9-iô: JOO 
19 Rio Grande do Sul •• , s.543:swlooo 2.s34:2~ooojH.377:7to uo 5.688:855!000 
20 Matto Grosso ••••••• o 433:860~000 246:2 000 680:120 00 340:060 oo_o 

Total da. quota de 50 % da. receita dos estados •.• o ••••••••• 50:557:469$000 . 

Mas coni'o nesta quÓta de 50 o/o ha estados que fican1 com 
renda n{enor, porque al§'llllS não. perdCln pela importaç~o, ~11~s 
g·anha1n com a exportaçao, .teduz1nclo-se a. 30 o/o a contribulçao 
dos estados o deduzida do total da renda, teremos 46.849 :QOO$ 
para a quota com que os .estados .. concorrerão. Esta reducça:a é · 
calculada 110 quadro segtunto (Le) : .. · 
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Quadro demonstrati'o da receita. com que contribuem pata. a Un1ã.o os estados a'baixo, prejudicados com a q11ota de 50 °/o, 
devendo elles.contribuir com menos de ~O 0 /o, ou 30 °/o, reservando para si 70 °/o 

20 o I 11 CONCEDIDOS 

RECEITA PRO-
CONTRIBUIÇÃO RECEITA 

ESTADOS - VAVEL 
ACTUALMENTE 

DE 50 °/o PARA MENOS 
Differença 

Receita Contribuição 
. pelo systema 

-
tnazonas •.........•.•.•• 2.243:270$000 1.601:585$000 64.1 : 685$000 640:634$000 2.242:219$000 960 951$000 

o Grande. do Norte ...... 308:520$030 2,59: 530$000 48:990$000 103:812~000 365:342$000 155:718$000 

~rgtpe .................... 800:000$0)0 513:635$000 286:365$700 205:454$000 719:089~000 308:181$000 
'1:' 

;pi rito Santo .•... , . . . ... 903:300$000 ()09: 825$000 293:475$000 2~3:930.$000 853:755$0J0 365:905$000 

o de Janeiro ............ 4.309:259$000 2. '117: 125$000 1.592: 125$00) 1.086:850$080 3.803:975$000 1.630:275$000 

. 3.474:000$000 2.612:550$000 1.045:502$000 1 ,567:925$000 
1nas . ........•...•..••.. 861:450$000 3. 657: 175$000 

trattá .................... 922:671$0)0 829;945$500 92:726$000 3.311:978$000 1 ,161:923$000 497:968$000 

)y~z ......... , .. , ....... 191:373$000 124;946$000 66:427$00) 439:786$000 174:924$000 74:969$000 
. 

3.707:946$000 

Contribuição para a União, segundo o systema ..... ,., •. 50.557:469$000 

46.849:523$000 

-

:.$ 
~ 
o 

_,.. ......... 

J 
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·,- Tcren1os que a renda cla União fica ·elevada a :1.31,8~9 :000$: 
~, con1o, pelo sy.stcn1a que adoptámos e sustentámos. ha d~:. for.:. 
'.:osam~n~e, haver, J~)rte.s nas rlcspc~sas. as ernnnmiàs ser~o 11n 
l'rpnrLJ çao do, Interwr: · 

Família ünperial ........ . 
I :onsclllo do J~stado ..... . 
Pre.sidencins . 
.:\judas de cu.st ~< : : : ·': : : : 
('ulto ·br · -' pu lCO ...••••.••.• 
Si=nninarios .............. . 

Na da Justiça: 

.Tunt.as comn1crcia,cs ..... . 
.Tustic·.as ele :l" ;nstancia .. . 
Pes·soal de nol'ieia ....... . 
F'r1~nando dê Noronha ... . 
Novos Lern1os e comarcas. 

Na da Agricultura: 

Instituto Bahiano ........ . 
Instituto Fluminense .... . 
Cateche8e .................. . 

Na ela Fazenda: 

Cai.xa de An1ortização .... 
Thesourarias de, Fazenda. 
A1fan~degas ............. i .... . 
Recebeclorias ....... ~ ... . 
Mesas de rendas . e colle-

ctori as .............. . 
Econornias a! effect.uar 

com o systema ...... , .. 

1. O~H :600$000 
51:400$000 

268: 7ü:3$000 
2.li: OOO~OUf l 

789:000$000 
ltG:OOO:f;OOO 

8(): 50!1$000 
:1. J5:1. :HiO:'riOOU 

400:noo$oon 
2.1.ft : D87*00!l 
:37:3: 1,:80~000 

20:000$000 
21::000$000 

220 : o~Oo$:non 

18!1: :962$000 
1. 032 :310$0'00 
4. 499':904,$000 

470:308$000 

1.480:953$0iQ'O 

:) ·:>'=>() ..... 0°$000 r-1 • rJ rJ • / rJ•. ' 

lj .. 890 :·1 :1t$000 

.?GA: 000$000 

7.668:509$000 

'15. '1.59 :3·43$000 

1!17. 008 :866$000 

Estas despesas que se cortan1 são re11cla arrecadada. e 
dcven1 ser ineluidas no total ela receHa, que, som1nadas eon1 as 
outras vnrbas. dão 1lt:7. 008 :000$0{)10:. 

Not.r-sn que :-:n e01:.1('Jl1plr.i as YPrbas qur hfi.o. de s1~r, por 
:forr,a ~:xtincta.s. 

·'Ora. são -.117.00:000$ contra os 136.000:0'0f;$ ·do projecto; 
cmn nsL1~s dados. que. temos. imperfeitos ainda, que não estão 
cmnpletos, ~egundo o ~ystnn1a. porque rsl:n dá para a União a 
to ta lida de dos direitos : sobre o alcool. sobre o fun1o. sobre as 
bebidas espirituosas e sobre objectos ·de luxo, 1naterias gran
demente lributaveis, que poden1 supportar g-randes in1postos, 
(~ evidente qne a renda seeá muito maior, cnm·pntadas as que 
nos :faltam ainda. 

Não :fallemos agora nos córtes elas ~despesas, que forçosa
. n1cnte hão ele ser feitos, por passaren1 o~ encargos para os 
estados, nen1 na necessidade de cortar outras; hão ·de ser 
reduzidos os ministerios, porque não serão precisos oito; hão 
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·de se extinguir n11.11tas repartições ·inuleis que ahi ::tYultan1; 
tudo isso (~ t·eceita que h a do entrar para a União. 

Por este plano. •que os nobres representantes hão de ler, 
os estados ficarão ·con1 renda n1uito superior. Ton1emos un1. 
por excn1p1o: Pernan1bL1CO, que dá artualmente ao Poder cen
tral 10.797:520$. ficando unicamente con1 2. 822 :2:6·9$, redu
zidos aind:i pela· Constituiçã.D de n1ais de 900 :000$. noe per
der a in1portação, concorre1"'á para a União con1 6.809 :89·-1$ e 
ficará ~ mn 6 . 809 :894$, 1nui to sufficientes para as suas dos
pesas. 

E assim todos os outros. 
TemDs estes dados já; mas ·raltan1 outr~s. Não sahemos ao 

·certo a renda da Alfandega do Rio de Janeuo e outras repar
tições perte.ncentes ·á União; não saben1os qual a som_!Yla total 
ele todos os impostos sDbr.e o alcool, o fumo. etc. ; na o sahe
lnns a quanto montam os encargos da União. 

•Precisan1os de dados positivos. 
JCt argun1entán1os sern esclarecimento agun1, o os pala

·rlinos da Úniã.o, arvorados a·qui. na dis.cussão do projecto con
stitucional. nada nos trouxeram de novo. (Apoiados.') Não tc
mos nada ·positivo ainda, mas, de\sde logo, apresentamos estes, 
con1o base para estudos. . 

Defonden1os principias; estes querem dizer que a Fe
deração não póde existir quando continuamos con1 o mesnw 
systema do tempo do Imperio, ainda um pouco mais concen-
trado. ficando os estados em peores · circumstancias . _ 

.Tá em 1883, quando :foi nomeada ~1n1a con1rr1issão, pelo Go
verno, para estudar as rendas geraes e provinciaes. fazendo a· 
resne•ctiva discriminação, para se corrigir a inconstitucionali
dade dos impostos de importa_ção. decretll;dos pel~s ass.embléas 
de algun1as províncias, joá nessa occasião essa commissão dizia 
que esse systema era uma partilha leonina, que, a continuar, 
as providencias não poderian1 viver. n propunha darén1-se-lhes 
os impostos de transmissão de propriedade e os de jndustrias · 
·e vrofissões . . · 

O projecto de Constituição dá-nos sómento o de transn1is
.são de propriedade, por um systema que é mais atrazado do 
que. a opinião de uma commissão mn 1883, do ten1po do Im-
perio.. . · 

O SR. Luiz. DE ANDRADE - Deu-nos tamibem o de expor
tação. 

O SR. ÜITICICA -- ..• c. além dic:;so, sobrecarrega os esta
dos de todos os serviços da Federação. de modo que augmentou 
os servivos .. diminuiu as rendas e, depojs, disse aos estados: 
·vivam ! (Apoiados. ) 

Nestas condições, Sr. Presidente. V. Ex. con1nrehende 
que, defendendo como defendenlDs un1 .systema, estando na 
arena do debate dois systemas em ·contraposicão, não podemos 
deixar de exigir do Go'\rerno, .iá que elle não ~nos deu por ou
tros m.eios, os dados aue pedimos neste requerimento~ para o 
qual peço a aporovação do CDngresso. porque elle é de abso
luta necessidade na occasião presente. (Apoiadc's.) 

(0 ~Jrador lê o requerirnento.) 
Cr~Io que nenhum dos meus eollegas n6de julgar que este 

reauertmento não se,ja de occasião, não ~e.i a acceitavel. porauo. 
n.elle pede-se apenas aquillQ ,que o Governo já cl~evin. te:t· 
mandado, mesmo sem ser pedido. (ltfuito bem.) 
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O Sn.. ESPIRI1'o SANTo - Peço a palavra. 
. O. ~R: PRESI'DENTE - Vou fazer ler o requerimento do 

St
1
. OttiClCa, e não posso interromper a leitura para dar a 

pa avra ao nobre Deputado. 
O Sn. EsPIRITo SANTO - Nesse caso, peço preferencia. 
O SR. PR. PRESIDENTE - Jiá ha outros oradores inscriptos 

j1a hora elo expediente. 

O_ SR. ESPIRITo SANTO - Já quiz fallar sobre a acta e não 
n1e foi possível, porque não ouvi a voz de V. :E~:x:. qnando an
nunciou a discussão. . · 

Peço, portanto: a V. Ex. ··que me faculte o meio de dizer 
o que prete·ndo . . · 

Vem {~ Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

REQUERLMENTO 

Requeiro ·que, pelDs canaes c01npetentes, se solicitem do 
(toverno as seguintes inforn1ações: 

1 a •• A quanto montan1 as rendas arrecadadas. nos dois se
mestres de .iulho a dezembro de 1889, e de janeiro a jurilfo 
de 1890, pela Alfandega da Capital Federal e por todas as 
repartições da 1ln.esma capital, dos ser:vicos custeados pelo Go
verno Geral; · 

za. Idem, idem em relação a estradas ·de ferro pertencen
tes ao Estado Federal e outros serviços de caracter geral, es
pecificadamente aquellas e a dos ·correios e telegraphos; 

3a. A quanto montan1 as rendas 1Jrovenientes dos seguin-
tes artigos : 

a) objectos de luxo; 
b) fumo; 
c) bebidas espirituosas; 
d) alcool; 
discriminadas às rendas por estados, e quanto foi arre

:cadado em cada .uni; 
.:a,a. Qual a cifra exacta dos encar,gos da Repubiica, pro-

veniente dos serviços de 'que está onerada hoje, diS·criminada 
cada verba e o onus de cada uma. 

:Sala das sessões do Congresso Na·cional, 26 de dezembro 
ele 1890. - Leite Oiticica. 

iQ SR. ELYSEU lVL-\H.TINS -·Peço a palavra. 
O SR. PRESID:E:NTE -· Na fórma do Regimento,· fica adiada 

n. discussão. 
O SR. ÜITICICA - Mas, Sr. Presidente, V. Ex. sabe ·que 

se trata de materia constitucional. 
O SR. PRESIDENTE - O· ar.t. 3·7 dó Regim.ento é bastante 

claro. A n1ateria fica adiada, salvo si houver alguem que re
queira que ella entre na ordem do dia. 

o SR.· OrTICICA - Nesse caso, r(·quciro que entre r-a ·or-
dem do dia de amanhã. . 

Consultado, o Congresso approva o requenmento do Sr .1 

Oiticica. 



10 SR. PRESIDENTE annuncia que está finda a hora do ex,
pediente. 

O SR. B"\DARó (pela m·dent) -- Sr. Presidente, V·. Ex. an
nunciou que se achava ex:gottada a hora do expediente. Não 
sei si farei n1al, pedindo que V. Ex. se digne consultar o Con
gresso, afim de Yer si este n1e concede tres a cinco n1inutos 
para apresentar 11111a indicação~ que peeo desde .i·ú seti a in
·cluida na orden1 elo dia. 

10 Sn.. TAVARES BASTOS - Sr. Prsidente. p.enso que. rlo 
n1os1no modo que o n1eu illustr'c collcga~ o Sr. Elyseu :Mar
tins, tenho o direito de :fallar na hora dn rxpcdicntc~ dr~rlP 
que tenho um fim determinado. 

ü SR. Pn.ESIDEN'L'E - ~Tas a hora elo rxp~dirnt(',~ j(t. d0.cl~-
rei, ~sili ternlinada. 

SubJneUirlo ú votação o rNJucrimrnto do Rr. Badar(,, é 
r~.i citado. 

OHDEl\T no DIA 

nrsr:uss.Io no CAPITULO J. o, ~mcçXn t , •. nn PnnJEC'l'O DE 
C:ONSTT1'T1TÇ.:\.O 

Continúa a tn di.sen~são do capit.ulo 1 o~ sr~~;ã.n J'\ flO prn-
jre('.o rlc Constituiçã.o .e das emendas. 

O Sn. EsPIRrrro SANTO - Peço a palavra. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Ten1 a palavra pPla orden1. 
O Sn. EsPIRITO .SAN'l'O (JJela o1•derrn) - St·. Pre.si.dentr. 

n·a srssão passada tive o cuidado de vir a. esta Casa bastante 
cedo, para pedil' a palavra e fazer un1a .declaração de voto: 
1nas não n1e foi possivel faze l-a: a acta :foi vot.ada c appro
vada. Sfllll que· eu pudesse usar da pala\Ta. porque !11 do isso 
passou-me con1plet.amente despercebido. 

Hoje. da n1esn1a :fórn1a. vim basLanLe ~cedo: -vi. o Sr. se
gundo Secú~tario proceder U. leitura. da acta. n1as nada ouvi 
·(.R.üw); 'C cmn n1uHa attenç.ão procurei vrri:ficar si. V. Ex. 
,pnnh::t ern vot.a<:.ão a acLa. porque prPcisava JnanHr.sfar-nw 
sobre nlla. mn relar,.ão a urn facto quo se deu na .sessão an1.r
:penu],tima. 

Preciso, flntão, que.V. Ex. me.dRcl-arn na P sessã.o. quando 
csf.á nm di~cu~são a a~cta~ porque tenho dP. pedjr a palavra 

.,·afirn de ju.sl i ficar _o rnP.u voto. dad.1 11a srssão anf.rponul

. Urna, Yolo ·q11e não pncle jnsLificar na nllima sPssão r. ainda. 
· na sr.~~ã.o prnsentr. pelas razõr~ j.á rxpenclidas. 

Comprehcnrle-se he1n a razão suprema .qur ha para (fUC 
todos nós sarrin.que~mos prq1wnos intC~rrss~~. a·fim rlr CflH) 
r•rosi.ga rom a ITtaior rapidPz a discussão n a yol.aGãn fln 
Const ilni.(;Ho: mas drelaro a V .. Ex. qnr não mf' f; 11ossivrl 
ahsolu tanH~n to drixar d<' oxp 1 irar u In a elo nH)u. qno s0 hnst\n 
rn1 mot.iYns m1rito ;justos. · 

Hrquoiro. porlanto. a V. Ex. qun. na srssã.o soguinlr. 
~r.ja a acta lida de niodo que possa srr nnvirla prln Con
grPqso. e rnw ::::r.ia rlOl)ois submeft.irla :í. dis.russfio P :í vo
üwão . 

.. :Xão é uma sirnplr~s rx.igPneia minha: r.rcia V. Ex. qur 
respeito c aprecio n1uito a nu:mrira por crne dirige os traba-

I 

f::.'l~~il! 
~ 
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lhos_ rlo Con~-resso; 1nas eu n1e julgo prejucl icado por não ter 
flOdHto explicar O acto a que a~lluclo .. 

.. , O Srt. Pn~:;;mr~NTE - .As SPSst1cs são s0mpre abertas na 
lol'ma rlo Rr-g1mento: vcrifieanclo-se a exisLenr~ia do numc!'n 
lr.gal rle representantes. abre-se a srssi1o, annu1wia-se a lei- . 
l.ur·a rl_a acta. o ·CJnc tenl1o feito f-.\rn voz bem r lar-a: o Sr. ':!- 0 Sr-. 
\r.'f'lan~ proercle nesta leitura. P ern segnirla. annuncia-sA a 
( Isrussao ela acla. 

O Sn. EsPIHTTo SANTO - Mas não ouvi. 

O Sn. PnESl_DEN'L'.E - E quando ningnpm pc~flc• a palavra~ 
~l).f'f\rra-se a c_l1scussão~ e clú-se r)nr appr·nv:Hia a ar~.ta. na 
:for·ma do Rcgrmrn.to. 

O SH .. ESPJRlTO Sx~~·Tn - ~.las cu !rnho hua alHih;ão. e. 
P}'''Standn iocla atteu(:ão. não trnhn pnrlirlo ouvi-r quanc~o 
'' . Ex. pi:'íe rm rlisr.ussão a ael a. 

n Sn. Z,\2\J.\- O peoccdilnenlo da :.\fr·sa iern siclii rn·uitn 
w•g ui a r·. (Jluito.c.,· n p o i ádos.) . 

O Sn. PHESJDgNTE - Isto ten1 sirln tll)srrvadn -r·rgular 
f\ 11 n.ifnr·mrn1rntr. (A1J0'ÜJ.dos.) · 

_\ ~\lesa nãn nc)de adi~·inhar si um ou nulen n1cmbro 
do CnngTes::::o lrm 'alguma reclmnação a :fazrr sohrr a acta. 
c. portanto. não pôde tornar o eon1promisso dn arlyPrtir {)S 
Srs. rnprcsenf antes rle que a acta eBhí em d isrm s~ão. (!t1win
rlos.) 

'O annuncio é feito para todos . 
Si o nnl1re Deputado ten1 .qualquer rlef'larac::ãn a fazer. 

rm nt·r·asifio oppnrttma. pedirá a 11alavra. e a :\ilPsa nãn lh'a . 
:r·rc'-tl:o;ar;'t. 

O Sn.. C:\NT....\.n, (pela O'N1e'rn) pede ao Sr. Pres·i.clente. crnc 
o informe :0-:i na orrlen1 do cUa de hojr, rint.l·a scí?.nc-nt.f' n 
tf•apil.·uln 'I" da sreç:ão 1.'\ ou si entra1n torlos ns capitulas que 
r..omnt1rm esta secç~ão. visto dcclarar-·se. na publiea~:,ão da 
nwsl-na orclem do dia. que contim1a a discnssã.o do capitulo J" 

ela see~,~fín ta r srguinfes; c:. egua1rnrJ1 í.0, si a inscripçfín. ;i:í. 
Jr i I a. clns nraclorcs abrange a djscussão de todos os capitu
~ns ela mrsma s(·c~fi.n, on si para a ele eacla ''apltnlo :=;e far:í. 
nnya i nsf'ripcão. 

O SR. PnESI.DENTE responde que. nos t Prmn~ do n.r~g;i
mento. a JWimrir·a disrn1ssão rln prn.j0ctn ela 11}-.rtslil.ui~~ãn ó 
Jcita pnr r~apilulos: Pnrnrrada a clisr·u:;;;:..;ãn do f'at~iLulo relu
tiYo -:ís rlispnsieõc·~ prrliminarrs I' \'Clladns o:-~ arltgns rf'spr·
d,iyn-.:. rnh·m1 rrn di:;.;eussãn o eap. ·I'' ela ~rrcfí11 ta; rneer·
rarln n votado estP eapih1ln~ ~~·r·Ct pm:.tn rm rli:-;rus:-:ãn r, SP-
g·undo. ::~ as-.im pnr· rif·anln. Qllllntn :í. i.ns(•r.·ip,,::io dns ntadorrs. 

é frita pa1·a r·1vla capitulo. 
Yt•m :í. ~l1•:.;a, são lidas, npninrla,s r• pnslas r-nn.ltlrtrfarnrn!.e 

rm rli~r·ussii11 a~ spp,·11inlrs 

E::\IENDAS 

Ao c•apitnlo 1'\ dispnsiefír~ grrars 

.\n arl. 17. ar.cl'C'Sl'f'llf:11 -:~H·: .-\ r~10içfin rlns drpufadm~ 
~tw:í. f:.•if·a por ~~il.'l:umscripçi3es eleitnracs~ nfin pndr.nrlo hn\'f.n' 
enJirlid::rf:tuns uniea':1. -- F'Prnu?i.~cu Barloró. 
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Ao al'L. :?:J, depois da. palavra « pocunjario >> ac-
cresccntt:~, ... ::·:r~ csl a --- egual. -- FJ·anc'isco Baclaró. 

Ao art. 2!L Substitua-se pdo seguinte: 
Durante o n1andato os denutados e senadores não excr

. cerão os seus empregos, nen1- poderão ser · n01neados para 
. qualquer ~cargo ou commissão, sen1 licença da Gamara a que 
pertencerem. - F'rancisco Badarô .. 

.Ao art. 25, substitua-se pelo seguinte: 
Todos os que podem ser eleitores são habeis para ser 

deputados. 
Ex:cep tuam-se: 

I .. Os que não 1.ivcrcn1 mais do sole annas ele .cidaduo 
brazileiro; 

II. Os n1enores de 25 annos; 
III. Os qüc ao tempo da· eleição não tivermn residencia 

eefeetiva no Estado pelo qual se propuzeren1 candidato-s. 
Francisco Badaró . 

.Ao art. :?G. Suppr irna-.se. 
S. R. - Sala das sessões, elo dezembr·o de 1890. --1 

Francisco Badaró. 
E1nenda supppressiva : 
Supprima-se o art. 22. - S. H. --· J. de SetjJa. 

Ao art. 22 

Depois da palavra -.assento - accet~seeuü•...:se: prestarão 
juran1ento ou... (o mais como está) . · 

Em. . . de dezembro de 1890. - S. R. - lgnacio 1"-osla. 
-·- Santos Pereira. ·- Coelho Can1pos. 

ü 'SR. GmNERoso MARQUES (pela ordern), re1quer que à 
·M.esa n1ande imprimir as emendas apresentadas nesta sessão. 
e na anterior! para sermn distribuidas. 

O BR. PRESIDENTE diz que essas emendas ·vão ser )m
pressa·s; as outras acham-se ,imvr·e.ssas e vão ser distribui.-. 
das;. e em seguida dá a palavra ao Sr. Bernardino "de Cam .... 
pos. 

O Sr. Bernaxdino de Campos (Signaes de attenção) _ _..; 
Sr. Presidente, · eu e os n1eus companheiros de representa-" 
ção havemo'-nos conservado retrahidos, abstendo-nos da dis

cussão, não porque não nos tenhan1 merecido a maxima con
sideração os assumptos aqui ventilados, mas porque, acom ..... 
panhando-os com toda a reflexão,· tinhan1os entendido que 
apenas o nosso voto se tornava nécessario para o preenchi

lncnto do nosso dever. 
Havemos tambem systematicamente nos pronunciado, 

na quasi totaUdade dos casos, contra as urgencias~ aqui re
queridas para se rtatar de· assun1ptos extranhos· á materia 

constitucional ... 
O SR. BADAno· - Mas, quando dizem respeito ao bem 

publico. 
O SR. BERNARDINO DE CAMPos - . . . porique· entende-: 

n1os que~ .na hora pre-sente, .o pat;riotismo aconsellla, sobre--
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Ludo, aos representantes da Nação a urgente necessidade de 
dar-lhe a sua lei funclan1entai. (1lfuitos apofados.) 

. Estamos convencidos, Sr. Presidente, que, por 1naior que 
seJa .n dcsaccl)rclo cm relação ú marcha actual dos negocias 
pub_hcos, por mais lcg-itimos que sejam as aspirações no 

sentido elo um melhor encaminhamento elos interesses vin
cu!ados ·:i causa nacional, por mais puros que sejam os in
tuitos nesse. senUdo - nada póde justificar a posição da-
quellns que, em vez do abreviar os dias da Dictadura (Apoia-

dos), em vez de lançar o paiz nos mDldes da legalidade, em 
Yoz ele regularizar a acção do poder pubnco. prolongan1 
as sessões, protelando a adopção da primeira das leis, pre
enchendo o tempo. aliás no intuito nobiliss·imo ele discutir 
fi~S11l1Tf)Lns rlc ord,~·n1 publica ... 

0 SR. HA?I'IIRO BARCELLOS - E' o unico intuito. 

0 SR. BERNARDrNo DE CAMPOS - . • • mas sem de modó 
algun1 poder attingjr o alvo almejado; porque não conhece. 
~~r. Presiclrntr~ não conheço. Srs. representantes da Nação. 
n1eio a1p.'1.1111 de ron1ediar o actual estado de cousas si elle ó 
múo~ a Úão ser a adopeão da nossa lei constitucionài. (Calo
?·osos a2Joiados_: rntdto bern.) 

O SR. RAMIRO BARJCELLos - Dep.ende isso da lei que 
Yan1os adoptar. Si vamos adoptar uma lei, 1qual·quer que ella 
seja~ então a a c clamemos. 

O Srr. B'ERNARDI'No DE !CAMPOS - Perdão, o n1eu nobre 
an1igo não apprehendeu bem o m·eu pensamento. Não quero 
que se rcstrinja·m as disposições constitucionaes, não querD 
que se imponha uma lei constitucional. não quero que ao 
Congresso se retire un1a par.cella sequer .Cfa sua liberdade, 
elo seu· livre arbítrio no julgamento e na adopcão das dis
nos.iGões qne elle melhor entender conve.nientes ·á causa pu
.blica: nf.io é isto o que ,quero. O .que desejo é justamente que 
não nos afastemos destes assun1ptos para tratar de outros, 
:visto ·como não é possível regulari'zar esses outros sem pri
rneiro t.ratarraos destes. 

UM SR. REPRESE'N'rANTE -·- Até ahi estamos de accôrdo. 
· (lJa outros apartes.) 

O SR. BERNARDINO ;DE CAMPos - lVf.eus senhores~ Sr. Pre-
sidente, acban1o-nos no dia seguinte ao de uma revolução, 
achamo-nos em frente de um poder ·revolucionaria. acha
mD-nos em frFmte da illep;alidade: aual o meio de sahirmos 
dessa situação anon1ala e irregular? Porventura ha outro meio 
qualquer que não seja a ado·pção da lei das leis, da qne es
tabelece os poderes~ da lei que lhes dctern1ina a orbi:ta de 
acção, que os re~ular!za? Não ha ouh:o me i~: procurar ·qu?l
•quer outra soh1çao fora deste proposJ.to seria Janç.a r a rev o
lução. ;contra a revoluç.ão. (A].JG'iados.) 

Eis. pois. Sr·'· Pre~idente:, os n1otivos· P.elos '!Juaes eu 
c rrleus companJu•irnFi tcmo'-nos ah5tir~p e pronnnc.IalYt'O'-nos 
contra. as urgcn:cias. 

Não é que desej~n1os c~ntribuir _com o nosso voto para 
auo os negocios publl.cos seJam desviados dos olhos da; Na
ção; não é porque ·SeJan1os capazes de levar nosso apo1o ao 
Gcn-crno a tal ponto que até possamos concorrer para que e1le 
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não Lr~uia ao rreinlo e·nl qne sü PXC'I'C'í' :t snhrr'ani:t nnrinnal 
tudo fJlÚ1nLo Jtn: por rlla reelamado. 

E;·. si })l p lPSllH.'lÜl'. po L'qll t'' ;d t-'St''j n ll HlS al ll't'Yi a I' () Jl; •t·i ud d 

l'('YoltH•ionario. t'' nnrque .flpsc•.iamos que. quanto anlt•s, a Di
clndtn·a ces~n ·e a'Naç:~o nulrr nas Yias da l(•g:al·if!aciP. nn snn. 
yifln rwr·mal. 

Dada essa 1 igeirn exp llca~~fio. pcrrni ttü·-n1c-á Y. Ex .... 
e _\I Sn.. HEPHESKZ\'J\\NTE - :\. ]) ic{.aclnra nã.o 1 rn1 si dn mii, .: 

10 Sn .. BEB'N";\HmN"o DE C.\~IPOS - Xão quero eoildrmnar a 
J)ietadura. mas V. Ex. cnmJH'Pht•THle qtlt' nm paiz nãn p(llit'. 
yi\·t'l' sob n rogin1cn da ])ir! adm:a. 

IOUTito Sn. nEPHESE~T.\KTE - Preeisa dP Yirla ennsl-il.rt
r innal. 

O Sn. BEHSMmt~n DE CA:).-JJ>ns - Sou r1n1 elos qne enn
tri·.huirnm c•onse·i.rn:Le ~c) !volun1.ani.amrnt.f' parai a revnlueün. 
snn um dos qu o aeornpa11haram o::; c·l1f'fcs r0pu hl i r.nnns rlu...: 
rantc nuasi 20 annos de luctas. 

A 1 ;so1Yo a Di(~!aclu r a de quan! a :!'alta possa Pll a tnr eom-
rnr.I.Udo, porque não é possiv-:el que. na 11ha:::.c aC'.t,ual ela sn
r.irrladc braziloira. puclcssomos chiei.' un1 b0n1 üiai.s pre,~ioso 
dn que n rc~gimen rPpublitano; e a re\·n luç·ão deu-o <i :Xaçiio. 
(.f\_pnüulos.) Deante desta coniCJtüsta de um ·valor incompar-a
Yrl. absnlvo a Dictadura. mas nfw a quern. J10rque son repu
hlicano :federalista, c-, 110rl:anto. peç:o a. Constituif}io. (Apoia
dos.) 

O SH. Sr;nzEDELLO - 1~en1 a propria DicLaclnra qnrr a 
Dictadura. 

O SR. BER'.NAR!IHNo DE 1CA:MPOS - Como dizia, Sr. Pre
sirl.Ante, peç-o _permissão para justificar uma en1encla que eu 
c nwns an1igos vamos offerecer á consideração do Congresso. 
e para tratar de assu1nptos connexos, delineando ligeiramente 
a posição que assumin1os, visto con1o dahi decorrerão conse
quencias .e coroLlar.ios que eluciíl.arão o debate. Esboç:arei 
Jig·eiramente a posição assumida pelos n1eus eon1panheiros de 
:!'O]wose.ntac,ão na magna questão da distriubi~.ão das renrlas 
·publicas. 

Por an1or do rnethodo. Sr. Presidente. peçn permj.ssão 
para nxpor a .questão no flünto de ·Yisl'a dos factos. Dr1ihe
rando •úcr.rca do projrcLo ccnsf.itueional. nos a~sun1vfos eon
r:crne.nJes .ás J'rnclas puhUcas. a reprt>srntação paulista aehou
::;r rlnantr. rlas dis·posicões !CJUe .iú são emlhec.idas. n1as .cru(• rn
·prtir0.i sucefntanwn1n. 

O art. :W' cm tor-ga priYaLivam0nte ·ú l'n i ãn ns li tnln~ qur 
por sua nalureza nfln lhe podem ser nrgadns: sohr1~ a h1l
portação. srllo~. taxas pnstaes e telegraph i c as. 

O arL 8'' cnnfrrr. tambern ]Wivahvamm11 ('. {l enmrrLc·ncia 
(~~~~ 0sLaclos os 1m pnsl ns qlP !)O r sua nafurrza ll1 r. dr viam sr' r 
cr:mccdirlos: sobre exporta.çfio. transmissão de lwopri0rlade ''· 
imposto lerr·i I. o ri al. 

Fazendo parl.n da Commj:;;sã.o dos :?.L eonL·:·ibui com o 
meu volo para que ente r os impostos· cln a1~t. 8" rossr inclu 1 do 
mais o irnpo·sfn pr·edial. ·QlH'. a1i:1s. d!' facto. jú p0.rl.rneia nn:
r.sf.arlns. ~ rsle ·r.ongrrsso ru r os me-us cnnTpan briros cnn
tribn 1mn~ com a no~sa votação para que aos imposto=' elo 
art. so fosse addic.ionado 0 de industrias o profissões. 



.\n Clllllmi~siltl i>l'fc•t'l~ti lltll wldiLh·o ao a!.'l. J2. uo seu
lido d1• aut~lnl'iZnl'-:--1' I> 1Hltll'l' 11'!-!i:..;lal i\'11 urdi.llêll'ilt a ela~.-:ifiear. 
41 P 111 ll'l u 11 a 111 1 · 111 1 ·. 1 '·"' i 111 pu:..; I os a II i. 111 1 ·m~ i u 11 a d u ~ e q u c! a:-; s u n 1 i u 1 1 ; 
11

_ t·~·~r·al'll'i' d1• t'lliiiUial ivo.-.·. yi;-;llt qlll~ JWdialll ~l'f law;adUS Vl'JU 
L Jl ta I J l' lW l m:; c :-3 la LI u::; . . 

U.\I ~rt. HEI:>Jn;:sE:\'L\NTE ·--- lsso é 111aleria \'l'lill(.t.. 

Ul'TIW ~I{. nr~JlJH~SI~S'L\.\'1'1~ - o lHdJI'ü OI'U.dUl' llU:-:i IJI.l'l:('Ct 
ioda a ati ~~rH;uo. 

O. J·• SrL HEPHI~SEXT.\X'l'E -- :\uu é questãu de werecel' 
allt~UI:,Üu: ~~ t[UI~ gasta a hol'a u uãu u pittlercrnus ouyü· subrc 
a 1ualc•riu· 1~111 diseutisão. 

10 ~H. BEHX.uwrxu DI~ C.\:\Jl'~nS -·- .lCt disse tJUe neeessi
Üt\·a t•slc.:dwlPecr a:-; base."'. para di';l!uzir o:;:. t~OJ'It!Jar·iu::-:. 

!)eanl c• desses fae I os~ R r·. Pn•silJenle. a J'I'Pl'CSentaçãu 
ll.a ul L:ila cu 111 p:t·l' I 1 c•ntl!~U tJ ur•. eu n c o JTClld u w i J:eg:iJ nc~n Jede ra
Ll\:u clua:-:; granclc·~ ut·clt•th dt• inV·r·,•::;se~, de a:-;pir·ai.~Õt~s. de cli
J'eJI.n (' III'Yl'l'l_':', ta(':-; ('llllln a l!l'if...' pertl'lli'1 1 i'l l'uH"to e a fllH~ 
JH.'l'll'llL'I~ Wi:-; r·~ladtt:', itll'JJU;;.<i\·d se.ria rH•sar·. que ú Lnii1ct. 
l!~Ll'l' au:::~ u;;la•it:rs. u dü·eitu. a compeLeneia de~ orgart1zarmH 
JnTernente, :-'OÜL'l'Uuamenü:>, a;-; .sua~ Julll'i]Õl·~. 

=" P·rn · n ~ i n t c_:· e :o:; se::-: ~ja~.: i' )ll a üS, ~nc~m o:-:; 1) ~cu i i ::l.l't:s, .e .x:
t:! u::;iYu~ do:-; c·~Laclus. :podL~m ser privados da sua expressão 
iJnanc·e1ra. l't•vr·e:·H·nüt.cla nos J·.espect/tvos vla11os ürçamcJtta
l'iüs. 

HL~eunllecida. pOJ.'Ólll. entre outl'as, a JacuJclade de os es
tado:-; organizar·c~Hl IJ :::eu :;yste1na Jjuaneeü·,,, esLava sal vu u 
priucipio Jt~clt•raii\·11. · · 

. .:\ !t_:unsl.ilui~ãu 1lo Uun•r·nu eonsagt·uu P.SIP JJOde.r· ,]()."' 1':;;
t:tllu . ...; nu::; <U:Is .. :-{" ~~ L?, julgando prh·ativos dos c::.tados u~ 
ünpu~to:-; de expo I'Laeuu~ tr::u1snlissão de propriedade ~~ t.ur
ritol'ial e claudo-lhu;:;, aJ~~.~rn dist.o~ clil'eito cumulatiYu eorn o 
da D niãu sobt·t• toclos os que JJãu se incluem no art. G". ..:\ 
Commbsiio .. ~o.111 11 nwu vuLo, accreseenLou nos i IU[Justus pl'i
\:DJivos áus ~··~ladus n predial. o u ·Cong1·e~su~ con1 o vossu 
voto, ainda uwb o rk industrias e profis~ões. 

}:js lrma gt·aiHI:~ st~J:i'~ de in1postos prin1Li·vos dus es
tado:-;. fot'l11ancltt a base elo .seu orçamento. elas suas rinaiv.;as. 

'(j~" ~' ,.f·..:. ,., .. ,. ~" •1..::...:,i 1,, •::on•,Jll·.,.l 0 ....: +' •. ,· .. ~, .. , .. ;,,." ,·,.~. ·:-.l"n'o" _ 
._. ,A.,. ... '--"'. \. ' '-.1 • (..t.o_lo..·J. tl ~L1.1l ~- U'"l ,1!' .L,IJ. .l1Lld.c:t.1J.l \_1,.., Cl\..ll.J~J.-L 

tos JuudanH•rJtae:-:. as hast•s sobre as quaes deviam. quer a 
União~ qU('l' o.s Pstaclo::;. m·guniza1· o seu systrmw. :l.'inanceiro. 

Quanto ao iJTi posto elo · ar L. . L?, con1o disse, ct·a noss1) 
pm1saml'nlo crue lW Ju tut·o pude:-;se a legislatura ordinari a 
diseri1n i na r· a;-; 1'1' ndas delles proverücntes. mrtre a União e 
ns estados. E" Vl~r·flade que a si t·uacão :financeira do pai,z não 
ô a mais lison.kira e, eon.:;eguintemenl.c, a Xaeão uão dispõe 
de uma somn1n tã11 eon:-;idN·a,-el de rendas que pudesse fol-
gadamnnte sat.i:-:ifazer a. União c o~ estados. . . . _ 

Dahi dc•duz-se qLW. nect~ssal'Jamenl e, 1wsta thsb·rlJui(\ao 
devia dar-:~:e. 11 ennt'lir·tu. 11 ehoque de\ jJltcr_·csses, vistu conw 
a smmna a dividi t' não ó con~iclel"acla sut'fieicnte para cobrir 
as neef'ssiclade~ da:-; duas ordens dt\ interesses mn jogo. 
Posta a .questã11 nrste pon~() de vi1sta, e~TI,~~lden1os que, na 
diRfrihuir·.flll das l'(•nrlas rmbllCas, m1Lre a ümao c os estados, 
não SI\ cnvolvl'lll ll:-; I_ll'incip_ios 1'edr~r~tivos.:_ que l'OSOlvee a 
que:-;tfi.o. dandu ÜH':-1 e· taes 1mpost.o~ a, Unr~1..9 o iaes c taes 
.in1posl.rts ao:5 e:-:.Ladus, uu dando nu.u::; a Umao c menos ao::; 
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estados·. ou dando mais aos estado~ r:~ rnenos ú União~ não 
é outra cousa rna·is do que chegar au resultado ele u1n -cal
,culo arithn1etico, segundo o ·qual a distribuição da fortuna 
publiea cntr·e as dua~ Ol'dens de intorcsse.s .. que nfw poden1 
.ser es·quecidos, ten1 de ser feita con1 a justiça possível . 

EJ Sr. Presidente, não ha duv~ida alguma que a. repar
t.i.ç5o das ::.~cndGs publicas t:n Lre a União e os estados não 
caracterizá de n1odo algun1 o regünen federativo ... 

O SR. SERZEDELLO - Muito ben1; V. Ex. ten1 toda a 
razão. 

O SR. BEP.NARDINo DE 0A?v1Pos - .• . . porque não so 
desconhec:: aus estado-s a su~~ compeLencia. o seu clireito. a 
sua faculdade de organizar as -suas f.inanças. A questão- de 
principio estaria em ne-.gar aos estados ou lá União a facul
dade de organizar as suas finanças. 

0 SR RAl\1IRO BARCELLOS - A União tira O dinheiro do 
nosso bolso e gasta quanto quer. (H a out?·os apm·t,es.) 

O SR. BERNARDIN-o DE. CA~lPOS - Peço aos n1eus colle
gas que deixen1 concluir o meu raciocínio; e:· provaveln1ente. 
não estaren1·os · en1 desaccôrdo radi~cal. 

1Gomo dizia, Sr. Presidente, desde que nos colloquen1os 
no ponto de vista de rec.onJhecer aos estados a sua compe
tencia para organizar livremente as suas tinanças .... 

O SR. RAM·IRO BARCELi .. os - A Monarc;hia já o reconhecia. 
O SR. BERNARDINo DE CAMPOS -. - . . . desde quo eonce

dan1os in1postos privativos' como'·. base, co1no fundamento, 
para 1que os estados organizem -suas 'finança-s. ternos. em priil
.cipio~ rcconhecjdo e prest,ac:o obeclic.ncia a inconteslaYeis a:-·
pirações federativas . 

. De fac lo. pócle-sr contestar .que os impostos .que damos 
seja1n ou não suff'icientes; 111as isto é questão elo calculo 
arithn1etico. que se resolve con1parando a renda dos estados 
com as suas despesas, as despesas da União con1 as suas 
rendas, para que possa1nos julgar si a divisão é bôa, si o 
que se dá é jusVo, sufficiente. · 

Quanto aos ilwpostos do ar L. 1.2: responderei ao 11101.1 
nohre :coilega que nós, considerando que o e.sLado financcirn 
do un1 paiz é uma cousa essencialrnente 1novel~ fluctuantlo, 
depende do andamento, das o$cillações da vida e r1a fortuna 
publica, entenden1os que devian1às consignar~ con1o já disse, 
uma. disposição auctorizando o poder legislali'vo Ol'clinarjo a 
fazer no futuro a ~classificação e discrüninação clesse.s in1-
postos. 

Não ,queremos fazer isto no momento, porque é mais 
natural que o Congresso ordi,nario possa, ..com n1ais proce
dencia, avaliar as rendas desse artigo, quasi todas ainda não 
:creadas, e con1paral-as con1 os encargos publicas. Assin1 jul-

. ga1nos que de prompto não era passivei estabelecer un1a tal 
discriminrução, ,que nenhun1 imposto tficasse em c.ommun1 
entre a União e os estados. 

lVIas o meu pensainneto, Sr. Presidente~ era ~con~gnar 
as razões pelas quaes nos convencemos de que, na questao da 
divisão e distribuição proporcional da renda publica pelos 
estados e pela União. não se envolvem os principias federa
tivos, e di.go .que não se envolvem, porque o projecto de 
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.Qc!nstiLuj~.ão, em seu systerna, fez rnais dü que iodas as con
stltui(:.ões federaes . 

O SH. C"\MPos SALLES - Apoiado. 

O Sr... R,HdllW BAncEr ... Los - Não apoiado; ahi está a da 
Suissa. 

O Sn. CAMPos SALLES - Não ha nenhun1a rnais adean
tada. 

tO Sn.. BE.JtNAIWINO ·nB CAM'r.os - A rwova disto illós 
terno::; no art. 8° estabelecendo impostos privativos dos es
tados; entretanto, as ·constituições an1e·ricana, suissa e ar
gentina li_rnitam-se a dar á União o direito privativo de tri
butar a 1111portação, e não consig·nmn o imposto privativo 
para QS estados, o que quer dizer que todos i'ican1 em com
lnum. (Apartes.) 

Sr. Presidente, si os an1ericanos são consider·ados o povo 
que realiza o typo do systema federatiYo, por que de nós. 
que fon1os além clellcs, se dirá que infringimos esse .systema? 
1Si a cliscrin1inação absoluta dos impostos entende con1 o prin
cipio federativo, por (que razão g}ão encontramos en1 . nenhum 
elos proj.ectos de Constituição, organizados por distinctissin1os 
cidadãos, aliás chefes do partido republicano federal, essa 
eon1pletn discriminação de rendas? (~lu.ito bent,; a1Joiados e 
a1Jartes.) 

iO SR. HOMERO BAPTIST:\. - Na de Minas está. 
0 SR. BERNARDINO DE IGt\lVIPOS - Refiro-me aos proj e

c tos de 1Constituição FederaL Conheço todos esses projectos, 
e., entre outros. o da Comn1is:sã·o ·Especial, norneada pelo Go
verno, e tive o prazer ele encontrar lá a perfeita justificação 
do systema estahele.cido no projecto :que se discute. porque o 
Governo não fez n1ais do •.que transplantar para elle o plano 
inteir.o adoptado no proje:cto da ·Comn1issão. (Apoiados e 'não 
apoiados.) · 

Ora, si a absoluta discriminação caracterizasse a .Federa
C'ão. a Con1n1jssã·o não organizaria o :pláno que o Governo 
âcceilou integralment.o c no qual ha os hnpostos cumulativo~ 
do art. 12. Teria1n os republicanos da ·Con11nissão se es.que
cjdo dos principias federativos, .ou incorrido na violacão 
c~elles? 

Un-I Sn.. HLEPRESEN1'ANTE - Conheço o progearnma dos 
rt}publicrunos P':aulistas. A\d.eanta '.muito :::-naâs., .(Ha ou:tros 
apa1•tes.) 

O .SR. BERNARDINO DE CAMPos - Declaro aos nobres 
Deputados repubhcanos que o progran:Jma elos doputacto·s 
republicanos paulistas cm 1881 está perfeitarnentc ele. accôrdo 
com as nossas opiniõ·es. 

UMA voz - Est·á n1uito ·mais acte·antado. 
o . SR. C.-u.rPos 1SALLES (Jiini$tro da Justiça) -. QucJn 

oecrevcu esse progrmnma ~ui eu, c acho que está de acc·ôrdo 
com o projecto de Constituição. 

o Stl. RAMIRO BA.RGELLOS ......_. Havemos de trazei-o para 
aqui. 
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() Sr:. (~\'.:\tPos S.\LLEs .. )!inistru tla Jusli~:a) - Acceito 
a di::::t.:us;;.;ãu. ~~Ha uu.t,·us upurtes.) 

U ~H. BEt~:\""\HUI.:\u DE C.\~lPOs- .\ã'J de:-:::ejo de 1nodo aJ:::·ulll 
a[Jrufnudar· diYt'I'gentias entre ns meus eompanheir·os ~~ 0:-3 
amigu:-: J·it~-gr·auuense:-:; não é e:-:lc o meu intuito; não rne enear
J't~g:w·i '"-' eurnhale1· u I•r·n.i,~ctu dus Iwbn•s Deputado:-:; u llJC'.U 
i n L u i I u l' . s i m v 1 e~ ill eu t e. 1 e g i l i m a r a n os s a p os i <; ã u . e a n os ~·a 
upin ião. 

O ICJUl' quero dizet· é que não trago ialuiLu de cmn1Jatl'~ 
hagu o intuito de clefe:-:a. (Cúntinumu us apw·tes. O Sr. Prcsi
dt.:J"dP 1·ccla..ma attenç:ao.) 

Si os nubre::; Deputados quL·rent que eu -rliga mab arnpla
mc·nlt..: tl que penso. repitin·i na tribuna o que lhes tenho dil\) 
t'lll })articular: si fosse possível adoptar o plano clus nobrt~~ 
representantes do Rio Grande dn Sul: si não ]H)UYcsse razües 
ele ordern politica. 'L!Ue ~:c OIJpôem ao ]dann. o adopt:.u·i;uno:-;. 
purquc nãu .ha ir.lc.al mais Sl~ductor do t[Ut: e:;le ela cliscrirni
·naç:ão co1npleta das 1·cndas . ..:\ ;quc::;Lãu ú oulra: ~~ saber :::i. de 
rtJUJltt•Jlto. ]JO•lr·mns J·,·al izal-a. uu :.:i não ha opportunidade t' 

1Hb:5ihilidacle 1k 1·ealizal-a. E. para mim. a questão ,·. ouLl'a 
ainda: ~~ demonsh'ar qne não"'infringünos os princípios ú~dt-=-ra
u,·us :·dando não adopt an1os o 1·eg:i me.n proposto pelos nnlH'L'~ 
1·epresentantes do Rio GTande do Sul. 

o SH. R.-\~IlHO BAH.CELLOS E Ol?l'HOS SH.S. REPHESEN'L\:\"TE:3 
lião aparte~. 

U Sn. BEH.:\".\HDI.:-\U DE C.-ülPus - Senhores, a. que:;tão nãu 
é ele clou!I·ina~ porque, repetirei mais mna vez. não J.H~g·a1·e.i. aus 
l:'SI a dos u direito de urganjzar as suas finaneas; c si a deputa
ção paulista abandonou os principios fedcralisla8, então per
miitir-me-ão VY. EE;x. que diga :que ella o fez ac01npanhando 
o~ seus cll~tinct.os L"hefes. os Ljuaes ·são todos os cidacHio:;; que 
urgau izarc.trll us 'lJ J'üj et..:Lo~ dL· CunsLiLuiç:.ão·. inelusi v e a Cun t
missão. Si dles ontenclera.rn 'LJUC aquillo ·não ·era mal cria 
·Constitucional. ten1os o direito ele acon1panhal-os. entendendo 
do mesn1o n1odo. · O peoj ecto do Governo cingiu-se. neste 
ponto~ ao da Comnlissão, onde estavan1 os chefes do federa-
l: sn1o. · 

Pcrmittan1-me VV. EE:x:. : si a maioria elo Congresso en
tender ·que se póde .:fazer esta c01npleta cliscrin1inaç.ão de 
1·endas:. . (O úí'ado1· é ·inter1·ornpido 1-JO't' apartes dlt ·l·cp,·e
sr·nta~~âu rio-gNmr.ÜIHsc. O 8·i·. Pre,c;idcntf.~ pede aos Srs. Repre
sentantes que dei.r:ent o 01'ador contLn.uar· o sctt discurso.) 

O que disse foi que o plano. si se pudesse adoptar. era urn 
i de.al seductor. que ninguen1 podia rejeitar: disse que.· tratanfln 
da divisão de renda~. si as pudessenws élividir de ·tal modo 
que os estados tiYessen1 todos os outros impostos .cruc não 
são os do art. 6°. a realiza<:ão deste ideal se.ri-a un1a cou~-a quu 
J L~nguerr1 poderia. rec1usar. rnas os factos se levantarn c1n 
contrario. , (H a alguns apa1·tes.) . 

:Xão renovarei a: discussão. Estou apenas explicando u 
n1eü. voto . 

. :Mas. Sr. Presidení.e .. d0YO declarar rque~ tendo os repre
sentant.e·S de S. Pau lo se , pronunciado neste sentido. consi
dPrando a questão. não de ·f;rincjpiOS~ mas· de facto, OUtro não 
podia ser u no~sn nbjPctiYo ~rnão realizar a Fedc.ra~ão l)t'la 
união dos estados. 

\ 
\ 
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0 ~11 . .JULIU DE ,CAS1'ILHUS -. A questão ·é de ·principio:::;. 
. . O ~H. ~:1EHX\RI>J~O DI~ 'C,\~\TPos- Per·dtH~-tue u JJObre Depu~ 
l dd~. Uons1clermno~ a. questao co1no não sendo ele .principio~, 
e u~Lamos promptos a sustentar todas as doutrinas no .sentido 
n1a1 s largo e libera!. 

Depo~ s .destas ligeiras cxplieações, Sr. Presidente, V. Ex. 
nw IJ.ern~ILt.u·ú que eu justifique utna emc•uda, ou. alltes, unt 
~·u.bstJ.tutivo, que apresentan1os ao art. ·2·!5 do projecto CQn .... -
sLltucwnal. 

Diz o pl'oject.o de Constitui·ção (lê) : 

« Art. 25. São condieões de eleg·ibil idade para o Oun .. 
gTesso Nacional: .. 

. s ~·" P,al'a a Canmi·a, ter n1ais de quatro aunos de cidadão 
brazilen·o, e m.ais de seis pn.ra o Senado. » · 

1..:\ ·Conunissão. n1ecliante proposta n1iuha, ac~l'escenLou a 
e:-SLe paragrapho o seguinte: 

. «Esta disposição não comprehende os cidadãos a que 
relere-se o n. 4 do art. 69." 

O substitutivo que apresentan1os- é o seguinte (lê) : . 

«Para ser Deputado, ter 1nais de 25 annos de cdade e 
quatro de residencia no Brazil; 

«\Para. .Senador. ter n1ais de 35 annos de edade e seis de 
re::;idencia no Braz·il. » 

Como vê V. Ex., Sr. Presidente. fazen1os un1a Jnodifi
ea~,;ão no ar L. 25, no sentido. de exigir 'Í:nn vez de quatro e sei~ 
anuos de posse, da .qualidade. de cidadãoi, para ser eligivel, •a 
cont!i«,~àu eh• l't•sirlenma. siln].Hcsütente. 

V e V. Ex. que este pensamento é n1ais liberal, mais lato, 
nmis larg·o do que o do .projecto constitucional en1 relat,;ão 
aos naturaHzados, visto con1o. segundo o projecto do Governo, 
o:' naturalizados súrnente ·podem ser eleitos depois de decor-

. r~ do o prazo dentro do qual se exig·e que elles possuan1 a qua
lidade de cidadão. 

O nosso projecto alarga e refere-se á res·idencia. 
E' claro que. nós não pretendemos, de 1nodo algurn, con1 

isso. dispensar a naturaliza,ç~.ão. Apenas exigin1os quatro 
2.nnos de· residencia. embora decol'ra o ·prazo antes da natura-
lizaç.ão, ou parte detlc. · 

V. JBx. ccuhece perfeitan1ente o direito instituído, cn1 
rela(;ãu ao assun1pto da naturalização, pelo Governo Provi-
sorio. . 

V. Ex. sabt~ que, logo 0111 seguida ao g·lorio.so IHovinwnto 
15 de IJnvenllH·o. promulgou o decJ·e.to de -1-1 ou -15 de novembro 
cias colonias e:xtl'ang-ciras, que, proron1pendo em ex11ansões de 
ent..huRiasnlo, adoptavam a nacionalidade brazileira. pelo facto 
·da Lransformaç~ão por que havia passado, ·do reg·üncn n1onar-
chieo para 11 I·egiln-=:n r.epublicano. . _ 

O {iovernu ProviSOl'lO, deante dessas manlfestaçoes de so
l i dar i edad ('· c•1n relação ao grande n1ovirnento que se operara em 
115 de nove1nbro pron1ulg·ou o decreto de 1.1 ou 15 de novembro 
d.c 18'8!9. segundei o qual considerava nacional izaclos: 

« 1°, os cidadãos que~ residindo no Brazil no dia 15 de no
vembro,· não dcclaras:;cm, dentro de un1 prazo que se estatuiu, 
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que não l'rnuncia varn as suas nacional idades; 2°, o.s cidadãos 
que, depois de 15 de noven1bro, residindo no Brazil durante 
dois annos, não ·declarassen1 que preferian1 guardar as suas 
respectivas nacionalidades.» 

Esse decreto, como V. Ex., Sr. Presidente, hen1 conhece, 
tornava· ·os nacionalizados aptos para o exercício de todos os 
cargos publicos, n1enos o de Ghefe do Estado. 

E' este ·o direito que, em relação ao assumpto, o Governo 
Provisorio, en1 nome ·d::t Revolução, julgou cle.vee estabclceer 
para os ·extrangeiros que se achavan1 no Brazil. 

En1 virtude desse decreto, as colonias extr::tngeiras que 
já havia1n n1anifestado a ·sua adhesão á nova ordem de cousas, 
entraran1 desde logo, n1esmo antes de ·expir~do' o prazo dentro 
do qual podian.t recusar a nacionalização, ·no gozo e exerci•.cio 
dos direitos de cidadão brazileiro. 

V. Ex .. recordar-se""á de que as nossas intendencias se 
povoaram de membros das colonias, .. que atié então eran1. ex
trangeiros, e que o Governo IProvisorio, o novo regimen, en
controu a boa vontade ·e· o esforço dos nossos hospedes em bem 
da Republica .. 

UM SR. REPRESENTANTE - Ha uma. coloni.a muito impor ..... 
tante no Brazil, que fez mui ta :guerra, .por isso, ao Governo 
;Provisorio .. 

VozEs -. Por excepção. 
ÜUTRO SR. REPRESENT..o\NTE - Qual é essa colonia ? 

0 l\iESMO SR. REPRESENTANTE - A de Mucury, Phila-
delphia. · 

IOUTRO 8tt. REPRESENTANTE -·Dessa nen1 noticia·s ha. 
0 SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Estabel·e-cido esse COTI1-

vromisso pelo governo da Revolução, compromisso que veiu 
como que legalizar o facto já subsistente da .solidariedade entre 
nacionaes e extrangeiros~ parece. que· a Nação, representada nD 
seu Congresso Constituüit.e, deve saXJ.cc.ionar o direito existente 
neste ponto (ApoiadtOs), incliuindo uma disposi.ção que a con
sagre entre os textos. da sua lei fundamental. (Apoiados.) 

E', pois, esse o nosso intuito, offerecendo a emenda que 
tivemos a honra de enviar á Mesa; mas, Sr. Pre.sident·e, par
·receu-me que a disposicão fundamental nela .qual·Iegalizamos 
com a. maxima facilidade a posição dos- nacionalizados, pela 
qual os incol'Poramos, os. assimilamos á nacionalidade brazi
leira, essa disposição impõe-~se pelas cir.cumstancias occur
rentes, imp-õ-e.-se pela situação cte·ste ·pa1z, e eUa virá a ser, 
simplesn1ente, a consagração dos factos. 

· Que é o Brazil. ·senão um paiz que se formou pela immi
gração ? E, pergunto, teretnos ·chegado ao momento em que 
possamos estabeleu:!er. obices, promover en1baraço.s á corrente 
immigratoria p_ara este paiz ? (H a um apaTte.) E, como disse~ 
a vas-tidão de nosso territorio, o estado deficiente de seu po
voamento, as riquezas innumera.s inexploradas nos indicam a 
necessidade de acolhe·r esse elemento poderosissin10 que vem 
reforçar a nossa actividade, multiplicar nossos ele1nentos de 
forç.a e de g:fandeza .. Tudo aconselha a facilitar-se de uma vez 
n incq.rporação dos extrangeiros que procuram as nossas 
plaga~·, a nossa nacionalidade. 

\ 
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. .Não !oi ~l~Ll·a a poliUea d·a _\.rneriea elo Xortc .. quanto 1<-i 

1.1nuugraçao;. lo1 po1· rneio dt: p1·ovidencias que í'acilitassern o 
Jllgl'es.so de .~odos quantos abandonavan1 sua patri.a en1 busea 
de tuna r·eg·rao. n1elhor; foi por este meio que a America do 
Norte· conseguiu collocar-se na attitude imponente que hoje 
oecupa no mundo. 

~ão? pois, não sómente razões de facto, razões decorrentes 
cl~3 d1rertos adquiridos em virtude do decreto do Governo. 
n1nda rnais, são razões de alta politica, de ordem puJJHca, qu€~ 
Hos aconseH~am a facilitar por todos os n1eios .a nacionaliza,ç.ão 
elo oxtrange1ro. . 
. 1Sr. Presidente, passarei a examinar ouh.o a.ssurnrpto. 

Entre as en1endas offerecidas ao Congresso, ·encontro uma, se
gundo a qual o Poder Legislativo será exercido por uma só 
Can1ara. (Lê. ) 

. tCo~11o vê V. Ex., este substitutivo propõe cru e o corpo 
lcg·rslat.Ivo se exerça :por uma só Camara. 

:Pedirei pel'n1issão aos illustres auctore.s desta en1endé! 
para divergi!.' do pensamento que ·está consignado nella. En-. 
ten~o que~ s1 'ha razões. segundo as quaes, nos r.egin1t~·,t1S t:.ni~ 
tar1~s, ·se e·stabelecem controversias a respeito- da unidade <:U 
dualidade do corpo legislativo, essas razões des.apparecem 
con1pletamente quando se trata elo regin1en federativo. 

Direi a V. Ex. que, 1nesmo no regimep. unitario, eu seria 
pelas duas camaras. rnas ·que~ no regimen federativo, acho in
dispensavel, acho substancial a existencia do Senado. 

0. SR. CAMPOS SALLES - ~poiado. 

O Sn. BERN.>\RDINO DE CAMPOS - Nós, como já tive oc
casião de ponderar ligeiran1ente, Sr. Presidente, no regimen 
federativo, temos a considerar duas grandes ordens de relaçõe~·: 
os inter.esses nacionaes e Ot:i interesses dos estados. Ora, é 
necessario que na Gonstitui·ç:ão .que organizar as instituições 
fpderaes. nós demos aos estados un1a representaç-ão propria, 
uma representação :Que, por suas condições, que, por sua natu
reza, possa ser a fiel .expressão dos interesses, das aspirações, 
dos direitos dessa entidade collectiva - o Estada; e esta re
nresentação não poderá ser senão de accôrdo com o regimen 
~1ue encontramos nas constituições federaes, a que realiza-se 
no Senado, vjsfo corno, conforme sabe V. Ex., a. represen
tação dos estado;:,· no Senado/ é egual, e cada Estado, .pequeno 
ou grande, rico ou pobre, forte ou poderoso. todos elles têm 
urna rcpre·senlação ·egual, ·de modo tque, ·sendo assim, podem 
todos influir Ila.quella ·corporaÇão de maneira a evitar o pre
domínio a preponderancia cios elementos que se supponham 
1nais fortes, que se. supponhaim .mais poderosos, .CJue se suppo~ 
nbam capazes de don1inar ·pelo numero ou J)Or qualquer outra 
cii'!cumstancia. 

Não conheço. Sr. Presidente, meio algu1n de dar aos es
tados uma representação que exprima os beus direitos como 
y.essoas collecfivas, a não ser a repyesentaJç:ão egual, que elles 
venham a possuir no Senado. A Camara dos Deputados, como 
se sabe. representC~;.. a Nação; -o Presi~ente da Rep.u~lica deve 
representar a Naçao: elles devem t1rar o exerciCIO do seu 
.poder directa ou indirectamente, desse grande manancial -
o pov'o, a Nação. Ora. si ~ assim, pergunto eu, uma ve~ eli-
,r.ninado o Senado, ·qual seria a sorte dos estados, con1o pessoas 
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.il.Lt·idicas. eomn collec·tividudes distinctas. ·. omo un]dade;;;, no 
l'egirncn :federativo ? 

O Sn.. CAl\IPos SALLES - Muito bem ! 

O Srt. BERNARDINo DE CAl\lPOS -- lnquestionavdmcúte~ 
pol'tanLo, Sr. Presidente, não podrn1os. no regimen federativo, 
eliminar a institu]ção elo Senado sem ter eliminado a Tr.prc
sentação dos estados e, consequentemente. sem ter n1utilado 
o regimen federativo ... 

0 .~R. CAMPOS SALLES - Muito bem ! 

O SR. BERNAHDINo DE CA:MPOS - ... excluindo a pre
.sooça ele um dos elementos fundan1entaes deste reg.imen, que 
(; a existeneia dos estados con1o conectividades soberanas e. 

· independentes dentro do regin1en federal. ('Atfu.itos apoiados.) 

VozEs - Perfeitamente. 

.. O SR. CAl\1l?OS :SALLES - Isto é que é questão de dou
trina; isto é que é federalisrno. (A.po'iados.) 

O SR. RAMIHO BAHCELLos - Isto é supvôr que o~ l'Oprc
scntantes na Can1ara · nãó representan1 os proprios estados; 
isto é que é suphisma. 

ü ·SR. CAl\1Pos ISALLE.S - Isto é que .é questão fundame.n
tal; isto é ·que é essencia. 

0 SR. RA~IIHO BARCELLOS - Isto é que é theoria .... 
. pura. . . só. (Riso. H a outros apartes.) 

' 0 S.ru. BERNARDINO DE CAMPOS - .Sr. !Presidente~ não é 
possível de n1odo algum r•etirar-se aos estados~ con1o enti
dades soberanas~ uma representação dentro do regímen fe
àerativo; não é possível proceder de modo que os estados não 
l)OSsain fazer valer seus direitos. e. si elles eonstituen1 uma ·en
tidade, enfeixando . eguaes direito's. ee;ual somma de con1pe
tencias e .iurisdieçõe.s: si todos. ernbora por uma abstracção, 
são entidades eguaes. e necssario ,qu façam valer a egualdade 
e seus ·direitos no seio do Governo, da representacão, das eor
porações ·que fazen1 a l~eL . 1que governam. Si tal . acontecer, 
!.mminharemos para o regímen unitario. 

UM SR. REPH.ESENTANTE - Está confundindo . com. o re:
gin1en parla1nentar, com o parlan1entaris.mo. 

O SR. BEIRiNARDINo DE 'CAMPOs - Si os estados não ti
veren1 un)a representacão egual. chegaremos á consequencia 
·de ip.w elle.s são de:seguaes. não· têm os .mesn1os direitos. O 
unico nJe1o pelo .qual se ·póde fazer con1 aue os estados rea
ljzen1 seus direitos con1 egualdade é dar-lhes un1a represen
tação egual, e o .Senado assim con1posto foL em todos os re
günens federativos, o meio pelo qual se entendeu ·que {)S es
tados podiám ter sua representação perfeita; completa. 

· Na Gamara dos Deputados. eHe·s não a tên1, i)orque a Ca
n1ara representa o povo~ a Nação, assiln como o Presidente da 
Hepublica. A representação popular nos estados é. desegual, 
porque attende ao numero. 

UM SR. REPRESENTANTE - Si a Gamara repr~senta a Nação, 
deve ter toda a acção precisa; no systema representantivo, o 
Governo é a Nação, · tí o povo . 
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O SR. CA~~rPos SALLEs - Mas na Federa·rfío ;ba dois povos: 
- o l'r'dcral e o dos estados. ( C'i"nza.,rrn-se O'Uh'os apartes.) 

O Sn.. BEn.:\.\H.DI~o DE CA.~IPos _ Pe~~o aos nobres repre
\'.~ntnnte3 que me deixem formular o argumento~ para crne não 
t 1 c1t1u 1ru neado. 

U.\r Sn. lll~Pin:s~-:NrrANTE - Dr.sso rnoclo, vai haver na Re
publica mais r;er:ão do que na l\lonarchia. 

o Sn. n"\SIPOS SALLES (ilf.'in'istro da J'/.lSt'ica) - Ha mais 
l'Palitlarin; a exneriencia o estú mostrando. ( Cr·u.'zrlrn-se outros 
lf J;ru·tes. :1 · · 

() ~I{. PHESIDKNTE- .Atteneão ! 

O Stt. BEH.N-\RDINO DE CAMPOS - Sr. Presidente. si con
s idr'J'a~semos a C::unar.a dos De.putados con1o a l'er>résentação 
dos rstados, de duas un1a: JU a representação seria, como é em 
1odn~ u-.; 'l't'gi nwns. des.eguaL p1·oporr~ional á popnlação-. e, então, 
nfí.o haveria reprrsrntaçã.o dos estados, porque Jicarimn elles 
.'' 111 P' ,:-~i tão d 1•segu al ou a reJwcscntac.:ão seria cgual. e. e.ntão, 
LaYr1·i a a rc,n·esenLa~ção d~)S estados. mas n5.o haveria a do 
JIO\'O , pela desproporção. Portanto~· não l1a n1nio de :fugir :1 
esta :r,onel!usão: a Gan1ar-a representa a Nação~ o p-ovo; o .Se
rtado representa os estados. 

Não .é isso uma questão abstracta, não é un1a filigrana, é 
a. pura realidade. No regilnen federativo temos a soberania.. 
dupla. temos a soberania da Nação e a soberania dos estados; 
ó, pm·lanto. necessario ·que a soberania dos Estado e a ~'iobc
rania ela Nação tenhan1 sua r~presentação propria. 

No dia em que eleminarn1os a representação dos est.ados, 
P-l iminarem-os a. soberania dos estados. 

E', pois, uma questão de doutrina. mas de doutrina que 
resulta dos factos, doutrina que não pó dR sr. r recusada. 
(Apoiados.) 

Não desejo, Sr. Presidente, ton1ar por mais tempo a. at-
tenç:.ão do c_ongresso. 

VozEs - Estan1os ouvindo V. Ex. •rom mlJit.o prazer. 
OuTRAS VOíms - Discutiu brilhantemente. 
O RR. BEr·'.N~\.ntmNo DE ÜAJYLPos - T'enho externado ligei

r_an1cn.te as icléas que dizia1n mais intin1an1ent.e eom ~ cap. {o 
rla Constil.u i cão. que d iseutimo:s. E :por esta fórma. ~Julgando 
ter cu1nprido o meu dever. . . · · 

Ul\rA voz - Per:feitan1entr. 
0 SH. BBHNAHDTNO DE CAMPOS -- ... retirar-Jne-ei . da 

tribuna.- protestando que con1 os 121eus amigos contribuíre~ es.:.. 
f.orçaclan1ente para que as quest?es se . rosolvam pela f?Ema 
1nais cordial e justa, tendo· mn vista o~ mteresses ela Un1ao e 
dos (jstados, e n principio frderaUvo. 

VozEs- :Muito bem; n1uit.o ben1. (O m-rtrlm· é abraçado e 
.rnnito fel'icitadn por grande ntl'tne1'0 de SJ·.r;. representantes.) 

O Sr. Seabra.- Sr. Presidenf.t~~ agTadrç.n a V. Ex:. ter-; 
1ne concedido a palavra ne~te debat.P, c peço a, V. ~x. e a 
Casa des·r.ul·pa si, por v.r-'nl·ura, o lTlE'U estado dr' ::-:ando. nao pcr
n1ittir que fana sobre as rnlendas aprese11tadns ao eap. 1.

0

• em 
,\ - ] l s o·o·rrem discussão~ as ohservaç\ot::s que. e as me no~:. .. 
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Eu tamhen1 subo. a esta tribuna em nome de uma idéa, 
e1n nome de um principio, tambem subo abraçado com a ban-

. deira da Federacão : en1 nome dessa bandeira, .que já no 
tampo da Monarchia eu havia levantado na pra.ya publica, de
fendendo o pleito eleitoral, no qual estaviun ·en1penhados os 
candidatos do Ministerio que ca'hiu; en1 non1e .dessa bandeira 
tão combatida pelo '1.\'linisterio do Sr. Visconde de Ouro Preto, 
que procurou despedaçai-a, mas que ficou ainda tão grande e 
tão larga tque. serviu de mortalha, não ao lVIini'sterio, mas a 
un1a instituição mais que ·semi-secular, a instituição monar
chica. E como ·se tem posto em duvida que .o principio da Fe
·deraçã.o tenha sido mantido pelo projecto que .se discute; e 
.como os deputados rio-grandenses sustentaram nesta tribuna 
a formula de que o projecto em discussão, na parte relativa. 
ás finanças, é a negação de tal principi-o, eu devo, em contrario, 
affirmar que a-s ãispo.s·ições do projecto ·constitucional, não 
só não se afastam do principio federativo, como são capazes de 
satisf31zer ~s necessidades da União e dos estados, approvadas 
~om as concessões feitas pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

O Sr. Senador Saraiva subiu a esta tribuna, na sessão an
terior, para invectivar o Governo Provisorio e aconselhar que 
o Ministro da Fazenda deve abandonar a pasta,. porque leva o 
paiz por caminho errado e perigoso. 

,Poi.s ben1, Sr. Presidente, creio defender os interesses fi
nanceiros e o credito do paiz, affirm;:..ndo que seria ·um ver
dadeiro desastre para este, para suas finanças, si o nobre Mi
nistro. deixasse a pasta da !Fazenda. (Muito.s. apoiados.) 

Sr. Presidente, é preciso que se ccomprehenda que em 
materia de. finanças a rhetorica. deve desapparacer, porque o 
que convém attender é a ·logica jnflexivel dos algarismos; 
é preciso que se comprehenda que, si é verdade que o Ministro 
da Fazenda é a Federação~ na phrase do Sr. Saraiva, tambem 
é verdade que o 1\Hnistro da Fazenda ten1 bastante patriotism() 
e firm·eza de princípios para não sacrificar nen1 nrolar aquella 
bandeira :que com tanto de.nodo de ha n1uito· def,ende; elle, que 
.no tempo da Monardhia recusou o poder por amor de sua idéa 
e cOQp.vicções; · elle, ~que combateu- mais do ·que ninguem e que 
foi o inimig~ ~is ter_:rive~ daquelles que procuraram suf-
focar as asp1raçoes federalistas. . . · 

VozEs - Mais do que ninguem, não apoiado. 
P. SR. 8-E;\BRA ~ .... não seria, certamente, 'quen1 v1r1a 

sacrlfwar, hoJe, no poder, este principio. Esta ·é a verdade. 

UM SR. REPRESENTANTE- V. Ex. está mutilando a His-
toria~, · . 

O :S~ !" SEABR;\ - ~ão mutilo a Historia; restauro a .ver
dade. N1nguem I-gnora" a batalha que o Sr. Ministro da Fa
z.enda deu ~á 11\Ionarchia do J)iQ,rio de Noticias ·de.sta Capital. 

Ovmo SJt. RJ.J:PRESENTANTE - Está fazendo o contrario do 
que p;régou. 

O 'SR. MARTINHO PRADo -. O partido liberal enrolou a 
sua bandeira. (Apoiados.) 

O SR. SEABRA- Vamos ver si o Sr. Ministro da Fazenda 
está faz;endo o contrario; si S. Ex. renegou as idéas, si enrolou 
a bandeira com Qtu~ batal!hou para a Federacão dos estados. 
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O paiz inteiro conhe•ce que o Sr. Ministro da Fazenda r e~ 
cusou o poder por amôr da Federação . 

Quero defender a Historia, os precedentes honrosos de 
S. Ex. elos ataques que nesta tribuna têm soffrido dizendo
se que o nobre Ministro sacrificou a ,Federação e a Republica·: 

O Sr. Senador Sar:aiya, a quem ningue1n mais resp·eita do 
que eu pe~o ~seu patr1oti.smo, pelas suas luzes, pelos serviços 
pres~ado.s ~ ca~sa publica, disse-nos que havia tre·s systemas 
de dis_pr1m1naçao de rendas, relativamente á Federacão. Dois, 
elle na.o nol-os expoz; expoz~ apenas, um~ que foi apresentado 
pela d1gna e patriotica deputação do Rio Grande do Sul. 

O SR. SERZEDELLO - Confessou ma\s - que não resolvia 
es.te systen1a a questão presente. 

Ul\I SR. REPRESENTANTE - Não disse tal .. 
O SR. .SERZEDELLo -. V. Ex. verá no discurso. (Apa1~tes.): 
O SR. PRESIDENTE - Quem tem a palavra é o Sr. Seabra. 

_ O S~. SEABRA - Eu declaro a V. Ex. que os. apartes 
nap 1ne 1ncommodam; pelo contrario, os desej ü, porque enca
minham-me ele alguma sorte na discussão en1 que estou em-
penhado. · 

. Devo dizer, Sr. Presidente, que, tendo-me inscripto exclu
Sivan1ente para discutir as disposições preliminares do pro
jecto e que, tendo sido votado o encerr·amento da discussão, 
esta não é propriamente a .occasião mais opp~rtuna· para entrar 
ness~ debate, porque a ma teria -tstá vencida. Mas, como o 
nobre representante, o Sr. Saraiva, exactamente referiu-se a 
taes disposições, con1batendo o Governo Provisorio; como 
8. Ex. foi ainda · alén1, dizendo tCJUe e:sse Governo tem arras
tado o paiz para un1 abysmo, cujo fundo é insondavel, sou 
obrigado a tratar desse assumpto. 

O SR. GABINO BESOURO - O Sr. Saraiva não disse isso.· 
O SR. SEABRA. - Não disse que todos os ministerios au-

gmentaran1 extraordinariamente as despesas? Não. disse, con
trarianàc a affirmaçãa. do Sr. 1l\linistro da :Fiazenda, que as 
nossas despesas não são de 200', n1as .de 250.000. contos ? 
Não censurou o proprio lVIinistro da Justiça por ter augmen
tado as verbas do seu orçamento ? (Apartes. ) 

Não podemos antepôr a palavra de ninguem á do Sr. Mi
nistro da Fazenda. Si ell e veiu com a maxima lealdade, com 
a maior franqueza, diz,er ao Congresso que _o systema de discr~
minação de rendas proposto por S. Ex. era. aquelle que ma1s 
convinha aos interesses dos estados e da Un1ão, por que razão 
qualquer daquelles que pretendem contra~izer as suas ~ffir~ 
macões não o fazem sem apparato~a rhetori~ca, mas com a Irre
futabilidade . ~os algarisn1os ? 

Ul\i SR. REPRESENTANTE - Porque elle não os apresentou ? 
o SR. SEABRA- Apresentou-os; disse que nós temos uma 

despesa de 200.000 contos e uma recei!.a de i 50.009; portan!o~ 
si, porventura, houver desfalque no 1mp~sto de 1mp~rtaçao, 
a despesa, -conservando-se a. mesma receita, necessanam.ente 
desce. e o deficit sóbe a .mais de 50.000 c-ontos. 

Isto foi 0 que. nos disse S. Ex., foi o que nos demonstrou 
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con1 algarisrnos; c c-om excepção -do illustrado Sr. Julio de Cas
tilhos que offereceu e justificou um substitutiYo adoptando 
outro' systen1a, os demais oradores, ou lin1itara1n-se a cen
súrar o projecto,· ou a elogiar o substitutivo, e nenln1n1 propoz 
idéa nova. 

O SR. GABINO BESOURO -. - Mas muil.os apresentaran1 nu~
djdas substitutivas. 

O SR. SEABRA. - E1n ma teria de discrilninaç~ão de rendas, 
Sr. Presidente, não h.a que duvidar: si é verdade que os es
tados tên1 interes·ses que é ·preciso salvaguardar; si é verdade 
oue a FRdcração depende do principjo da bôa discrilninaçã.o 
.élas rendas, não é menos verdade que a União tamhmn tern 
altos interesses que não deven1 ser esquecidos, que é n1istcr 
contrabalançar, harmoni·zar os interesses da União con1 o dos 
rsLados. 

Qual o n1ejo apresentado para conseguir este rlPsülera.tu·1n 
pelo Sr. Ministro da Fazenda? .. 

·o projecto de Constituição determina no art. w· quaes· .os 
impostos. queJ pcrtencen1 e.xcl'n~ivmnente á. União. en1 outro 
artigo quaes os que pertcnccrn exclusivan1ente ilos estados 
'\no art. '12, as n1aterias sobre as quaes a União c n~ ~~I adn:-; 
podem tributar. · . 

Pergunto~ cn1 contraposição ao que disse o Sr. .Julio de 
.castilhos: Porventura. o .Sr. Ministro da Fazenda baralhou a 
ma:teria dos impostos·? Não .. ; não vejo. nada n1ais claro do qur 
a dis·crin1inaç.ão feita entre ilnpostos que peeteneem ;'i União, 
}mpostos que per't.encen1 aos estados e in1postos que per
tencem á União e aos estados. 

E, pe·co licença para perguntar áq:uelles que cmnbatem o 
preei~o convir que ·estavamos en1 uma ephoca revolueionaria. 
por que razão não se attender tan1bem· aos interesses da União~ 
que não .deven1 ser menos respe.it.ados, e· por que razã.o se .pôde 
affirmar que~ ficando sómente a União co1n os impost..os de
-cretados na Constituição, as suas despesas serão satisfeihts: 
si, ao contrario, vemos rq.ue o üoverno Proviso1~io augn1ent.ou 
as des·pesas ., e ne1n poderia rloixar de augrcu~nla1..:..as, porque (~ 
preciso .convir que estavamos em uma épo,ca revolu~iona.da, 
qtie prncj·savamos manter a tranqu.illidadn. publica e abrir 
todas as valvulas da vida e da prosperidade do paiz? 

UM SR. REPRESENTANTE - Nós não sahimos da anarc.hia 
para a Republica? · 

O SR. SEABRA - Sahimos, porque a anar.chia nã.o é só
mente o derraman1ento de sangue, não é só o motim na praça 
publica; a anarchia dá-se ·talnbe.in quando se infringe o pa·cto 
:t'undan:H~nf.al, quando os poderes. publicas não cun1prem o seu 
d~ver; quando ~s partidos que sustentam uma instituição se 
.fhs,solvrrn; e fo1 e~actamentr. rssa dissolução qn c produziu a 
queda da ·Monarclua. 

. l.'íM SR. REPRESENTANTE - Dissolveran1-Re depois da pro-
clan1UÇ,·ã.o da flrpuhlica. . . 

O SR. !SEABHA -Estavam rli~snlvirlos c.on1 n. lucta inl.ernu 
do Pari.irln Consnrvaflor enf.re o.~ r.lnis chcfPs. e dn 'Pari ido I..~i·
hrral prJa inenll'í'.il iação entro o Sr. Onrn Preto. que queria 
o unionismo, e o Sr. Saraiva. a F0dern.c.:·fln. (A.pm•tes.) 



Foi por isso CJUC quem d nrrubou a ~lomu·c 11 ia não foi o 
llnp.eraclor, 1nas o:::; IJl'L?Pl'il?s partidos polilieos, que não se 
pocl1an1 s_uslental', c eu.JaS 1déas, ern nonre das quaes subiarn 
ao poder, ou eram esquecidas ou repeli idas pela consciencia 
nac1onal. 

O H lustre rcpr·osentante da Bah ia. ,di ssc' "nesLa tr.ibuna 
que~ rolativmnonL0. ú. ma teria de; in1posí.u~, .o:;; l'epresentantes 
do Rio Grande do Sul dofencUa,rn a Pederação, o que aquelles 
qne 8nsLenl avam o projAr.Lo de Constitu ieão rcpt·esenLavan1 o 
Unionismo. · 

. ~-: ~ffirnron mais, que Pstos __ oram os unicos partidos ad
l111SSI\'OIS no estado actual das 't:oüsas. Ern prinwrro logar. si 
esses são os unicos partidos possíveis para S. Ex., porque· jú 
arvorou unra banclmra chamada do Par·tido Xaeional ? .Pm·quo 
S. Ex., querendo collocar-se ú frente de u 111 parti do que Sf' 

suppõc o sah~ador da~ in.sLi.Luiçõe~ :federahst~s, não esperou 
que f~sscs part1dos so chscrJmmasseJn neste recinto ? (Apm·tcs.) 

l\las acho que os 'Srs. r.·e]wcscntanLes CJlH~ ~iuslenlum o 
snhsUtut.ivn. são orgãos dP uma J~erle1·a\.ãn Liin r\xag;grt·ada, .cpw 
11ão é uma FcdPração, 1na~ un1 parLiclo pfwignsn. tJUe ta d~~ 
Lr·azer· o rlcsn1ornname.nJo da União e. por cnnsequcncia. o 
(:,~sf)edaçanlenlo elos laços que clevEnn existir nnLre ns rslarlos e 
a União~ 

VozEs - E: preciso nros.trar. 
O SR. SEABRA - You mostrai', Sr. Presidnnte. Que. pre

tnndern os dig·nos representantes ? 
Queren1 d~ixar a União dependente da vonLadc rlos es

tados; e V. Ex. ,r·on1prellende que. principal mente cm ma Leria 
· .financeira. dar aos estados o direito de recusar •<Í. União os 
n1eios: ele 1nanter-se e faz,er face ás suas despesas, é estabelecer 
u1na lucta. perigosa entre a União e os estados, luet.a .que 'Pôde· 
cón1prometter o futuro da Republica .e a intepTidade nacional. 

O s~Tsten1a. apresentado pelo .digno representante pelo 
H.io Grande. o Sr . .Julio de CastiJ,hos. dá em resnltado. dadas 
certas eirm.im~f"ancias, r~sa lucta, :que dAvrmo~· a 1 o elo o transe 
evitar entre a União P os PSI.arlos, porlqur. si, pcn·vrnLura~ 
aqnelles ilnpostos cleerrdadns neste substitlltivo nã-o forem snf
fici entes. a Uni ãn terá fie pP,r}j r un1a esrnola aos e~1 a dos, que 
porlen1 rP,,CUSal-a. (.4.]JOiados e não apo'ia.dos.) 

0 RR; RAl\ITRO BARCELLOS - Nn.o, porque decl'(~ta. 

O Rn. SEABRA - Que drerfda? 
O Sn. H.AMmn DE BARCI~LLI)R -- A taxa ·~oht't' as rrndas .. 

,ry Sn.. SEABHA - ·Ma::: tTa! a-:;;r da ri i~rri·m i nnt~iio da renda 
rlos osf,arJos, rla rf'Ceila qnr n1lrs leriam· 

FJ\.t SR. REPRJ<:SENTAXTI'; d:t, 11111 aparf e. 
o Sn.. 8EABtlA - Sr. Pr'esident.e, rnmpr.ellrnclo q1~1e esta 

nã.o (• a quesLão que deyeriamos di~ctlf.ir ho.Jr. T_oqum nesta 
ma.tcr.ia meirlentemente r. si alongnm-rn~"~ a rt~lpa e .rios nobrrs 
r 0 p1'esentanles. qtH~ nrf' arrast.aram a n· ma1s longe rlo que 

pretendia. ,. l'···JnJ'a<·:"ío susl'cn 
O . (r l 'z "J)OJla:;; foi rtflli'J11a.J.' qUI' :1. 'fI r; .,•~ l '· '· ' · .-(} ll (\ l 1 . • ((. . ,., ( '· . . ( - ' 1 ""' 1 t f· s 

t . d 1 ~r Ministro da. Fau·nrla. nao r•::;La a bO l~ an10n ,e . a-. 
,a a pe 0 ~- · · . · -, ··L' I · ,:- o (JlW qtnz. fo1 tornar 
c~·tJieacla pelo peo.1eeto de Cnn:-, Jt.l11(,.lO. - . · · . 
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bem claro o 1neu voto relativo ao artigo do oroje~cto oonsti
tucional na parte financeira, como aos 15 o/o addicionaes .. 

Sim, meus senh·ores, o Sr. Ministro da Fazenda foi o pri
meiro a declarar neste Congresso qüe podia ceder os 15 % 
addicionaes. E, não ha contestar, senhores, o Sr. Ministro da 
Fazenda é o 1nais c-ompetente de entre todos para fàzer affir
mações desta natureza. (Contestações . ) 

UM SR. REPRESENTANTE - Isso não é privilegio do Sr. Mi
nistro da Fazenda. 

O SR.. SEABRA - Sim, é certo que não é privilegio do 
Sr. Ministro; 1nas tamben1 é certo que, eomo lYfinistro, é o 
mais ·COmpetente para conhecer O estado iinanúeiro do paiz .. 

E' elle quem sabe, pois que tem a chave d~s finanças. 
(Apa1·tes.) 

Depois de um estudo acurado e criterioso, disse-nos o 
que póde .caber á União e o que pó de .caber aos estados. 

UM SR. REPRESENTANTE -De sorte que, a não S·er O l\ii
nistro da Faz·enda, ninguem mais sabe disto neste paiz ! 

O SR. SEABHA - N.ão digo isso, :mas é .certo que elle é o 
mais competente para conhecer do estado d·e nossas finanças, 
e patriota c·orno é. filbo de un1 dos estados que tanto prec1sa, 
filho da Bahia, não seria capaz de sacrificar os interesses 
desse Estado. aos interesses da União. · 

UM SR. REPRESENTANTE - Pois. devia fazel-o .. 
O· SR. SEABRA - :Sr. Presidente~ tocandg ne·ste ponto 

incidentemente, ·eU pretendia apena·s justificar e esclarecer O 
voto que dei quando se discutiu esta materia. Agora pe<}O per
missão para passar ao ar~i go do proj e.cto constitucional, .que, 
ora se debate . 

UM SR. REPRESENTANTE - Mas V. Ex. ainda não de
monstrou o que · qu~ria. 

O SR. Lu1z MuRAT - Sim; n·ós queremos uma expli
cação. (H a outros apartes.) 

O !SR. ·PRESIDENTE - A.ttencãn. Quem ten1 a palavra é o 
Sr. Seabra. · 

ü Sa. SEABRA - Senhores, os · apartes não me incom
modani; pelo contrario. elles até me divertem na tribuna. 

Eu, senhores do ·congr~sso, apenas enunciei proposições, 
e não entrei em . demonstrações largas, desenroladas e des
envolvidas .... 

UMA voz ·- Porque não p6de:. 

O SR. SEABRA - • • • porque isso está vencido. 
VozEs - Então, porque volta á discussão? 

· O SR. SEABRA --:- Para responder ao Sr. Senador pela 
Bahia, :que Teferiu-se. ao assumpto, e si :elle o f<ez, tenho eu, 
tarrihem, o direito de fazei-o. (Apartes d,iversos.) 

~De 1nodo que só ha o direito de accusar-se o Governo; e 
não se te1n o. mesmo direito de defendei-o ? (Continuam os 

... apartes.: o Sr. P1·esidente r~eclama attenção).) 
Fez-se entrar en1 scena ·OS rio-grandense.s .... 

., 
l 
:\ 
:! 
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Ul\r Sn. REPRESEWrANTE - Como ? 

ü Sn. SEABllA - Como heróes ... 
ü::vr Sn. llEPRESENrrAKTE - Muito ben1. 

. O Sn. SEABRA - ... como urna deputação briosa intel-
hgen_Le propugnando por un1 principio que o Sr. Cons.elheiro 
Saraiva. de_u . corno p~incipio federativo, e que eu dou como 
um pnnc1p1o arrmnador Das nossas finanças. (Muitos 
apa1·tes.) 

Ul\1: SR. REPHESEN'rANTE - Heróes que destróen1. 

O Sn. SEABRA - H a diversos modos de destruk · não se 
d~st~:óe sómente com ·O camartello, tambem se dest.róe por me
did::b que ven1llmn traze.r o desgosto .entre os estados e por-
tanto, a desunião delles. (Apartes.) ' 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. ainda não nos disse o 
que desejan1os saber. · 

O SR. SEABRA.- Que é que V. Ex. deseja? 

· U:l\'r SR. REPRESENTA~TE - Que nos di,ga porque queremos• 
desunir os estados. (JJ.a outros apartes.) 

O SR. SEABRA - Senhores, o projecto substitutivo ·da 
deputaçã.o do Rio Grande satisfaz as despesas da União ? 

VozEs- Sim. 

O SR. SEABRA - Absolutamente não.· 
O Sn. RAMIRO BARCEr~Los - Façan1os as economias que 

se deve fazer. 

O SR. SEABRA - Já vem uma condição I 
0 SR. RAl\JIRJQ BARCELLOS - S.i se fôr a esbanjar~ não 

h a dinheiro que chegue. 

O SR. SEABRA - Veja que é possivel explicar : os es
tados façam economias, que terão o quanto precisàrem. O 
argumento, portanto, é un1a espada de dois gumes. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Si aquillo que as provincias 
tinham chegava, não valia a J?ena fazer '!- .R~publica em non1e 
-das e·conon1ias e. da autonon11a das provinCias . 

. O SR~ SEABRA - Tomo em consideração o aparte de 
V. Ex., que muito me honra. 

A Republica conserva os estados eom as mesn1as rendas 
que lhes dava a ;l\fonarchia? 

VozEs - Sim. senhor. 
o SR. \SEABRA - Não h a tal . A Repuhl}.c~, nes~a. ma teria 

de discriminação de ilnpostos, pr~~urou de~1n1r pos1tiv~n1ente 
0 que é que devia pertencer á Un1ao e aqulllo que de.via per-
tencer aos estados. 

UMA voz - Isso é questão vencida. 
o SR. SEABRA - Perdão: sou obrigado por V. Ex. a 

voltar a ella. b 
A Republica dá o direito de lançar jmpostos so re 

aquellas mat.erias que não são da exclusiva ·Competencia da 
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União; n H e pu hU c a pag.n a di\· i r! a do~ osLacln.s c• dü-!h(•s 13 1<' 
:u.lclieinrlaP::-> dr! hnporta1.:ão~ e se diz que a Republica ... 

l.J . .\1 Sn. HEPHESrE::\'1'.\N'l'E 1-t'IO-CiH:\~DI~~sE - :\i'ín es!:l no 
JH'n.i c• e to. · 

O SR. SE.\BilA - Ora, graças a .Deus, Sr. Presidente .que 
cons0gui o que fJUOl'ia. isLo t\ consegui que a doputar.fto ·rio 
Itio Grande viesse dizer aqui .qne de proposil.o e apaixonada
nwut~~ l1avia Yotado contra as concüssõrs feitas pelo ~e . .\1 i
ni:-;lrn dà .Fazenda do pagamento das dividas n 11(~ -15%. 

U:rvr Sn. ;JlEJPRESEN'l'A~TE - Estú arnHtndo um c~as!Pllo. 

()[T'rHO .SH. :REPHE'SEN'f·;\~TE - Qu rrn fliS~I'. ? 

O SR. SK\BPd.- V. ;Ex. o disso; veja como. 

Ul\r Sn.. R:EPH.ESE~T.\~TE - Vamos lá.; está. confundindo a 
Hc•pul.llica -c·-nm o Sr·. ;\linistro da Faz0nrla r• ('o.:n n prnposla 
dcllc. 

O Sn.. 8EABH.-\ - Qur.m nstü ennfundindo não snu PU. 

Ul\r 'Sn. HEPRESENT.\NTE - O fllH' n :\lini:;;l.rn da Fa.zc•nda 
propnz •; o qu0 V. Ex. quer. 

:O ~SR. SEABRA - !Q chefe do federalis1no é que disso quD 
a Republica er·a o Sr. :.\Iinistro da. <Fazenda. :foi ollr qur.m on
earnnu a fiepubHca n'' Sr. ~linistro da Fazenda. 

U:\r .SR. 11~ EPRESENTA"XTE - Não acer.itarnos o Sr. Saraiva 
como r.ncarnaçã.o da Rrpubliea. 

O Sn. SEABRA - Sr. Presidente. êU ·não estou affir
mando qur. o Sr. Saraiva ó a encarnaç.ão da Republiea; o que 
digo é que o Sr. Saraiva enearnou a RepnbUca no Sr. Minifo;t.ro 
da Fazenda. 

Ul\1: Sn. REPRESENT.-\NTE - Não acceitan1os esse .iuizo. 

O SR. ~SK\BR:\ ·-·- VV. E·Ex. estão ·se afastando dos 15 o/o; 
procur:iln desviar-n1e para não chegar .á den1onstraçn.o -do .que:\ 
prnmetti~ a respeito destes 15 o/o . · 

UlVr Sn.. REPRESENTANTE - -~fio affirn1e assin1. 
:0 Sr.. SERZEDELr~o - Si houver bon1 senso, h a de passaJ'. 
UM: Sn.. · REPRESEN'rAN'rE - O bon1 senso não é patrimo-

nio do n inguem. ( Cnntinna1n diversos aprn•tps s-imullonens.) 

O Sn. SEABHA -.- Sr. Presidente, daqui ba pouco eu acabo 
con1 este teTnporai, quando eu passar á. icléa que agrada majs, 
que (~ a materia rAligiosa (Avartes); tomq, por(~m. em con~i
dorarão o apa1·te do nobrr. :Depu tadn. p_nr·.qu e a dllflut.açfio do 
Rio Grande do Sul I'epresi:~.nta uma pleia:de ·de 'hornens bom 
intenf'innadns: esta é a minlla -opinião. 

UM Sn. REI">RESEN'l'ANTE - ~'las de bravos destruidorPs, 
que queren1 destruir a União. ( C1·nza;1n-se apartes.) 

() Sn. SEABHA .- E11 peç:,o dois minutos de atl.en~.ão. rna~ 
n:io vou pedir - o dia. santo dt? Anno Bf.YOJ,. 

O ~n. ZA?o.L\ - De ~\nnn Bt11l1. não. p0f.:~ o dia santn de 
R.eü.~ porque o .Anno Br,m ~~ cl.ia. nacional. 



U. 81~. i"'E.\Bru Cqr1w disst), lJOt;u a <tiXt~nçãu do;-; 
nuJJr't's .Deputados .. \lo~!1·t~1 CJll''' a Heuublil'a daya Hnti."' ·aus 
e~tadu~ _dn que~ deu. a ?\lonêtl'L'llia; nHj~tl'ei. qu~" a Hupuuliea 
so r··::o:-:\~.t'\'a~·a pal'a si. Jlãu disst' enrLus impostos, ma.s os im
P~>SÜJs de Ill}IJnl'Lat;ãu. l'Um cuja r·esoi'\·a, os dcpuLados elo Rio 
t~1·andt~ du ·~u! COIH~ur·dat'ain, c ... 

U~L\ vuz - Sim, senhor. 

. U ~H. SE~\ Bit.\- ... us imposLos sobt·u Lelugr·nplws e co1·
~·eius; ~LfUL'. dcrnousL.r·uu o Sr. ?vlinislro· da Fazenda, a l'l'.CCitu 
ü nwnm· que a despesa . 

•l]::\J Sn.. ·R.E•l)l">E'C!EN•T'.L'.·\N• '!''<' - .. ~. 1.l.·l·l~.:· "! -' ....., - - '"' .:.' ~·" urna ruco1 ,a. que nao 
s:1tisfaz. não é receita . 

.O SH. 8E.-\Bru. - Agora peço pm.'n1íssflo. . . (Apar-tes di
·cerso:s.) :Não me i'aço.arn affirrrmr.· .que e:stão com receio dos 
15 o/o • 

. Já denron~:d.rPi... (MuJtos apartes. :• ·Pm· n1nis que me 
intenornpa.nL eu volto sempre ao principiO.. . · 

O SH. Romw;uEs fFH.óTA - Ainda não clern onstrou. 

VozEs - Déixern falla1.· o or·ador! 

O Sn.. SEABlu - Mas, si não n1e perrni ttern, con1o hei de 
dernonstrar ? 

O Sn. HoDH.tuUE::; Fnó'r"\ - 10 nobre Deputado disse -- j•á 
denJunstTei - e ainLla não denwnstrou. · 

O Sn. SEABlH - Pois ben1; eu digo que vou denJOnstrar: 
Il)a::i VV. EEx. não me deixmn fazei-o'. 

O SH ·HODH.IGUEs FRóTA - Ah ! assirn, bCin. 

O SH. SK\BRc\ - Quando eu procurava dunJon~Lrar· ..• 

o Sn.. Honnua:Es FHóT~\ -· Sim, senhor, ag·ura~ }Jt"~lll. 

O SH. SK\BHA - ... que a Republica uou mais at 1s es
tados do que cleu-llle~ a l\:Jonarchia ... 

O Sn.: .nonHHJU Es FHÔ'I'A - Ainda não deu nada. (Apoia
elos e ·nüo apoiados.) 

O 1- I)1J· r ora, não deu cousa alg-urna; SR. ..J EH~L\:l'vlBUCO -
por .ora, é projecto apenas. (Ila antros apartes.) 

VozEs -. Ouf~.anws o orador. 

o .SR. 8EABHA - • · .• que. a Republica pretende dar aos 
estados 1nais .du qne n }lonarchia .(si a questão é d~ palavra. 
ab i está umdada a palavr·a.:; eu d1sso f]Ue a llerml>lw.a .r·cs~r·
vo{1 para si. ,, 5 in1P'J8Lils de irnporta2ão. cujt~ 1·cserva e _acc?.·lb~ 
pela nobre t•. j1lu~Ll·t~d~ l'epresent~~ao do R1o ?re~:nde elo .s~ll~ 
reservou a:; ~unLnbu1~oes telegraphwas e P.os.tacs, llllQOSLos tn 
sufficinntes. 1wrque. curn·o mo~trou o M1n1stro da rFazenda, 
que é quern tem a eltave das f1nanças ... 

o ~·.H. Hounwt:~o:s FnóT:\ - l\Ias não _tem a chave elas boas 
doutrinas. 

U~.t.\. Yoz - As::ii 111 não se póde fallar. 
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O SR. SEABR...-\ - O nobre Depu lado quer fazer questão da 
chave (Riso) . Co111U que.r então que cu diga '! 

O Sn. ltüDHlGUES li'RóT.\ - Eu disse que o l\liuistru da 
Fazenda não tem a chave das boas doutrinas. 

UJ\IA voz - Continúe o orador. 
ü Sn. RosA JuNIOR - Essa interpretação parece pro

posital. 
O SR. SEABR.-\ - ... reservou as contribuições postaes e 

tclegraphicas, inl.postos insufficientes para cobrirem as des
pesas con1 esses serviços; r·'eservou rnais o in1posto sobre o 
sello e a renda das estradas de ferro. Tudo 1nais .quanto está 
classificado no artigo. pertencente aos estados. tornou da 
.con1petencia destes, e ·outras mais materius, .que · estão clas
sificadas no art. 12, indeterminada e indefinida1nente, sobro 
as quaes os . estados e a União pode1n tributar .. 

0 SR. RODRIGUES iFRÓTA - Está ahi o grande defeito. 
O SR .. ~SEABRA - Este é o systen1a do proj.ecto: não é, 

as·sin1, bolJl ? 
O SR .. JULIO DE C.'\!STILHOS - .Systema mixto. . (;Ha o·utros 

apartes.) · · 

O SR. ·SEABRA - O nobre Deputado pelo -Rio Grande do 
Sul', o Sr. Julio .de Castilhos, me diz - systema mixto. Pois 
a doutrina de V. Ex. é que quer o systema mixto, perdôe-me 
.que diga. Bem; varnos prilneiro aos 15 o/o, de que não de
.sejo esquecer-me. (Riso.) 

10 SR. RosA JuNIOR - E nós desejamos ou vil-o . 
O SR. SEABRA - Como, Srs. do Congresso', á vista dessa 

discrin1inação, . os estados n1ais depauperados, aqui represen
tados, reclamassen1 ao Sr. Ministro da Fazenda •COm relação á 
insufficiencia das rendas que pudessem pertencer exclusiva
n1ente a esses estados e eon1 a;s quaes nãü podiarn fazer fa~e 
ás . suas despesas ... 

Ul\IA voz - O que é un1a realidade. 
O SR. !SEABRA- ... o Sr. :Ministro fez uma concessão, 

que foi pagar a divida dos estados, muitos dos quaes pagam 
n1ais de ·600 :000!$ annualmente de juros p.elas suas dividas, 
'e dar, ainda, '15 o/0 addicionaes sobre os impO'stos .de in1por
tação. 

Quando eu argumentava neste terreno, quando eu mos
trava que esses 15 o/o importavam em dar mais a Republica 
aos e~tados do que a Monarchia deu-lhes, os nobres repre
presentantes levantaram-se e disseram: - -ca:hiu. Isto q?er 
dizer: -a Republica não deu. Ora, si isso era uma dad1va~ 
.VV. EEx. deviam contribuir para ella, e porque votaram 
contra ? I (!Contestações dos Tepresentantes do Rio Grande do 
S'ul.) 

· 10 SR. RosA .JUNIOR - Muito bem. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Taxando addicionalmente a . 

in1portação, .esta naturalmente teria de· diminuir, além de que 
era gravar o publico_ com impostos. (H a outros apaTtes.) 
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.. o.;-SR,;· ~.EABRA.,- ~~h !_ Que_Jmporta a dilninuicão da im
POI ta(,.uo · 81 V_. ~!..x. VIes~e affn·n1ar que havia alouma cou-a 
,que vudesse durunui~ a exportação, bem; mas 

0
VV. E~

deve.l,ll cop1Pl·elllender .que, si cleverrws trabalhar en1 alaunl 
sentido, . e para que ~ export_ação sobrepuje a in1portacão . 

.O augnwnto da nnportacao dmnonstra e é o thernw
rnelro da prosperidade do paiz. 

O n1ovimento de exportação ... 

UM Sn. R:mPRESEN'l'ANTE - Os 15 % sobre a importação 
tendern a din1inuil-a, pO]' consequencia é urn presente de 
gregos. 

~O Sa. .SEABI~:\. - Isso é a in_versão dos pr1incipios eco
no u-ne os. Pouco Imp.orla, senhores, que a importação diminua 
corn os 15 ~' si esses 1ú o/o trazen1 a paz, a harmonia dos 
estados, e da-lhes coiu que satisfazer as suas necessidades. 
O que -deve!llos procurar é fazer crescer nossa exportacão 
con1 a creaçao e ªugn1ento de novas industrias . 

. qM SR· REPRESENTANTE - V. Ex. avançou uma pro-
pOSIÇaO.. • . 

UM OUTRO SR .. REPRESEN'l'AN'l'E - Que ainda não p~OVOU. 
O SR. SEABRA - Para V. Ex. nunca prov.arei. 
A MESMA voz - Tem tanto talento ... 
OUTRA voz·-. E muita competencia. 
O SR. SEABRA - Sr. Presidente, argumenta-se com o que 

·existe, Inas nós dev01nos tambem argumentar com aquillo 
que é natural que venha a existir.· 

Os estados dizem: «Vou morrer na miseria : a appro
vação desse })rojecto de Constituição, ·oom o additivo de pa
gan1ento das dividas, in1.porta a approvação da ruína dos 
··estado·s. » .l\flas, senhores, não s-e <l·ev:a em conta que esses es-
tados t.enden1 a progredir, que a Republic-a veiu para ab.rir 
todas as fontes da prosperidade nacional. E' impossível que 
esses estados .continumn na rotina do passado. Não se com
prehende que, si a Republica~ si o systerna da !Federação pro
moveu o n1ovimento industrial .que vemos no Rio de Janeiro, 
esse n1oVii11ento não tenda a extender-se a todos ·OS estados, os 
quaes é natural q:ue venhan1 a ~er muita _vida, muito pro
crr'esso DlUitas fontes de recmta, ·e, POIS, dando-se-lhes 
~queiÚs il11postos e pagando-se suas dividas, ficando l.ivres 
cte·ssc peso ~enorme (jUe ·os e~1naga e., com essa prosperidade 
quasi certa, pqder.ão, na medida das forças que lhe sao dadas 
pelo pr_oj e c to~ satisfazer suas ~esp~sas. . _ 

Mas, Sr. Presidente, estou Inscripto para a 2a dtscussao ... 

UMA voz- Já? 
n '"' J6 0 ;::,R.1 :::;EABRA -.- u. 

A M·ESMA voz - Ha de ser na hora que o Sr. Presidente 
declarar. 

o SR. SEABRA- Poi::; ben1, quando S. Ex. de_clarar~ serei 
urr1 dos primeiros a pedir a. palavra. Isto quer .dtzer, .strr:ple~. 
e claratnente. que não preSCindo deste debate fln.an.ceirO, hel 
·de cntr~~ neJlc COITl todas as forças que permütJrem meu 



estado dt~ :o:;aúde c· 111inlws disposi~.:õc;.:; naturaos na occasuto; 
JLt.~i uc• htLronlctlL'.t'-ll.lt) nl'llu e, pl'illeipal.mente, sobre baneos 
de enlissão ... 

U::.\I Bn. HEPHESE.WL'.\:::-i:TE - Não se 1netta uesse diJoal. 

O SH.. S·E.\BH"\ - Si eu perder-me, pedirei ú Y. Ex. que 
venha ensinar-n1e ·a sabida; creio, porérn, que não terá ·çssc 
lllCOJ111110dO. 

·ou'rRo SH. REPRESEN'l'ANTE -Leve o fio quando se rrwtter· 
nesse labyrintho. 

O rS!l. SEABRA - Não gosto de fios, porque podern sc1· 
quebrados por páos ou peclras ou qualquer cousa accidental; 
quero uma entidade viva. · 

UM SR ·1 REPRIESEN'l'AN'l'E - Irão n1uHas. 
O SR. SEABRA - .Sr. Presidente, you entrar no capitulo I. 

Quiz apeuas defender rneu yoto. e, ao nw·srno ternpo, defender 
o illusll'a.do JUnistro da Fazenda. que nã.o se achava pre
sent<~ na occasião das iJJYt\Ctivas :que se lhe dirigiran1 quando 
se tratou daquella materia. ~. 

UMA voz - Materia rr,ligiosa ? (Riso.) 

·O SR. SEABRA - Não~ ilnpostos. Sr. iPresidente, ouvi na 
sessão anterior- un1 dos oradores que se levantaram na tribuna, 
o meu particular a1nigo, collega e affeiçoado, o Sr. Tosta, para 
sustentar idéas .que não classifiearei de absurcta·s e 
esdruxulas. ; . 

UMA voz -· - Obsoletas! (lUso.) 

O Sn.. SEABRA - ••• n1as de seculares ((:h· ande h-i[u-
·rülad e) . 

O SR. ZAMA - Sr. Tosta, ehegue-se á f'alla. (R'iso.) 

,o SH. SEABRA - S. Ex., con1 aquella nobreza de caravtcr 
e de senti;meulos. eon1 aquella convicção finnc de verdadeiro 
crente, .porque posso affirmar ·que a ten1, pediu, quiz e sus
tentou uma Republica religiosa. A contradiç_ão começa nos 
-..-.~~·r•~""" .j.,,~>o-.-.r." • J:ta1ô11hlln!:l l•Alid'lllQ.!:I ( j'iôr.-iarl"r,c• \ U,:-.l•~•AVnll fJ.l UlJJ. lU" LV.l.·tJ.J.'VV. .Lt.'-·..t.Jvu.i ... •v"" .a. ,:., ...... 0 .... ._,._.'-"~. , ..... .I:'..., ... \..'LIA•Vv.; J..ll.Vl-'.a.. '.J'' V'--4.~ 

ou, con1o ·verdadeiro· sacerdote, anathe1natisou aquclles art.igos 
eonstitucionaes que próhibem a subvenção dos cultos, esta
beleeen1 o casan1ento civH ohrigatorio e separam a EgTeja do 
Estado. · 

O SR. TosrrA- V. Ex. dá-:me licença'? l· Estabeleci que 
queria un1a Republica religiosa~ mas não un1a Republica cle-
rical';_ são expressões muito distinctas. · 

O SH. SEABRA -·- Lá irei. Creio que n1e darei rnclhor conJ 
padres do que corn VV. EEx. (Dir'ig'indo-se aos 1~ep1·esen
tantes do Bio G·rande.) (Riso.) 

U~rA voz -- Nós o temos tratado bem. 
10 Sú .. S.EABHA-AgradPro .. e nisso .não faze·m mais llu qu 1' 

retribuir a ·~llta consideração :que lhes de·dico. Mas, senhores, 
S.· Ex. procurou, ainda, refutar o artigo constitucional que 
aboliu o juramento religioso. De modo que elle quer~ v~de 
bem agora as consequencias do aparte, não uma- ~Repubhca 



l't~lie;io~.n~ nu. St·nUd11 tlP Ll't'. urua Egre.ia .Uo Eslack.,, ma~ l!tlla 
Hepublt~a. lt~lga. t'lll ~tu_e o Eslndu seja sepal'adu ua E-eToJja ·~ 
eu11t u .J ur:an11.mln rt>llg·1oso~ casarnento caLholieo sulJvenr~:ão de 
vultos ! ' ~ 

.,,. \U ~~-t~. 'l'o~TA- V. Ex. eunfundt~ o Estado leigo -corn u 
L~Ladu alllcu. (H a outpos apartes.) 

U S1-t. SE.\BH:\ - IDe 1nodo .que urn Estado que não tcn1 
n~l igiã.u, que nãu ien1 jurainento, que não tem casarncnLo 
eatltolku, .que não subvencion:a un-m religiã!o, é atheu?! 

O ~l-t. ToST..:\ - Não tem relig·ião positiva, rnas não cou-
ll':;La a existcncia ele Deus. · 

O Sn. SK\BHA - jjlas o Estado não hostiliza· ningueu1 c 
l1l ui lo menos a Deus. O Estado não aJfirma, ncrn nega. To1na 
a atli tudt-~ ele• un1 individuo que apenas. obser·va o:; rnovin1cn
tns~ [Huntra manlel-os regularn1ente para que se não per
! ur·be a t1 L'cl c\m publiea. _E' indifferentc, calnw~ tranquillo, 
íH'ucu r·m1du .e:ontel' e punir as pai~ões ruins que rnui!:.a~ V(~zes 
as·.-:;nlwl'lmnl o indiYiduo. ·sónle.nte intet·\·em eun.t a :-:;ua auc.to
r·idade na:-; uceas iões en·1 :que :h a perturbacões da ordenl~ paz 
e ll·anqnill idade publicas. 

U 8H . ..:\:.MPHlLOPHlO 
t.lpal'l. e ·? 

V. Ex. dú li v une) a pal'a Ulll 

U ·Sn .. ·~EAI3[L\ --Pois uão? 
U ~lt. ~\l\IPHILOPHlO - O EsLadu deve dar li.berdade au~ 

1 ~:-:;Lados pat·n suL•venc i onaru 111 u::; eu ltos que eutcnclereü.t, ·vU 1uu 
~e faz no ::\lux i eu, na 8u h;sa e na Ht~vubliea ..:·\t'ge"nLina. 

iU Btt. S·.L\BH.\ - V. :Ex. fez urn .Uiscur·so~ quando .bas
ta v a dizer que u pl'oj ecto en1 diseussão -condeullla a religiãu 
l'ctLhu! iea. í\';.uu d1~monsLrar qüe não condemna. 

O. Slt ... :\ . .\lPHIUJPHIU- E eu aceeito a Hç.ão. 

u Sn. 8E.\BR\. - Não dou lit;.ão a V. Ex.; quero Lonmr 
unt allen~:.ãu o aparte de V. Ex. 

Ént vriltteit·o logar, cü já disse 1Que pre:::;Lava apoio a.o 
Govel'nO Provlsol'iu, ~umo patriota, cu.mo brazlluiro, porque 
n5.o deve1uo~ 1nlel'l.'OH1'per a marcha tlesLe Gover·Jw: que, .d~
vois d,~ un1a rt:_volueão, . ten1_ 1nant~.cto. a pa~ .e a· v·anquilh
dade: rna:-5 qut~ es:-;e apow nau se1·:ta rncondl.ci_onal . 

. (.) 1111bn· .. Devu tado quer o juranwnto religioso, casan1euLo 
Jaeull aLivo, quer :;uhvenção pára os cultos. 

o Sn.. AM.PHlLOP.U.lO - Quct·u · ~iberuade vara o:; e:::; Lado:; 
suhYetwionc.u·nnl os cultos que quJzeron1, vunw se Jaz no 
.1\lexieu e nü. ·~uís~a . 

• , ....:! \ u Leu t{)U eslú a aeabar-~e e V. Ex ... _não () l"'lt. d~.\BH. - . ,:, 
dt~jxa que conLillUC. a~ lllll1lta::J lJUlldcnu_:ões, O que quer ulZCl' 

que V. Ex. l.mn reemo ... 
Vo~E~ - 011 ! .Oh l 
·~o Srt. SEABlL\ -. . .. l'eceio, sim, po:t·que. a verdade é ·uú1a 

So, ,· · ""'crdade está de meu lado, eu he1 de· convencei-o~ e, s1 a " 59 
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Qualquer dos serihores, adnüttindo u subvençao dt; 
'cultos pelo Estado, o casan1ento religioso . o o juran1e1lLo. 
postergam os princ.ipios da liberdade de consciencia ião pro..: 
clamada c que· constitue a base de um governo r'epublicano, 
liberdade que deve ser garantida a todos, sen1 excepção. 

O Sn.. H:OSA JUNIOR - Podia admi tt.ir o casa1nento re
ligioso e não postergar este principio. 

o. SR. SEABRA- Sr. Presidente, desde que a liberdade ue 
consciencia e a garanti:t para todos os cultos iS c não póde 
cteixar de ser un1a consequencia do principio republicano, 
'ipso facto tem-se conde1nnado o prineipi(o da subvenção de 
.qualquer culto pelo Estado. 

0 SR. AMPHILOPHIO - -~ Republica Argent.ina subven
ciona culto religioso. 

O SR. SEABRA- V. Ex. não se importe com o que faz a 
!Republica .Airgentina; devem1os legislar de accôrdo cop.n os 
principias racionaes, de accôrdo com o nosso progresso, o 
nosso n1eio ... 

O SR. ALl\1:E!DA PER..~AJ\'lBUCo - Neste particulari a Re-
publica Argentina é n1ào exemplo. . 

O SR. -SEABRA -· Proclamada a· Republica, ten1-se pro
clamado a liberdade religiosa, isto é, a separação da Egreja 
do Estado; separação de Eg-rej a do Estado significa garantia 
para todos os cultos. -

Ora, si o Estado· pern1ittisse ·que cada qual se casasse 
segundo o seu rito religioso, abolindo o casamento. civil, a 
consequencia seria que o Estado devia tambem dar a outros 
casamentos, · eomo ao catholico, o mesmo valor. 

O SR. TosTA -_ E' .o ~que . eu quero . 
O SR. SEABRA - l\ias, V. Ex. quer un1 absurdo (A_poia

dos), porque o Estado, que tem o dever de regular as relações 
de familia, de constituil-a como base da sociedade civil, que 
deve garantir os filhos com relaç.ão á successão, que tem por 
f'im solidificar as bases da SOciedade. o Estado não póde 
deixar que, muitas vezes, o ignorante., ·a hon1em inculto, seja 
levado a casar-se e .fique, depois, .inlübido de salvaguardar os 
inteT'og ... a:::r rt"' .fon->ilin .N,,o "'"'""st.an;.., 'Ap'oiad·o~ '\ ~.._. ,_._, .;._,~. uu. J.UJ.J..L.L.i.IU. ·"':1.'-'-v IU!'JU vl.lJU.lUo \ ·'""I 

O S.R. MoRAES E 'BARROS - S.eria a anarçhia na familia. 
O SR. Tos'l'A - O argumento· tem dois gumes; o in

dividuo póde casar-se agora civilmente e· ser induzido a não 
- contra'hir o c.asamento religioso. 

VOZES -. Oh ! Oh 1 
·,o SR. SE..\BRA - A familía não perde cousa alguma con1 

isso, porque, nesse caso, o individuo teria apenas com1nettido 
um peecado. (Mtr,ito be1n; numeTosos apoiados.) 

Portanto, Sr. Presidente, a verdade é que o Estado, para 
precaver, para prevenir os seus subditos, deve estabelecei' 
regras e _principiosJ en1 virtude dos .quaes seja1n garanti
das. não só suas pessoas, con-:10 sua descendencia (A1Joiado-J); 
c, demais, .o casamento civil obrigatorio não impede a n1n-

l 
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h'llen1 cusat.·-se rn.tholicanwnte ou ·musulmanamenLc, segundo o 1·itn a que pertença. ·· 

O Sn · NASCIMBNTo - V. Ex. respondeu brilhantemente 
nes!a _ par~e; ·et~ desejava que V. Ex. respondesse com o 
J,no:smu ~rilhantisino ao aparte do Sr. Amphilophio quanto 
a expulsa o dos j esuitas. ' · 

. :o SR. SE.2BFL~ -. Eu .J~ disse, sen'hores, que o meu apoio 

.to 6overno. na'? e mcondiCIOnal; eu não voto pelo artigo que 
cxr>ello os .J.esu!tas. (ltluito bem; muito bem.) 

~m _primeiro logar, eu direi que isso não é materia 
e~n:sLifU~Ional; uma Constituição deve ser a sumn1a de prin
eipi_o.~ Simples, garantidores da liberdade e da or-'dem. deve 
clcfmn· a fórma ele governo, o territorio, os poileres ptiblicos, 
suas altl'JbUI(:ões e as garantias individuaes. Uma Gonstitui
çã_o qu~ e_x;pelle e que posterga os direitos de .quen1 ·quer que 
SeJa, nao e uma Cons-tituição que liberta. é uma Constituição 
que opprh11e; e eu poderia votar contra a disposição que ex
pelle os j esuitas, con1o contra a disposição que ·axpellisse 
qualquer outra seita do territoriío nacional. 

J~m segundo logar, Sr. Presidente, eu vejo que o jesuita 
não nos póde fazer n1al .. (A1Jo·iacíos.) Si é püssivel qüe as fo-
gueiras leYantadas cm J:Iespanha e em Portugal; si. é passivei 
que todos os torrnentos que por causa delles a human-idade 
s:offreu, tenhan1 influido no anin1o do legislador para essa 
exclusão, todavia, estan1os en1 uma época differente, já pas-

• sún1o·s o iempo do fanatisn1o·. e, portanto, todos os j esuitas 
que viercn1 não nos pode.J.n :fazer o menor rnal, porque aqui 
estamos para defender as nossas liberdades. (Apoiados; muito bcnt; apar·tes.) 

. O Sn. BADARÓ - Elles tan1ben1 podern ser brazileiros. (Ha outros apar·tes.) 

O SR. SEABRA - E' por iss~o mesmo; o nobre represen~ 
tante. o Sr. Badaró, parece que não me attend~u. . _ 

Portanto. Sr. Presidente, .quero fazer a m1nha profissao 
de fé en1 n1a:teria religiosa, porque deu-se commigo um facto 
rnuit:o importante e interessante. A:o passo_ •qu~, co~o l_enu~ 

de urüa .Faculdade de Direito.. passava por Jesulta, na ;minha 
eleição tive a gue1ora mais encar:niçada de alg·uns padres. que 
dizian1 que ~quen1 votasse em mim _e no Sr. R~y _Barb_s>sa vo
tava em 'herejes; n1as. con1o as minhas convicçoe~ sao. taes, 
que não me submetti ás sugges~õ:es e ne~:n a1os_ ca:pr1chos_ deste 
ou da.queJJe. o si estou na E1gre~3: Cathollc~. nao e por l:cença 
e consentirnento elo l)apa, rn.as s1.n1 ·por 1n~nha!' cre~ças, con
timío a sustentar as minhas idéas. como c1dadao, deixando de 
parte as nlinhas convicc.ões _religiosas, J?Orque estas pertencen1 
ao fôro de minha conscienCia. . . 

Em materia religiosa 4uero plena liberdade de todas .as 
religiões e garantia para todas ella.s. . . .. 
· '"si a Egreja CaVholica manda que o .Juramento deva. se.: 
obrigatorio para os catho~icos, o Estad? nada tem c~n: 1~so, 
obl'iO'a-os co'mo seus subdltos, ao respeito _.de suas leis, SI os 
reli ~j050,' dizem : Nós entendemos que nao estamos. ~asados 
sem" 0 ·c:isamcnto religioso, o F;sta.cto dtz: Pouco m~ m.eres.~~ 

· ·- casai vo-· reho-Iosamente i!.nas casa1-vos PII yossa opiniao, - ==> t:) ' 

.,:-,;:c.:;~__;~:=:: . .:.=.::::;;:;:;::::.:.;.:.:.:::,.---·--···-····..,_ 
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nwiro c.ivllrncnte. porque a iranquillidade e os direitos da 
cuLHtLmnhão estão confiados á minha guarda. 

Por! anto~ ·está ben1 definida a minha attitude err1 rnateria 
l'e1 igi():::a. 

O Sn .. Al\IPHILOP:rno d{t um aparte. 

O Sn. SE:\BH.:\ - O parocho é cidadão do Estado e deve 
n]Jedc•cer ús suas leis; o Estado estabeleceu que ninguen1 se 
]HHicsse casar catholiearnente ~em primeiro se casar civil
menlr: o paroc:ho. si {• religioso. ~.~ tan1berrt cidadão: e adnlira 
fi L H' V. Ex.~ u1n ·magistrado,. ven'ha prégar a insubordinação 
á lei. 

1Q Sn. BADAH.ó - Leis i111possiveis não :obrigam a ninguenJ. 
O SH. SK-\BR.A - Perdôe- 1ne o Sr. Badaró; .rnas, senhores, 

lla a1guem que diga. que aff'irnH~. qU(' a lei que obriga ao 
c.asamento civil é un1a lei in1possivel de executar-se, porque 
o padre é levado a não eun1pril-a para obedecer a seus sen-
ti mentiOS i·eligiosos ? . 

Então impossível -se.ria a lei ;que pune o assassino. porque, 
Jnuitas vezes, é e·ste lm·ado por sua~· pai;x:ões; i111possivel seria 
a. execução da lei que pune o ladrão, porque, ·muitas vezes, 
e.otnrn.ette iO crin1e levado pela fon1e. 

0 SR. BADAHÓ dá U111 aparte .. 
O SR. SEABRA - A Egreja não obriga o padre a casar ou 

a não casar. 

O SR. BADAH.ó - Obriga, todas as vezes que o fiel a elle 
para isso se dirige~ e o Estado não pó de punir o padre por
que cumpre o seu dever. 

lO SR. S·EABRA - A lei estabelece un1a prescripção pro
hjbHiva con1o qual-quer lei prohibitiva; a lei diz: o cidadão 
deve casar-se civilrnente _ antes de se casar religiosamente; 

·portanto. o l)adrc, que ten1 ·.de cumprir essa lei, tern de ve
rificar primeiro si ·OS conjuges cun1priram este preceito da 
lei. 

T}j\{ SH. HEPHESENTANTE - Nada tmn .que exan1inar .. , 
O SH. SEABRA -- Perdão. 

O SR. BADARó - Acim~ do Estado está Deus. 
:0 SR. SEABRA - Pois o padre é ·Deus, n1eu collega ? ·Pois 

então V. Ex. quer ~coni'undir Deus con1 o padre, con1 o padre. 
que, como qualquer cidadão, pode ser arrastado ·p9r paixões in
confessaveis á pratica de toda ·a sorte de delictos ? Não 
cmnprehendo. · 

O Sn. PaEsiDEN'l'E - übserv-:o ao nobre Deputado que está 
nndo o seu tempo. 

O SR. SEABRA - Eis aquL ·senhores. ..Já se exgottou o 
ter.npo e não posso -continuar na serie de observações que 
tinha a fazer, porque ten.'ho de obedecer ao Sr. Presidente. 
que neste mesn1o instante observa-me qu.e eu não devo con
tinuar nesta tribuna. 
-.. Sen:hores, si, como cidadão, sou leigo em mateda re
!tg!Osa e: quero a plena .liberdade de todos os cultos, -como 

\ 
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~o!l1e~, sou c~U:olico, e ainda hontem mesn1o fui· pedir in
.'Jpnaçoes ao d1v1no Creador para que pudesse hoja defender 
as h o as doutrinas. 

UM SR .. ·REPRESENTAN'l'l~ -·E é por isso que V. Ex. cstú 
fallando bem. · 

O_ SR. SEABRA - Já se vê, senhores, que deixo de parto · 
as _n11nhas crenças religiosas, por.que quero a liberdade. a 
n1a1s ampla, para todo o cidadão, em n1aLeria de conscicnr:ia. 

Senhores, eu vou concluir. Antes, porén1~ de faz el-o~ pce.o 
desc~llpa . ao Congresso do desalinhavo das. rn inhas 'id(~as (.Yão 
apu·1.a.dos), [JOI'que· o rneu estado de saúdr, mesmo, não nw 
permittiu fazer mais do que fiz. · 

Senhores~ si nós .queremos honrar as gloriosas tradições 
cl<:sta Patria. nôs, que a:c1ui represcntanws a ~olJf~r·a·nia popular~ 
nao elevemos oppôr o n1enor en1baraço ao Governlo Provisorio, 
que dentro de u1n anno tmn .sabido levantar o paiz ú altura 
a que elle tclYJ direito; a.o Governo Provisorío~ qne drmtrn 
rle un1 armo tem. sabido n1anter a paz e a harmonia. queJ' no 
interior, quer no exterior. Desde .que o povo~ quJ ~~ a sobe
rania, eneheu de applausos a Repl.Jblica e a obra g-randiosa 
do Governo Provisorio, não seren1os nós~ os ·seus delegados~ 
que vircnnos aqui d2sn1entir esses applaus.os. 

Devemos antes de tudo votar esla ·CnnsLiJuit.:·ã.o, rpli~ 
h a de .ser a garantia das nossas liberdades. 

E nern se diga, senl1ores, :que esta Constituição nos foi 
j mposta, porque a nossa pre·sença a\qui e o mod n livre por
que tem sido discutida, demonstran1 o contrario. 

Aguardemos o ·futuro. Amanhã teren1os uma outra au
rora n1ais feliz, um sol n1ais beH.o, mais puro a illu1ninar a 
nossa grande Patria. (~fuUo bem .. ; 'muito bem'. O orador P 
cumprimentado.) 

O SR. PRE,SIDENTE - :Tem a palavra o Sr. Zama. 
O Sr. Zama (da sua cadeira)' - V. Ex. ha de pern:üttir 

que eu falle daqui n1esmo. 

VozEs - Não, não. Para a tribuna! Para a tribuna! 
O SR. ZAMA - Si tivesse de prnnuneiar um diseurso para 

fazer ef:fej to sobre · o espirita dos nobres . COJ~gressi?tas, 2n 
i ri. a ;\ tribuna: mas tenho apenas ele subnwtter a eon.si.deraçao 
do Cong·resso à.1gurnas ligeiras 1obse.rvações sobre o capitulo 1 o. 

V'ozEs - Para a tribuna! 
10 RR. ZAl\L\. - A trihuna é 1iara ·a~ a H as discussões. o 

ent.en{Jo- C:JHC esta discussã.o da Constitui(;H.O devia ser familiar 
entre '!.1.ós. (AprJ'iados.) . 

Depois. o ardor do uHin1o ora.dor esquenl.ot; t.~nt~ a trl-
huna, qur !Pnbn rncdn ele morrer ·a.lli abra~arlo. \fftla.~:·ulade.) 

. Alérn disso. V. Ex., Sr. Pres1d~nte~ e b.astante l::le11eroso 
para que a esta hora da tarde ·qumra engaiolar un1 homen1 
velho con1o cu. (Riso.) 

o SR. .PRESinEN'TE- Nãó depende de n1im: n1 as me p~
rece que seria n1ais conyeniente qn~ V. Ex._ fallasse da tn ... 
buna, porque seria ouv1do con1 ma1s attençao · 
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ü SR. ZAMA - .Os que não 1ne ouvirem não perderão 
grande cousa. (Muitos não apoiados.) 

;'\~OZES - Para a tribuna ! 
'Ü SR. ZAJVIA - Sou tenaz. Desde que resolvi ficar aqui, 

não .havendo lei escripta que me obrigue, não ha 1neio de 
1ne fazerem ir até lá. 

UIVIA Yoz- Mas V. Ex .. assim~ colloca c.m l11ott posição os 
outros oradores. · 

ü SR. ZAMA - Quando fôr·' preciso discutir de n~odo qtw 
deva fazer calar a. minha :opinião no anin1o do Congresso~ 
subjreí. á tribuna, mas, por emquanto, .quero apenas sub
Inetter á consideração do Congresso algumas duvidas a 
respeito ct.o capitulo 1°, que ainda não foi discutido até este 
momento. (Apoiados.) 

Olhe, Sr. Presidente, nem fui fabricante da Republica. 
nem sou adnürador do ·Provisorio (Riso); rpelo contrario: era 
monarchista muito obscuro. (M'I.litos não apoiados.) 

UMA voz - Mas desgostoso . 
\Q SR. ZAMA - Desgostoso, não; porque só conheco uma 

cousa que póde desgostar o 'homem publico - é a perda da 
estima popular, e ·essa nunca perdi. (Muitos apoiados.) 

Sr. Presidente, queria n1e restringir muito, mas devo 
fazer um exordio tambem. pois é dos estylos. (Riso.) 

V. E:x:. e muitos outros collegas sabem que, em as
sumpto. de attribuicões das. ássembléas politicas, .constituo 
aqui, neste recinto, a antithese perfeita do nobre renresen
tante do Paraná que ba alguns dias fez-se ouvir daquella 
tribuna iC·O·m tanta elO!qUenéia. (Apoiados.) 

S. Ex. é. inimigo declarado, figadal, fntransigente do 
parlamentarism·.o·, e tã.o infJransigente: q\l.e não admittiiu o 
.parlamentarismo, nem mesmo auando respondeu a rum 
a·parte sem alcance, que tive occa·sião de dar-lhe .. · 

Pois eu. Sr. Presidente. sou :partidario tão ardente do 
parlamentarismo, aue cheg.o a dizer nesta Ca!=;a Que não com
prehendo fórma de :governo livr.e sem ministros responsa
veis e interpellaveis. (Muitos apoiados; muito be·m,; rnttito 
bem.) 

Os inimigos do -parlmne'ntarismo terão sua$ r·azões para 
assim se declararem. . 

UM.A voz ~ Alguns são inimigos da rhetoriea .. 
O SR. ZAMA - Rhetori-ca e parlamenta:rismo são cousas 

muito differentes . (Apartes . .) . 
Si se trata do parlamentarisnl.o que a Europa tem, devo 

di·zer que é um systema que não deve assustar a ninguem'; 
· a Franca e a Italia. a Inglaterra e a Belgiea estão marchando 

por um caminho que não perturba os negocios publicos ~ Sj, 
porém, tratam .do parla-mentarismo no Brazil. só direi uma 
cousa, - que nunca tivemos parlamentarismo nesta terra, 
po~que o domi.nio dell e :era o dominio absoluto do Senado 
sobre o r~mo legislativo temporario. - que a ·Ca;rnara db~ 
!Deputados nunca influiu nos destinos do paiz. (Apoiado:~). 
A Cama.ra dos Deputados não razia m~is do q·ue derrubar 
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h1inist e ri os; ma·s nunca organizou nenhum . ( Apoiaa;os; muito bem.) . 

. O. Senado absorvia todas as regalias do ramo temporario, 
1nclus1ve o dar orçamentos, .que nunca poden1os faz.er · mas 
·compreh~ndo o parla1nentaris_mo de 1nndo ri1uito diverso, porque 
a rhetoriCa e o parlamentarismo, como j1á o disse são cousas 
n1uito clif'ferentes, e ainda mesmo que o inconveniente do 
parlamentarismo fosse a rhetorica, nó's não devemos ca.nde
mn~l-o por isso, porque eu não conheço nada que estim·ule 
1na1s o homem e a i'!ltelli~encia do que a palavra bem emTH'rf!'ncla. (Jfuitos apozados.) 

Uni SR. REPRESENTANTE- V. iEx. é a prova disso. 

O SR. ZAM:A -·Eu. não; sou apenas um desconhecido, 
que não n1ereço, nen1 sequer do Sr. Silveira Martins, a quali
ficação de illustre; eu possuo um tttulo 1á consideração deste 
Congresso, e é ter tido a fortuna de não chegar aqui no 
navio arn1ado pelo Sr. Cesario Alvim. (At1Jartes.) 

Eu não digo que alguem tenha vindo de n1odo peor do 
que .eu; o que digo é que minha individualidade não veiu 
sob as auras do ·regulamento inimitavel, que ha de deixar 
na Historia uma pagina duradoura, escripta em 1890 .. 

UM SR. REPRESENTANTE--.; Esse regulamento não é muito 
peor do que os outros: porque 'V. Ex. está . fallando aqui nesta tribuna. 

OUTRO SR. REPRESENTA...'N'TE - Isso é a prova de .que esse regulamento não é o peor. 

O SR. JULIO DE 1CASTILHos dá um aparte . 

O SR. ZAMA - E' apenas uma tem.pestade em um sim
ples copo de agua. (Apartes.) 

rSr. Presidente, não sei porqu.e se levantam estas tem
uestades; s6 põe carapuça na cabeça quem .sente que ella lhe 
é conchegada; 1nas, aqu.elle que tem ~ons.ciencia de que não 
foi o influxo. official que lhe deu un1a cadeira neste recinto, 
não deve apanhai-a. 

Unr rSn. HEPRESE~TTANTE -.. Ninguem eontesta ·esse· principio, 

O SR. ZAM.A - Eu sustento qu.e tenho a :honra de .ter 
recebido un1 diploma muito solenne e muito legitimo;-. 

UM SR. REPRESENTANTE - !Falia-se com relação ao· !regulamento . 

0 SR. PERNAMBUCO dá um aparte. 

O SR. ZAMA ·- Não está em discussão o regulam.ento, <> 
que está ~em discussão é o càp_itulo 1 o. O_ exo·rdio está ter
minado; ·si não fjz Jne.lhor, fo: porque nao pude; cada un1 
·enterra s.eu pae como póde. (Rtso.) • . _ 

Vou, Sr. Presidente. submetter a cons1deraçao da Casa 
. algumas emendas. (Desdobra alguns papeis.) 

Ul\:t:A voz - São -cartas? 

· o SR. ZAMA - Não, sen!lor, não são cartas, isto é ape
nas o monumento de sabedoria que nos mandaram a;qui dis
JCUtir. (Riso.) 
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Ul\f•"- vo.z - Alg·un1 monun1ento gothico. 
O SR. ZAMA - 'Sou o prirneiro a reconhecer que é au

rlacia enorn1e un1 hOinem, nas n1'inhas condições, um cl'es
r.on h r c ido. . . (N.ã() apoiados.) 

UMA voz - Conhecido en1 to.do o paiz. 
O SR. ZAMA - .•• desses _que não penetrarmn ainda r,s-

sas · brilhantes regiões em .que .estiá a sciencia, venha fazer 
considerações sobre un1 projecto rle Constitn1ç.ão, que sue
gin arn1acto de uma .cabeça g:r·andc, e01no l\finerya ela eabec;.a 
do antigo Jupitor. (Riso.) • 

O SR.· .Jos1~ AvELINO -·~fio. ha duvida, que ~~ un1 brllo 
l11011Ull1CJÜO. 

O Sn.. ZAM.-\ -·Mas. cn1fin1, corno os 2t jú, tiveran1 essa 
onsarlla. eon1o out-ro::; u>,.rn. lan1hrrn. qneri.do 1·doca.r· a obrfl. 
PU, servindo-me ·da ex1wcssão vnlg·ar, vin1. tan1bcrn, mf't Lrr .o 
rneu 1JcdtJl!ho. (Risn.) 

l:\:(ettendo. porén1, o meu bedNiw. :Sr-. Pn'.:;;iclr.ntr. (lUso), 
não deixarei de rxc1mnar t.ambcn1: ·Só a Sciencia é (JNt.nde ! En 
rne curvo cleantc da Scif'ncia! ·E, porque a Scieneia (\_·grande, 
Sr. Presidente~ lJeç.o ao Con .. gTesso~ qup, ha poueo mn:in ns 
doul.rhias f'xpendidas pelo nobre representante da Bahia, a 
respeito do n1odo i]_)Or. que dev.e ser forn1lüada un1a lei ·run-
clanH'ntaL que não eleve conter senão aquillo qne é es~cncinl~ 
aquillo .que é constitucional, pP.ço ao Cnngl'rs~o, {ligo, qLw no 
art.- 18 suppr1rima a~ valavras, que n«''llr ~w lt•.rJn: <<Os rc
_gimentos das duas ean1aras c~tahelecerão os meios dP corn
J)Cllir. os 1nembros 1ausentos a cnmpare.cer. » 
· Sr. Presidente: comquanto a Scien.cia soja g-rande. eom-
.quanto hun1ildemente me curve ante ella, n1e par>.r-c~c que essa 
disposü)ão, quando n1uito. ~caberia no Regirnento Interno df'. 
cada urna da.s -camaras. (Apoiados.) Parec·erá que -o legisla
dor. constituinte. ineluindo tal d1sposição no projecto de ·Con
stituição, tem uma· idéa muito flesfavoravel dos. representan
. tes da Nação e acred.ita que elles hão de faltar tanto aos seus 
deyeres, que é necessario que, ern dis·posição. eonst.itucional~ 
se Pstabe.leça .que elles se,jmn punidos. 

Ul\IA voz - Isso está ~n1 n1uitas .outras consl.iLuições .: 
-tO! SR. ZAMA -·Mas eu não vin1 aqui copiar (Apoiados); 

sou ]R_gislador e. -con1o legisladm\ devo pc-msar por minl. Nuo 
vim.Jaqni imitar servilmente os outros; e si vin1 aqui, é 
pn.rqu8 · ~uppnzeram-me :prepa:r~ado !para l e.gislar·, .sobpetudo 
om q~estõ;es. c:(ln:::ütuintes. Poueo n1e ir11porta o que os ou
tros f1zeram; que-ro saber. són1ente o que faço e o que devo 
a·:?,on.s8lhar, r.·orqu-e pelo· que :faço e üclo que aconselho (j que 
tenho de T'e~pond.:n· perante aqnelles que n1e cleran1 os seus 
votos'; nã.o tenho de responder perante os povos nxl.rangeiros. 

. Ah ! r~so ·.de copiar servilnwnte era o defeito do hnperio, 
P. rlefrito lflllO não devrm1os i'n1if:ar. Qurmn copiar servil
rnrnte o~· Estados Unidos da America do Norte c nãó notan1 
que a prin1cira força delles está na inclifferenç.a dos g·ovrrnos 
nos ·pleitos rloif.ora-e.s, quando nós não eOJnprehcndcmos go
vernos senão fazendo eleições. Trniten1 prüneiran1ente esse 

· g·randc costun1e e tragam-nos~ depois! a me.sma Constituiçrto; 
. lTIUS, e:m:quant.o OS nOSSOS governo-S forern fabri.e'aclores . de 
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clc.ições, não poderemos tor uma Republica romo a dos Estados 
Unidos ela America do Norte. 

UMA voz - Mas isso é uma he·eança n1onarchica . 

. O 8R. ZAMA- Mas, senhores, quen1 nos obriga a herdar ? 
J)crxem os bens ... enmo .se ha ele chamar isto? ... 

U~iA voz -. - J accnt~s. 

O SR. ZAMA - ... os bens prejucliciae-s. f'sses bens en
venenados lQne nos legou o Imperio, cleixcm~n·os de lado: e. 
sigamos no\'a rola, porque a Hepublica Ycitl, -não para cnn
ti nu ar I(~Oln os abusos, mas prara firma e novo J'eg·imen -nrn 
novos nlold.f\s (A.po'iados), ,que nos Jaç_:a ·percle.r, ali', a lem
hraneu dn passado e ter· n clesej o ele conservar vrrpc turuncnto 
aqtlilln que• r.slam()s :l'aze.nrlo. (•Jlu.itos apoiados.) 

O Rn. Bi~VJLAQUA - Pf~rfniLamenLe; n1as. si a ~aturrza 
nfío dá sallos. enmo haYrmns de clal-os agcn·a? 

Os 11om rns são os me sinos; esl.a1nn~ i mrn·rgnnclns rlc;;;so 
fYÍí'1lS, 

ü~-L\ Yoz - Dr qu ü vh"ns ? Do ?Jh·us da r·.npia ? (Biso. lla 
outros aparte.;,·.) 

O Sn. Z.\~.'!A- Sr. Presidente, a SciPn1:ia ainda clnucli
c·niL \·isln qut1 P1la cleelara~ no art. 19: 

«Cada uma das can1aras elegerá. sua ~fesa. neganizarú 
;;:;0u HPgirnrnl.tl Tnlrrno~ con1111inanclo penas diseiplitUH'Ps, in
r.lu~iYo a ele exclusão temp.oraria dos respPel isns rnmnhros.» 

Ora~ Srs .. penas disciplinares aos representantrs {la Na-:
ç~ão ? Poryentura. esse legislador constitucional quer que a 
Can1ara nos mande pôr em pé, como meninos, qu.e nos ponha 
a pão e agua~ nos colloque na caf'úa ? A Sciencia escreYcn 
di~pósições que n1al cabetiam. . . não ~sei mesmo em :que 
p~aiz. 

· Sou Deputado velho e nunca vi necessidade de applica-
ren1-se penas âisciplinaTes a nenhum representante do Brazil. 

U::\1 SR:. REPRESENrrANTE- Não é n1ate.ria. constitnci.onal. 
o SR. ZXLVLA - Agradeço o aparte. 'Por isso n10Sl110 que 

nfi.o ó n1ateria eonstitucional, nã.o pócle figurar . no projecto 
dn Consf.Huiço.ão que vamos decretar en1 '1890. 

·vozEs - rr_,rn1 toei a a raz~i.o. 

O SH. Zx:VL\- Sr. Ptrcsidente. esta dispusjeão do art. 2:! 
tarnben1 mü parecA que não eleve figurar na :Cnustitniç.ão: «Os 
n1emlwoE-J elas duas eamat'as.. ao tomar assPnto. contrahirã.o 
r~on1prontisso fni:rnal, P.rn sessão puhlica, de lwrn 'L~un1prir ns 
seus den~rrs. » · . 

Sr. 'Pt'0~·ddrnte. nôs jú tr·azemos para aqui- o. eon1 pron1 isso 
nHH·al. q11r s6 pôrln mnvnr n homen1 ho1~radl! a de_:;;rmpr-. 
nhar os devc'r-Ps cln mandato do n1odo n1a1s rllgno. Uma lei 
conslitueinnal nãn rlnve enniJIJ' nacla dr nmis nc·m d(l rnrnns, 
deve -cont.cr só n necr.ssario. 

Diz o ar I . 2:3 : «Durante· as sessões vencerão os senado
res e depnlados urn subsidio pe~uniarin. aJén1 .da ajuda de 
custo. fixado pelo Co.ngresso. ·no ·f.1m ele cada legJSltatura. para 
a seguinte.» l\ada mais justo: em regra. geral. nós outros, 
homens -politieos, e princjpalmente ·os do Norte~ Ron1os po"" 
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bre.s, e a vida politica impõe ·sacrificios ·que, quasi sempre'. 
quando se -ch~ga á n1inha edade, quando os cabellos bran...: 
queian1 e sé precisa mais de descanso, -o tbomem só tern de 
,.,i a pobreza e a miseria. para aquelles que fazem da poUtica 
um sa,cerdocio, como deve ser; porque não ~comprehendo po
]iticD. senão con1o aquella sciencia que, na phrase de um ora
dor francez . .constitue o 1nais nobre e elevad-o en1prego das 
faculdades humanas. A politica é o sa~crificio do individuo. o 
rsqnecimcnt.o de si proprio pel2 comrnunhão~ e quem se es
quec.c de si parn ~cuidar dos outros, precisa, no caminho de 
seus dcYercs, -do pmparo dos :poderes ·publicos, dos quaes faz 
parte. Nada, portanto, n1ais natural do que o subsidio conce
dido ao representante da Nação durante as sessões, afim de 
que possa manter-se e desempenhar, sem necessidade de in
rommodar os outros. os deve~es do seu car.go. 

Mas. o que não· .comnrehendo, Sr. !Presidente, é ·que se 
· queira manter na Republica. ~como se manteve no Imnerio. 

a e::;pe-cie de privilegio de um ramo ·da representação sobre -o 
outro ramo. quando as fnncções são as mesmas. (Apoiados; 
m.uito bem.') 

U:Nr SR. :REPRES.ENTANTE -. Então. são duas turmas de 
representantes - Camara dos Deputados e Senado -, não ha 
privilegiados. 

O SR. ZA:MA - -Nós .somos representantes do Zé Povinho. 
os outros é que são representantes da soberania dos estados ! 

UM ISR. REPRES,ENTANTE dá um aparte. 

O ·SR. ZAM:A -- i\. RenubH.ca., disse V. Ex. alli, é a egual
dade. é a ausencia completa do privilegi-o: a Republica deve 
ser o esquecimento, até, dos titulas Ii-tterarios, que. porventura, 
tenham adquirido. Que-ro n. RPpublica de egualdade nerante a 
lei, porque essa cgnaldade nãC> é nivelamento social. 

O SR .. RAMIRo BARCELL·os - Na \Constituição não se p'6de 
marcar subsidio . · 

O SR. ZAMA - Não quero :que se ma:r.que: n1inha. emenda 
terri por fim addicionar ao art. 23 a seguinte disposição ... 

UMA rvoz -Na Constitui.cão não s·e pode mar,car subsidio. 

· .O SR. ZAMA - Não quero isso. Eis aqui a minha emenda 
'(lê) : ' . ; 

« Accresccnte-se ao art. 23 o seguinte : · - O subsidio será 
o mesmo para ~mbas as. camaras. . ., 

Senhores. nao pertenço ao numero daqüelles que sentem 
·es·crupulo em· fallar em questão de· dinheiro. porque tenho 
uma vjda longa~ ~que dem-onstra que o meu ·ohj,ectivo nun0a · 
.f.oi o·· cJjnheiro _: tanto não foi, não tem sido: nem~ ba de ser: 
que, entrand_o vestido e calçado· na vida politi·ca~ hoje Deus 
sabe como v1vo, tendo. o que todos n6s temo·s: a :graca de Deus 
e o ar · athmospherico que respiramos. (Riso.) Não me en
vergonho disso e só tenho cons~eTvado ·e desejo continuar a 
conservar uma tal ou qual estima de nossos eoncidadãos, uma 
tal ·ou qua1 conscienéia de nunca ter faltado ao dever, nem 
t.Pr de,sho.nrado o mandato. q11e 'por tantos ,annos· tenho exer-
cido. · · · 
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VozEs '-- Apoiadissimo. V. Ex.· tem sempre procedido' ;correctamente. 

O Sa. ZAl\1.A - Com relacão ao art. 24, penso que a mel~or eme.nda, das. apresentadas, é a do Sr. Pacheco, que pro-
hlbe que os ·membros do Poder Legislativo façam cl}ntractos. 
recebam I'enmuer-acões de qualquer ordem db Poder Executivo~ 
'(Apoiados) Quanto ao art. 25. já foi analysado por um •Col-
1 cga de I:VIm.as Gemes e v c ômi os nobres rep rescn Lante·s qn e 
essa disposição, que passou aos olhos de alguns desapercel:Ji~a, deve ser modif;.cacja no sentido da sua proposta, a res
pelto dos direitos ú eleição. O art. 25 diz: São condições de 
clegib_ilüla-de para .o Congresso Nacional: «1", estar na posse 
dos direitos de elmtor; 2', para a Camara, ter mais de quatro 
annos ·de cidadão brazileiro. e mais de -seis, para o Senado.» 
O nosso collega provou •que· isto era restringir a Ji.berdade do 
eleitor, pois que devia ser eleito o que estivesse nos casos de ser alistado. · 

Sr. Presidente, o art. 2·6, no n. 1 •, contém disposiçõe·s que, 
felizmente, desde o primeirc momento em que se reuniu a 
Commissão dos 21, todos foram concordes em condemnal-a, 
,não só pelo s.eu fundo, porque era iniquo, ora ~tyranni,a. en
capada sob a mas·cara da liberdade, eX1c,luir uma classe .da 
sociedade que não n1erece ser segregada~ e pela f.órma como 
o Sr. Tosta ponderou h ontem no Congresso, porque ahi se 
falia em religiosqs regulares e se~culares, assim como em sa-
cerdotes, ·expressões que não tê1n razão .de ser, porque são 
incorrectas. Por honi'a do Congresso,. a Commissão determi
nou 1que o Congresso. em lei espe-cial, declarasse os casos de incon1patibi1idade .eleitoral. 

Declaro que teria vergonha~ si sem·elhante :disposição 
continuasse a pe.rmane'cer na nossa ,carta fundan1ental~ e 
peço a Deus que inspire o Congr~sso para qu~, em uma vo
tarão unanime. risque este ar·tigo. que seria uma n6doa 

negra na Constituição ele 1889, depois de term.os tido a i(J()nstituição de 1824. 

O SR. B.ADAR6 - Essa doutrina impediu que tivessemos aqui muitos cidadãos distinctos. 

O SR. Z:\MA - Não .comprehendo esse pensa1nento de 
lhostllidade. que. se reve-la contra os ·sectarios da religião ca
tholica quando habitamos um paiz; em quasi sua totalidade, pertenéente ao Catholicismo. 

'Ü SR. BEVILAQUA - V. Ex. falia em, geral, a Constituição falla em cultos religiosos. 

ü SR. ZAMA '- Perdõe-me o ,joven representante, com 
1quem muito sympath~so. . . _ . · . 

Desde que o pro,Jecto de Constituicao serv!u-se da pala
vra - sacerdote - 'Crujz, :simplesmente, fulnunar OS sac.er
dotes catholicos apostolicos romanos, porque nas outras smtas 
não h a sacerdotes, ha n1inistros. 

o Sr.. !B.EvrrJAQUA ·-. Os ,esp'iritas têm 'seus sacerdot~es. 
!O SR. ZAMA - Sou o prim.ei:r:o 3; COJ.?fessar p_erante o 

Cong1'esso Constituinte .C-: José Bon1facw, si fosse VIVO, cllJ.
maria ICongr.es·so constttn?do -) que. sou pobre de . e~ ... ucacao 
religiosa; os nobres congressistas sabem que a rehg1ao · te.m 



. sido n1uito desprezada r.ntre nós. E1n geral, os nossos c.onhe-
cimentos religiosos são os que apprende1nos nos labios n1ater
nos. Eu 1ne contento co1n o que n1e ensinou n1inha n1ãe, e 
flOÇo a Deus que Ine pern1itta morrer na religiã.o nn1 qun 
nasci. (Mu'ito bem .. ) · ~ 

Nestas condições, não deixarei de. oppôr o m·eu vüto, nnira 
cousa que possuo ... 

O Sa. BADARó - E a sua paln;vra elo,qneHte .. 

O Sn. ZAM4A - . . . para rque os ·cathoU.cos nflo Jiqurn1 
fi..íra do direito com1nn m. ::km elo. con1o todos, egnacs pPl't:Httt:. a. 
lei. · · 

O SR. BEVILAQGA - Neste ponto eoncordo eon1· ;y. Ex. 

O Srt. ZAMA - Nem podia deixar ele estar dn acet)t•do .. 
Quando ~i (>. mn(•.o, quando no coração só ha senl.inwntos elc
varln~; nobr.es, não ser·ia V. Ex. que desejasse que na. ~cw.ic
clade houvesse duas elassPs: urna do fHll'ias, !IU!.I'a prkilr
giacla. 
· :Não quero. senhores. quo entre nós con t inúe a vigorar 
esta douLrina, uniea que apparc·ceu 11a teera C' qur ns :.;aJrio~ 
não puíleran1St':"iCíUC'J." jrttiLar: ~~~La doutrina, qut\ puf· ·~i se.\ ha.sla 
para. müstrar-nos que foi prégada~ não por un1 bnmem, rnas 
pnr Dens: ·esta doutrina, que se encerra ern duas propnsi
çõ·eS' simples, que nos ensina a amar a De-us sobr.e todas as 
cousas e ao proximo con1o a nós n1esmos. (1llnüo be1n.: rnnit(j 
bcrn.) 

\:- (•.m ú l\les~. sãn l] da:::. apoiadas e entrarn enn,innet a
mente em diseussã-o ·as seguintes 

EM.ENDAS 

Ao .capitulo 1° 

:f 0 , Supprima,...se o § 1 o do a·rt. ·1'8, po·r ser 1na.te:ria r e
gim en tal e não constitucional . - Zama . . 

'.2°. Substitua-se o· art.. 1. O pelo seguinte: 
Cada uma elas e amaras elegerá a sua· Mesa., organizará 

o sou reg·in1ent.o interno, no·meará os. Ampre.gados de sua s~:
r.rr.taria e regulará o serviço ·de sua policia interna. - Zama. 

· 3·n. ·A.ccres·cente-se ao art. 23 a seguinte disposi~~ão: 

«O subsidio será o n1esn1o para an1has as ·camaras ». 
C. Za'ina. 

la:'). Supprüna~se o n. J do art. 2G. - Cesm' Zanw. 

SUB-EME'NDA 

Ao · capitulo '1. 0 

O art. 21 . seja assirn redigido: 
Os repre.s1entantes· da Nação não poderão ser presos, salvo 

ca:;;o d~~flagra-nt8 delicto en1 crlme inafiançavel, nen1 proce.::s"" 
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sados l'l'itninalnJellLl· ·se'"' JJI'{~via Ucew}a da J·uspoctivn Ca-111 ::tra . 

. S. H. - :!.:! de clp.zeutlJI'O d1~ J 8VU. - ()csat~ Zauta . 

.O a1·t. .:!.i ::;oja assint 1·ecljgido: 

0::. seu:.HluJ·c~s e tlevntados não poclen1 colcbra1· contra-·· dtJ~ t:yn~ o 'Pud(~l· Ex(~{~ULi\·o, nen1 del·le receber ornprego ou 
uonmtL'i."uc•;--: retJtuner·ad:.t:S·, eh'. qual:qucr especic. - Zama. 

O Sn. RE'l'U:t\ilH (lJela onicm.) roque1· o encen·amento da di::;cussão. · 

q ~H. PHE:::.wE~\TI<..: observa que não pócle accui.tUl' o ro
que emwnl.fl do no h!' e representante. poJ~que, '\'i si volrn on Lo, não 
ha llUn1erc ele senhores rcpi·e:-:;ontantes para vol:al-o: c quu 
·v a i dar a pala n·a aos cn·ado1·es insqriptos. · 

O Sr. Badaró Ulfoofrnento de attenr/io) - Sr. Presi.:.. 
d(~nl t:. JJa hora adeant~da rn1 que ·vão os no:-:~sns trabalhos, e 
clepoJ::; ele tr•r·mo~ IHtVlcln palavras tão eloqnentc~s nesta tri
buna, parece ten1erjclacle da rninha partr:~ "\'ir ainda occupar 
a aLLeução do Congresso, que eleve estar cançado. (Não apoia-dos.) · 

Mas, senhores. si a hun1ildade e a obs~curidado do repre
sentante que vos dirige a palavra (]Vão apoiados) ... 

VozEs - Ouvimo l-o co1n n1uito prazer e attonç.ão. 

O Sn.. B.ADAnó - . . . não póde prender as vossas aUeu
çõe~. resta o eonsolo ele 'LlUO a mat.eria en1 discussão é de maxüna importancia . 

. Senhores, eu cle~ej o :permanecer nesta tribuna rnuito 
poucos mo.rnenl.os; P.rn outras circurnstancias, ~5 po·ssivel CJUC 
aqui me ·dernora.-;s(•. ~' si uso ela pala .. vra agora, é por não Ler 
u~pel.'an<;a c!P obtt~l-a em oub·a occasião. 

Senhores, usando da palavra na n1a:is alta tribuna da 
n1inha Patria. preciso dizer aos n1eus cone i cladãos tudo rquanto 
sinto no actual Jnornento historico. 

Senhores, sern desojo·s de Inagoar aos illustres brazilci- · 
l'OS que se achan1 ú :f't·e,nf:.e do Governo Provisorio, direi, en
tretanto, que clles podiam tor feito rnuito ben1 a esta terra, 
podiam ter dado ao Brazil urna obra muito n1ais digna do 
que essa que ahi c~Lá .... 

Senhore~. esse Governo. ao tomar a direcção do paiz, en
enn trou uma· ~or·I'enLP {I e ópinião n1uito syn1paLhiea; o seu
tünento naejülJal convergiu todo ·P.ar.a o acontecirnento de 15 
de noven1bro ele 1889. devendo ser o P.eirneiro cmnpro1nisso 
dcssn Govcrnn respeitar· os costumes, as tradições e as eren
·ças dos brazileiros. . _ . . .. 
· Senhores, não ecinlpr~~lu=mdo_ leg1sladore~ que vao _dar leu; 

ao seu paiz, .sem pl'!•star at.tenr,~ao a estas ci,rcun~stanciws, ~on1 
as quaes te~ren1os de faz~'r obr.as ep!J,·en1oras~ mais passagen·a~s 
elo que as nnssas propl'Ias existenc1as. 

Ma.s, senhor·e.-.;, a sneierlacle se.rá~ porventura, un1 elemento 
nuJlo, c~orn o qual os ]Pgi~ladoros nada .tên1 .que. ver ? . 

Nã.n ell a (• um s1•r v1vo. r o mo ensina Sav1gny~ VIvendo 
tuna vid~l colleeUYa. tendo paix:õos~ necessidades, idéa.~- e tra~ 
dicõPs, das quac~s não póde prescindir. sen1 ficar mut.IIada e, 
11nuitas :vezes, .morta .. 
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Es3es elen1eatos. ao elabo1·ar-se urna lei fundmnental, 
corno é a Constituição, deven1 ser n1uito be1n ponderados. 

Senhores, si me perg-unLassem o que é a Constituição po
litica de um paiz, eu responderia da seguinte n1aneira: eo
nbecidos os costumes, a população, a religião, a situação geo
graphi.ca, as relações politilcas, a riqueza, as boas e as más 
qualidades de uma nação, achar as leis que n1ais ~onvenhan1 
a essa nação é a mis·são do legislador constituinte. Eis ahi 
está o que dev,e s.er uma ,Constituição : a l,ei que mC!.iS convenha 
a um determinado .povo . 

. Isto que enuncio .não é un1a novidade; desde Montesquieu 
e de lVIaistre. até Savigny e Sismondi, que esta é a doutrina 
corrente. 

!Mas, senhores, que é o ~que vem-os neste projecto de 
Constituição que o Governo Pr,oviso,r-io offerec:eu ao povo bra
zileirb ? 

Vemos un1a cópia servil de instituições de outros povrs, 
com os quaes absolutamente não ten1os semelhança nem pela 
lingua, nen1 pelos costutnes, e n1uito n1.enos pela. religião. 

Quando os illustres auctores deste projecto olharam para 
os a.nglo-an1eri·canos, por que não exa1ninaram attentamento a 
vida daquelle povo ? 1Porque razão·. não levaram en1 linha de 
conta o grande espírito de liberdade que reina entre aquelle 
povo, acosttunado á vida publica? Nós sahiamos do Imperio 
centraiizaàor, não Len1os vida e nern liberdades locaes, fon1os 
sempre um povo tutelado .. 

. Que. é o que ·faz· ·este projecto ? Levanta estado·s onde 
· e.xistianl províncias pobres e decadentes. 

Quen1 poderá considerar o~ actuaes estados sup·eriorel:> 
ás antigas pr,a.vincias? A muitos respeitos estão inferiores a 
ellas. 

Senhores, ~ preeiso termos a corage·m de dizer ao paiz 
o ·que: pensan1os. Eu não acredito na Federação como está 
neste proje.cto. Um povo é o que é e não o que quer-em que 
elle. seja. · · · 

. Esta1nos edificando um castello na areia, para diverti
rnento das tempestades. Antes de um anno, talvez, tenhamos 

·de tentar refo,rm~as, porque .consideiro i)mpossiveF constitui
rem-se en1 estados as antigas províncias que vieram do pa-;
sado regimen. 

Desde as :que. têm elementos de vida, atê as que ca
recem .do necessario, todas reclamam un1 regímen compatível 
com suas for.cas . · . 

Ha um anno ;que. as províncias, pomposamente denomi
nadas estados, gemmn debaixo de um regímen que · não é 
o da ·.promettida e tantas veze,s sonhada liberdade. Si anti
gamente o·s preside1ites es!.avam pre5'os ao Centro, como os 
actuaes governadores, verdadeiros capitães-generaes dos tem
pos coloniaes .- tínhamos, entretanto, uma va1vula para ex
pansões, Unhamos a tribuna das assembléas provinciaes, de 
onde muita vez forçou-se Cesar a ollhar para as necessidade.s 
e reclamos populares. Mas, hoje, Sr. .Pr.esidente, .que nos 
resta.? As provincias estão entregues a verdadeiros pro>eon
sules· romanos. Só· a virtude particular de um ou outro go
v~rnador · pó de · enfrear as paixões nesta épo-ca de arrasta
mentos e de .cega adoração ao bezerro de ouro. 

O povo não tem meios de chamai-os ao cumprin1ento 
do.~ deveres, quando perdem o caminho que nos conduz á; 

\ 
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j usti ç u c á liberdade. Andei il!udido até os ul tim os mez es · 
~nas ~h.egamo.s a um ·periodo agudo; o movünento é geral pelÓ 
1nterror, e. o . povo reclama de n1odo significativo a·quillo u 
que tem d1reüo - o governo de si proprio. Eu fallo quasi 
s_e~1 excepçõ~s: as eons~ituicões decretadas po·r alguns go
verna dores sao obras odwsa~, que trescalam ao tri:bunal dos Doges. . 

Si . vi~·orarem muitas dessas obras ~ana~hronicas e in
compatrvels con1 a democracia. t.ere:n1os, forçosamente, de err"'
puuhar as arrnas, po-rque só .com estas se romperão as gar-
galheiras que se preparam para o povo.. · 

Neste ponto eu refiro-m·e ao projecto de Constituição 
para a altiva e nobre terra {!o meu berço. 

U1vr SR. REPRESENTANTE- Eu protesto. 

O SR. BADAR6 - Nó:s havemos de ver o que se h a de 
passar. Minas, Sr. Pres1dente, que tem Inuito amor oá liber
dade, 1nuita altivez e patriotismo, podia insurgir-se contra 
as in1posições indeJJitas, entretanto vai ver-se na impossibi-
lidade de entrar já no verdadeiro regimen renublicano demo-
craUco. (Apar-tes J. contestações.: 'r'Un'iur.) .... ~ · 

Mas, senhores~ p{!_nham·os a rnão na conseiencia. Quem 
não vê que o actual regula1nento eleitoral imp·ede a Hvre manifestação popular? . 

· Quem, neste paiz, p6de de boa ;fé acreditar na pureza de 
eleicões, que vão ficar entregues a intendencias? 

Os estados hão de organizar-se depois, quanclo sacudi
rem a organização forçada que se lhes vai dar. 

U::l\1 8R. REPRESENTANTE-. ISO nosso paiz a lei eleitor~al não vale nada. 

O SR. BADARó - A lei podia valer algnma cousa neste 
pajz, si fosse confiada a sua execução a auctoridade.s de elHição popular. 

Pergunto a esta illustre assembléa: Si ·nas localidades 
onde o Governo actual não tcn1 elernentos (quando digo Go
verno actual, r·efiro-me aos homens da Dictadura e não á 
fórma republicana, 11ue está ac·ceita nas mais remotas aldeias 
do Brazil) appareceren1 candi-datos que não lhe sejam ~~
pathicos, ·os cidadãos que não tênt parte nas mesas el~rto-
r.aes pode.rão ter certeza de serem os. seus votos dados a;os 
seus eleitos? 

Quem p:oder.ã acreditar na pureza das urnas? (Apartes 
'l..'·iolentos e repetidos.) . . . 

·Vim para esta Casa con1 suffrag1os quas1 gerae~ de mi
nha .provine.ia, e é por isso ~ue fali o. com esta altivez~ qtw 
ninguem ha de abater. (.4.pC.''tados)· mutto be'm.) . 

UMA voz - E qual a razão? Po~que entrou em duas chapas. 

O SR. BADARÓ - .'Entrei em duas chapas sem ter soli
citado de ningue111 a inf',lusão de meu obscuro nome em qual-. 
quer dellas (A.pa1·tes); mas o q~te é facto é que estou. ~qni 
amparado pelos votos de quas1 todos oüs meus patrw1os i 
( Apo'tados.) . 
· Quando se fez a eleição deste Congresso, uma forte cor ... 

Pente estabeleceu-se em favor ·õa [l.epUbli~a.z que estava em 
questão; hoje, porém, j·w appa:r.ece a .opposrçao i: .•. 
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U1\L\ voz - Ovposição a que? 
O Sn. lt\DABÚ -· A esla poli Liea deslJragada do GoYel·no 

atlual (Ntw apoüulu:-;; prote::;tos), a esta lJOliLica l'eacciunarh, 
fi. ue ten1 uppl'iln i. elo com n1ão de i'Cl'l'O a conscieneiu catlw-
1lva dos brazileh·os. · (Nüo apoiados e di've·rsos apartes, que 
uli~l(am. a voz elo 01•ador.) . 

A conscienciu catholica do Brazil está conturbada (Nüu 
apoiados) ; tmnos necessidade ele reivindicar as nossas libci.·
clades~ e as urnas estão fechadas. 

As eleições. entregues aos agentes das intendencias, Ci:3-
cal.lclalizam a opinião de todo o povo. Porque não se entr·ega 
a eleição ao povo? A causa da >Republica estú :ganha. u nas 
peovincial:3 não se vai 1'aze1· politica; o que se quer faicr ~~ a· 
reconstrucção social con1 o eoncurso livre da opinião. 

O que não Jôr is to, não passarü.~ de 1nais urna triste mys
ti.ficação~ de un1a f'arça. (Apoiados e 'Vchernentcs protestos.) 

0 Srt. AUGUSTO DE FH.El1'AS - V. Ex. . pCl.'l11itte-n1e urn 
aparte ? 

O SR. BADARÓ -- Siln . 

O Sr.. AuGUS'l'O DE Fn.El'l'AS - Desculpe-n1e, ·não leve a 
rnal a n1inha pergunta. V. Ex., eleito por este reg·ülanlCntn 
uloitora_l, julg·a-se com o direito de decretar un1a .Constituiç~ão ·? 

O :Sn.. BADARó - :Si n1e considero com ·este direito? 

O ·Sn.. I,;.~UGUS'l'O DE Fn.EI'rAs - Sin1, V. ·Ex. é representante 
do povo; si o reg·ulan1ento ele1toral ·é máu. V. Ex. não é leg·i-· 
tüno representante da Nação .. 

·10 Sn.. B"\DAnó - Dou de barato tque assim seja, ·e neste 
caso nenhun1 de nós é legitüno representante. Que. é () quo 
de\.·en1.os fazer nesta. eü1erg'cncia? \Dissolvermo-nos: e para 
este acto patriot.ieo convido o Congresso. 

U~iA voz -· Perfeitan1ente. 
O SR. BADARÓ- Tenhamos cora:::tetn ; volten1os ás ui·nas 

livrmnente consultadas. e proeurmnos a~quillo que nos falta .. 
(Apm·tes.) Proponho a nossa ·uissplução·, c votarei pela pro-
posta, si alguen1 se levantar ·Prin1eiro. Não .condmnnaria o 
Governo Provisorio si tiv·esse ·a feliz len1.branea de nos man
dar correr daqui ,a )}atas de cavallo e a gofpes de espada .. 
(Levanta-se gT·ilnclc artitação, p1'0test'os e não apoiados; o S'·r · 
P1·esidente reclama · s'ilenC'io e tange {01•ternente as ca1n
painhas.) 

UMA voz - · .Sí está mal satisfeito, renuncie.· o seu Inan
dato. 

O Sn. BADAHÓ -. It~dividua.lmonte nã.o 6 farei. porque, ser
vindo-Ine desta tribuna para denunciar ao 1neu paiz os erros, 

. abusos e excessos que se praticam, prestarei u1n servi'do pu
blico, principalmente si denunciar o que vai de horroroso. n,) 
seio desta Babylonia que se chama Rio de Janeiro. 

lfMA· voz -·Pensei que ·v. Ex. estivesse occupando a 
tribuna para discutir a Constituição. 

O SR~ Pn.ESIDEN'l'E - Chan1o a attenção do o·rac1or para 
o objecto mn discussã.O. 
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O SH. B.\nAn6 -- Sou mu ilo docil ús observações de 
·v. ~~~x. YolLo ao a~su1npto en1 diseussão, sohi'C o qual api·t~
senlet emendas .. quP p,;.;[ão sobre a Mr~sa. 

Sr. President1~. lWt'ante a Conunissão dos 21 tive occa
.-.: i~u di' offerr'l'·E'l' uma ~~rn e nela. que restabel rço aqui ag·.ora. e 
t'~ enneehida nos segu intL•s tern1os: «A e leiç.ft.o do;;; deputados 
se.t·ú fl'ita pol' r~it·ettmsei·ipt;ões rll'Hot'UPS. não porlnndo haver 
candidaturas uni c as>>. 

Sr. Presidente~ a ma teria cor1sig·na.da nesta e1nenda {~ 
eon :-;(j t.nei onal. Entendo por Inateri a eonsli tucional a·quella 
que regula a eon1peteneia dos tres poderes poUticos~ as süas 
1nutuas relavões e modos de funcdonar. 

Esla enwmtla l'et'cre-se ao Pod,~:· Legislativo c lança as 
linhas g;craes para a fórn1a ílas :futuras eleições. 

Ella te1n a 'virtttde de irnpeclir o escrutinio de lista e o 
distri<'to usado nos nltimos tmnpos elo Ilnpcl'io. 

Não comprehenüo o escrutinio ele lista. e par,·a 1Jm povo 
lhTe •·· a pP•n· das mystil'ieaç:,õcs. O (·.;;;erTttinio de lista, alén1 
de dar lngar ús ehapas offi.ciaes cornplotas, aprr.senta rrsul-
1 ado~ extraor·dinarins~ dando 1naioria a pessoa de quen1 nin
guPrn cogitasa, eom prP juizo dos yerdacl.eiros candi ela tos d:ls 
divcrsaR regiões. 

Os factos ainda estão frescos e na menwt·ia du todos nós. 

~este systmna. tuna n~aioeia con1paela der.r:nla a gl'ande 
nu"titJt'ia ·dispel'sa. E', portanto. um systen1a condeinnado, que 
delu l'fHt emnpletan1cnte aquillo que deve existir entre .o 
nmudanlc (~ o nHtnclatal'io. (Apm·tes.) · 

.:\ c· i J.·cum:Scrip~~fi.o de que cogita a eu1enda não ·dú log·ar 
ao appar·t'eimenLn rle mandões~ e.on1o se, diz crn apartes: o 
carnpanar·io. que ás Yczes i nflno de modo jnconvenientt•., :fica 
IH'Stl\ :-;ysl.ema eornn elemento b(•nefico . 

.:\ -utnenda csLalJC'l eec u1n rncio tern1o entre o cscruti
nio d('. lisla usadn actualr.nf~nt.c e o districto antigo. 

· 8i estiYessn cm rninhas n1ãos. ostabelecerja o rnandato 
i JTlpor·ativo. · 

O SH. !\L\TTA 1L\CI-L\DO -- ·v. ~x. esl.ú diseuLimlo lei. elei
toral. 

iO Slt .. l.t\JJ.\HÚ - Eu tcnllo urna enwnda ~obre issu, a:hi 
na. Mesa. 

O Sn. .. \.M.PHH ... OPIIW - J~st{t d.iscutindo muito be1n; pódc 
conLinuar·. (lia ·rnuitos outros apa1·tes.) 

O Su. MA'J."I'A lVlAClL\DO (Uo Secretar·io) - E' un1 apu1·te 
que duu como Deputado. 

o SH. n.-\U.\H.Ó - o SJ'. JO Cecrctatio, {(Ul' rue Ül.I;Cl'l'OJ1lpe·, 
não tern razãn. pornuc•. n1ui Los oradores qnc fallm·um antes de 
mirn necuparam:..se~ ah\ eorn nnüeria:; ~Yeneidas ao ]Ji18so que 
eu discuto uma enH•nda que faz. parte Lla orden.t do dia. 

o :Su. .. Aum;wr-c, ug ];'nmTAS - E' por isso que devi::t. con
eorc.hu· emn o encerra1nento da discussão. 

O KH.. HAD.:\HÓ - Eu estou tratando de uma cmer:da c:ue 
subruetti ii consideração do Congresso. 

0 SR. A.MPHILOPHIO - Está 1nuito ~orrcc(o; esLá dis ... 
cutindo. n1uito bem. 

60 



((J Sn.. BADAHó - Portanto, senhores, penso que esta dis-
posição deYe ficar consignaqa na Constituição ... 

VozEs - Perfeitamente.· 
o SR. BADARó - .•• e que tem todo o cabimento, desde 

que lança as bases p'ara o n1odo de func_cionar u1n dos tres 
grandes poderes. . 

Outra parte en1 que deseJava tocar era uaquella que ex
clue da representação nacional os religios-os regulares e .se
culares, os arcebispos, bispos, vigarios geraes, foraneos, pa
rochos, coadjutores e to~os _ . os sacerd~tes q:ue ex~rc_eren1 
auctoridadc nas suas conf1ssoes; n1a~ YeJO que a ma10r1a do 
Congresso conden1na estas exclusões. odiosas ... 

iUM.~ voz - O que é muito honroso para o Congresso. 
O SR. BEVlLAQUA -· Mas. por ou_tras razões que não as 

apresentadas. 
O SR. · BADARó - • • • que já produziram todos os males 

que seus odientos alJeLores desejavam .. 
!Senhores, o fin1 ·manifesto dos nlinistros do Governo 

Provisorio era arredar destas cadeiras e desta tribuna os 
representantes na EgTeja Catholica, unica fôrça que a Revo
lu-ção não teve poder para anniquilar. (Apoiados e não 
apofados.) 

·uMA voz - E' uma injustiça que V. Ex. faz: 
lO SR. BADARó - Esses membros do Governo deviam· es

tar aqui hoje na estacada defendendo com ardor a sua. obra 
nefanda; 1nas fogem envargonhados, por veren1.-n'a con
demnada quasi unanimemente pelo Congresso ... 

0 SR. ALMEIDA PERNAMBUCO. - V. Ex. foi eleito por 
ser catholic-o? 

O 1SR. BADA!RJÓ -. -· Fui eleito por ser republicano. e do 
crencas notoriamente conhecidas na 1ninha provinoia. 

Para todos os cargos, Minas prefere os homens modera
. dos e religiosos aos der11agog-os e inimigos da liberdade bem 
entendida. 

0 SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - Não é SÓ por isso . 
o SR. BADARÓ - o que .sustento e que os proprios aucto

res da disposição que combato não apparecern no Congresso 
para d.e~endel-a e: alé~ ~a vergonha que os opprime, tiverant 
a ~ab1lldade ~ntlpa~r10tlca de reproduzil-a no regula1nento 
eleitoral que unped1u os membros do clero fossem candi
datos. 

. O SR. E·s~IRlTO SANTO - Ha no Congresso quem justi
fique esse arbgo do proje-cto; si tiver a palavra, vou justifi
cai-o. (f!a outros apartes.) 

q SR .. BADARó - O que digo é u1na verdade: esse artigo 
da le1 eleitoral prohibi-q. a ~andidatura dos padres, e os lne·m
hr_o~ do G;overno P_rov1sor1o (ai! e entre· elles um meu pa
t;Ic1~, o_ Sr. Ce~ar1o Alvim !, cujas opiniões contrarias ú 
Eg~c.Ja. ~ao noto.:-1a1nente conhecidas, devem estar a esta lloTa 
~absfeltos, por9ue conseguiram o que tinham em vista, isto 
e arredar daqu1 os 1nembros do clero, que por sua indepeden-

) 
1 
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penei a não. ·se dóbeal'imn nunca ás impos1çoes dos dominan
Les da l)atrHt. í.Apw·tes; pr-otestos e não apoiados.) 

Senhores, ninguen1 nJais do que eu deseja a consagração 
da fónna republicana neste paiz ... 

VozEs - Não parece. 
\ 

. ü :S:u.. BADARó - . . . mas queria quo esses nossos con
cidadãos Uves:sen1 entrada aqui, que, o regularnento1 elei
toral tivesse üadJ ingr·esso nesta Casa a todas as classes. 

Assirn é que a consulta ao paiz ·Seria leal o patriotica 
(Ap_oiaâos; ?nBUo be1n); queria que a Republica não tives;;e 
meao do povo, que não fizesse como certos domadores de 
feras, que só acarician1 as jubas do leão quando elle está 
uçain1ado. Este ~~ o grande crin1e dos ministros do Gov~~~no 
Provisorio : não têm eoragcn1 de enfre:ntar com o povo. (Não 
~ ·~poiados e apw·tes.) 

E.sta é a pura verdade. (Apartes.)· 
Fiqumnos descançados, senhores; a Republica está ac

ceita, o que resta. é entregal-a ao povo. (Avartes.) 
o que quero é a liberdade para todos, é um regulamento 

eleitoral qn ~ cir.~rlB já assegure as manifestações da opinião 
publica na reconstrucção das provincias. · 

Sejamos patriotas entregando as eleições ao p-ovo, ás au
ctoridades de eleição 11opular. Abaixo a fraude ! 

IPor que razão são excluídos das mesas eleitoraes os jui
zes de .paz ? Que desconfiança é essa ? Ern que é que o povo 
hra.zileiro ten1 ;-,3 1110-;trado in.e:tpaz de g·ovel'nar-se na re
gimen republicano? 

A Republica vciu para confiscar as nossas liberdades ou 
para res~abelecer o verdadeiro governo do povo e para o 
povo? (Repetidos apa·rtes) . 

Sornos 1nuito engraçados, senhores; lis01ljean1os o po\-(; 
de longe, n1as quando temos de encontrar c-o1n elle, fugimos ... 

Senhores, a n1edida .constitucional que .combato com
prüne a Egreja Catholica. 'Tenho m11 Hn confiança no povo 
hrazileiro, ·e espero que no dia que elle fallar livremente, os 
representantes do Catl1olicis1no hão de encher estas cadeiras 
CA11m·tes; apoiados e não apoiados) e hão de dar ao Brazil 
fei s COIDpativeis corn as "suas crenças e tradições. 

O SR. Auousr.ro DE FREITAS - Conheço muitos padres no 
,111eu Estado que valen1 n1uito m·enos do que V. Ex. 

O SR. BADARÓ - E'-n1e indifferente que o nobre Depu
tado c-onheça padres que va-lhan1 mais ou menos do que eu; 
não estou defendendo indivíduos, estou defendendo princí-
pios e classes respeitabilissin1as. , 

Pouco importa que haja um máu soldado, quando a 
classe ·é brava, nobre e patriotica; pouco importa que haja 
nm juiz venal e corron1pido, quando a ·Classe respeita a toga 
e sabe distribuir justiça! 

O SR. MATTA MACHADO - V. Ex. podia. defender melhor 
a sua causa, não fallando en1 padres; a Constituição que dis
cutimos só se refere aos cidadãos. 

O SR. BADARÓ - Nesta materia .só peço inspiração a Deus 
e á minha -consciencia; hei de defender a minha causa eomo 
me aprouver. Fallo para o n1·eu paiz. Quero, en1 todo o caso, 
que a Republica que estan1os organizando seja uma Repu-



- ~-í8 -

ldint pnpulm·~ un1a Hl~pnllliea eapn:t, ele viver no rrwio -das 
lllllltidCt~-~S 

O Sn . .A~·ru)\10 A~Et-umo - \'. Ex. apresentou rnanifesLo 
ao eleitorado? 

•U Sa. l::t\DAIR1Ó - Não; dis~~~ a a19·un::; an1ig~JS {!Ut' d~'SI'java 
pal.'a o Brazil uma 1-tPpuLlica 'l~unw ·a quu Tlners pecha para 
a Franc.a - urna ,fi,epnblica conscrYadora. 

UM Sn. {l'.EPHESENT.-\.':\TE - Y. Ex. foi 1nuito bern eleito .• 
o Sn. BAD_\.n.ó - . .:\qui e:SLOLl n_a tribuna exp.ondo n~inhas 

icléas poli Li c as~ aliús n1u i to eonh endas no decah1do rcg1n1en .. 
Ul\[ SR. R.EPRESE~TAl'lrrg - Fique eonsignado que só a 

votação dos catholicos não punha V. Ex. nessa tribuna. 
O Sn. BADARó - Tss.o só Dt~us e os intendentes poden1 

sabor ... 
l\Iinhas idéas ermn n1uHo cunhecidas no antigo regin1en·, 

p tive o prazer de Yir ú ultima Can1ara .ela Monarchia defen
der um dipl01na que n1e :l'oi conferido pelo g·lorioso Partido 
Conservador, do In1-perio; tamben1 P1inhas crenças religiosas 
cran1 conhecidas. senão -de todo o pnhlieo. porque nunca. andei 
fazendo alardo dollas. ao n1enos de n1eus an1igos~ que são nu
lnerosissilnos na n1a.ior parte das localidades de :Minas Ge
raes. 

tQ SR. BARBOSA LIJ\1A - Si a Republica tivesse sido posta 
a votos, triun1pharia ? 

O SR. BADARÓ - S:i tivessen1 tido a coragen1 de subn1et
tel-a á approvação popular por n1eio de un1 plebiscito, falla
riam todos os brazileiros, sen1 selecção de classes. 

O SR. BAHBOSA LLMA - Agora~ todos são republicanos. 
lO .SR. BAD_-\RÓ - E si não fossem~ a Repnb1 ica não se 

conshtuirj a só pela força ephen1era das arn1as. . 
.Si a Republica J'osse un1a obr-a. popular~ não ·estarianws 

{:orrondo o risco de elaborar un1a Cons-Lituição, -que. e1n vez 
ele ser an1anhã. un1a lei querida de todos os· brazileiros, seja 
tal vez achada. e contra a qual os nossos concidadãos tenharn 
necessidade de levantar 11 n1 grito de· guerra. (Num .. erosos 
a1Jartes.) 

:Senhores, o Congro.sso não se illuda corn este ben1 estar, 
do Rio de .Janeiro, não se illuda com esta calmaria; o inte
riot· do Brazil está inquieto. 

Falta alguma eousa a esta Naçãc' ... 
Si esta Constituição não consultar as circtunstancias do 

paiz, sj desprezar os seus usos e as suas crenças. po·deis ficar: 
certos de que an1anhã pregaren1os a 1guerra santá contra ella.·, 

Cada povo tem o governo que n1erece. 
O SR. MNFL'A ~L-\CHADo - E-,tá enganado~ os caLholicos 

de Minas só querem a liberdade. · 
O Sn. BADAHÓ -E. quem djssc~ o contrario? A liberdade

não é o surnrno ben1? 
Senhores~ os catholieos mineiros tém neste hu1nildr orador. 

urn specimen: alérrl· do Inuilo tolerar.to é utn pouco fanatieo 
pelas Uberdades. · 

--- .• ,. '"O'$fillltll 

1 
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:0 f[lW deseja1nos é o direito comn1un1; :fóra eon1 as ·Odio
sas nxeepções. Não queremos o banin1ento dos :iesuitas. a im
J.)OSição do casan1ento civil obrigatorio, nen1 a secularizaç.ão 
dos cmniterios pelo modo decretado pelo Governo Provisorio. 

Conden1namos, con1o damnosas á Egrej a, as leis de n1ão 
,nlorta~ que .colloeam o Estado na posição do salteador no
r~huno. a rnclear o~ e.onvcntos, esperando que morra o ul
·un1.o 'Jr·adc para arrecadar os bens da orden1. (Apa1·teis.) 

Que ria que a Constituieão tivesse, como collabor.adoros. 
l'0})1'0S0lll.an tes de todas as classes. . . . 

. VozEs -- Tem; ha aqui doutores, eon1merciantes~ indns
trJaf'-"· eLe .. etc. (A.JJw·tcs.) 

O Sn .. BADARó - . . • qtleria que a nossa Constitu]çã.o 
:f'osse obra do todos os brazileiros. 

O que vejo predon1inar no Congresso é o espirito irreU
gioso (Apartes.) . E' rm1 mal l1QJ'a n ·nosso pa:iz. (Apartes.) 

U:.vL\ voz. - H a tolerancia. 

O SH. B:\DARô - Não ha tal. Si assirn fosse, devian1 mn
nif0sta:r·-se. ácerna do tndo o mais, con1o se manifeslarrt ~corea. 
da clPgibilicladc dos c1erigos. 

v~~'- Sn.. HEPilESENT·.v:~·rn~ -- Ainda nfin chegámos ú -dis
eussão desses assu111ptos; a sou tempo o Sr. Deputado verá 
que ba opiniões contrarias ao qt~e dispõe o project-o dv ·Governo. 

O SH. LA~rouNmR (;{onoPR.Eno - V. Ex. está prejulg:anclo. 
!O SR. BAD'ARó- A média das opiniões. aqui, está entro os 

heterodoxos e os chrisLãos á moderna. 

U~1A voz -- Que ~quer dizer isso ? 

O SR. BADARÓ - Quer dizer: u1n individuo sen1 crcnç.a 
certa, como o penultin1o orador que · occupou. esta tribuna 
hoJe, o Sr. Seabra, que v a i á Egrej a. por noite de Natal, pedir 
inspiração a Deus, e, depois, approva a violencia do casa
nH~nto e i vil .obrigatorio. (Apartes.) 

~Si a Con.sti tu i ção :fosse obra plebjscitaria, todos. os brazi-
leiros cnllaborarian1 ilella, seria acceita por todos. (Apm·tes.) 

O SR. .L.YMOUNr:r:r. GonOPR.EDo - Seria uma con1edia. 
O Sn.. NASCI::\IENTo - S-eria a outorga da carta de Pedro I. 
o SH.. BADARÓ - Como é edificante jsso tudo r 
Os representantes do po·vo considerando .o povo coine

.ctiante ! Eri1 um paiz de su:ffragio universal nada se póde im
pôr ao povo sem o seu Yoto. 

Dizer-se que o plebiscito é uma con1eclia é injuriar o 
povo. Que o Brazil use hen1 ou n1al do direito ·que lhe per
tence: niiJg-ucm dCYI' CJlt rrcr ar-vorar-se e1n seu tn to r. ( T1·o
ca1n-se 11~7-l'l:tos apru·les.) 

Os nobres Deputados não são logieos ante o suffragio 
universal. 

Nós, os eal.holicos brazileiros, dize1nos con1 todo o cn
thusiasJno: :Kunea. em caso algurn~ fugiremos a um .inlga.n1ento 
popuJ:ar; e·m.1 todas a~ nossas. causas .queren1os o povo para 
juiz.1 
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Vêde bom onde está a verdadeira democracia... (Apar-
'tes.) . . . · t 

O eleitorado actual nãQ approvar1a este 1n1quo proJeC o 
de Constitui cão. 

UM SR. REPRESENTANTE - E teria con1petencia? 
O SR. BADARó - (Não; disse alguns mnigos que desejava 

representa o povo, e, abaixo de Deus, elle é o unico soberano. 
UM SR. REPRES&"\TANTE - ~Mas não para legislar di Tecla

mente. 
O SR. BADARó - Neste cas-o podia legi:slar. Ahi está o 

~xen1plo dos cantões suissos e de alguns estados anglo-an1e-
ricanos. 

O SR. MATTA MACHADo .__ Sabe V. Ex. qual seria o re
sultado? 

E' que a Constituição seri~ approvada sem emenda. (Riso.)' 

iQ SR. BADARó - Ficaríamos satisfeitos si a nossa· con-
den1nacão viesse do povo, e não correríamos o risco... · 

O SR. MATrA MACHADo - E os bispos não serian1 e1e
giveig. 

O SR. BADARó - ... de dotar o paiz com un1a Constitui
ção. que vai acarretar, talvez~ dias n1u:tc tristes para o ·Brazil.: 
('Não apoiados; apartes.) : · 

O SR. NASCIMENTo - Modificada e;onvenientemente, serú 
nma boa obra. 

O SR. BADARó - O Congresso deve comprehender que o 
~elemento catholico não é fermento de desordem. 

O padre brazileiro é um brazileiro como qualquer de 
nós; na maior parte dos casos é nosso irmão, nosso filho, 
nosso parente. 

10 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Devemos chamar O padre 
para o .serviço do Exercito? 

O SR. BADARó- Si com lealdade o Congresso der á Egreja 
tudo que ella justamente reclama, penso que seus represen
tantes não quererão fugir ao cumprimento dos seus deveres 
civicos, regulados por lei adequada. 

. . 

O SR. BEVILAQU'A - Apoiad·O. Todos os direitos acompa
nbados de todos os deveres. 

O _SR. BADARÓ ---- .Mas -o ponto que devo frisar e do qual 
propositalmente me arredam é o plebiscito. 

Si a Constituição fosse sujeita a um plebiscito, seria un1a 
obra nacional .. 

o. lSR. MATTA MACHADO - Diriam que seria approvada nos 
propr1os termos da proposta. 

O SR. ·BADARó- E' p<;>ssivel que fosse approvada nos ter
roas da consulta; mas, em todo o caso não teríamos o di
reito de reclamar, porque deveriamos p~oceder á approvação 
de trapalhos prep~r:atorios. fazendo predicas popul.ares para 
encaminhar o espirita publico. · 

Neste terreno é que os catholicos quereriàm perder a ba
talha! 
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O SR. NASCIMENTO - Mas não é o povo, por meio de seus 
representantes, que está approvando a Constituição?' 

O SR. BADARÓ- Isso é um modo· de dizer, que nem. sem-
pre corresponde á realidade das cansas. . · 

. ·Si o povo brazileiro estivesse nesta Casa, palpitante como 
está· no interior do paiz, a obra sahiria differente. · 

O SR. LAMOUNIER GonoFREDo - A obra não está con
cluida. 

O STh. BAOARó - ~o Cong;resso tem perfilhado o projec,to 
constitucional. CJ1uitos não apoiados.) 

O Sn. NASCIMENTO - Já soffreu variàs modificaç:ões. 
O Sn.. BADARó -l\:fas o que desejo precisar e assignala;r 

é isto: a Constituição será obra duradoui·a · si reflectir a 
crença da n1aiorja ·dos brazileiros. 

10 clero ó um poderosissimo elen1ento, ·uma grande força 
social e politica no Brazil. · 

O verdadeiro repubUcano democrata. aquelle que deseja 
a paz, a ordem e a permanencia das instituições republicanas 
neste paiz, não deve excluir da comn1unhão esse poderos-o 
elemento. (Apartes; não apoiados e apoiados.) 

Não tên1 razão os ::1obres reprcE=entantes, não estou fóra 
da ordem. · . 

O Sr. President-e, no dia em que annunciou a discussão do 
capitulo I e parecer da Commissão, não precisou o ponto do 
debate; deixou todo o parecer ao nosso alcance. 

Portanto, não estou fóra da ordem. 
A Con1missão foi chamada a emittir sua opinião ácerca 

deste pr·ojecto; condemnou a formula alli estabelecida para 
impor o casamento civil, mas aconselhou o Governo a man
ter a prececlencia do acto civil, sob as penas comminadas no 
fan1igerado e impolitico decreto do Sr. Campos Salles. (Não 
apoiados.: apoiados e apartes.) 

Para n1ostrar que tenho razão, vou ler o que disse a Com
missão. Não e·ostumo emprestar opiniões a ning.uem. 

Ora, eis aqui o que disse a Commissão: «0 art. 72, § 4", 
da Constituição. só reconhecendo· o casamento civil, declara 
que este precede'rá sempre ás ceremonias 'tez.igiosas de· qual
quer culto .. 

Essa exigencia tem perfeita· justificação na actualidade, 
visto como o casamento civil é um instituto novo entre nós 
e cumpre que a lei acautele interesses de terceiros e a boa fé 
dos proprios conjuges. Como, porém, essa medida é por sua 
natureza de caracter provisorio e ·importa uma restricção á 
l·iberdade individua.l, deve cessar desde que tenha penetrado 
na consciencia popular a convicção de que. perante a lei, só . 
o casamento civil' fórma e legitim,a a familia ·e confere direi
tos civis.» 

~!\. Commissão, portanto, condemnou a obra do Governo e 
confessou que o casa1nento civil ohrigatorio, só por meio de 
mneaças e de penas se in1plantará em nossos costumes. (Não 
l-~poiados :>. apoiados e apartes.) 

O SR. LAURO MüLLER - V. Ex. está dando uma inter
pretação . contraria ás declarações da Commissã.o A 
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10 SR. BADARó - 'A interpretação que eu conheço é esta; 
en1 regra o interprete não eleve esperar pela explicação do 
legislador nos casos ohseuros, porque quasi sernpre anc!a~_lOS 
interpretando lei.s cujos anctores já n1urr·eran1 ha longos anno-s. 

o :SR. LADRO MüLLER - Ag·ora. felizn1ente, o legislador 
cstú. ~rivo ~ explica a V. Ex. o seu· pensan1ento, e V. Ex. o 
contesta~ 

O Sn. .. BADAHÓ - Eu leio ele Í1ovo o parecer da Conunis
S<io para o Congresso ver que a Conúnissão confessa ingcnua
n1c~ltc que o casan1ento civil obrigatorio Ü11POtta restricç~o ú 
1 ibcrdadc individual. alén1 ele estar rnal a:ccello e re:_)udrado 
pclD pai r. inteiro. · . . . . . . . 

. Perante os vcrdaclcu·os pl'll1Clfl-IOS, o lrgJslador· rlPYC cv t-
tar lrgislar de -encontro aos cosh1n1es do p-ovo. 

O Congresso vai. leg·islar para o Brazil e não para a Hepu
hlica de Platão. As aguas ele nn1 rio lcvan1 a -cor c o sabor 
dQs terras por onde pasM1-:1. As leis que não :foren1 urna ef
J'loresccncia do .Jnei-o social .rno.rrerão petrific-adas nos ar
r~hivos. Os povos ex:ist.en1~ e~creveu Si sn1oncli, c não fürant os 
leg·isladm·es que os crearam. A sociedade é quo "faz o leg-i~
l~dor ~ o legislador não r~ódc fazer a soeiedade, nern con
trariar o seu g·enio~ a sua historia, as suas affeições. 

A obra do propagandista é n1uito differentr ela obra elo 
1cgislad0l~. Si qúerc111 Tnudar a nossa constituição social~ co
n1ecen1 a propaganda: os philosopho-s~ os padres, os publi
dst.as c os jornalistas que implanten1 suas idéas na sociedadP. 
onde o 1 egislaclor deve ir encontrai-as an1adurecidas. · ( T'ro
carn-sr: 'N? petidos e ca.ltn-oso.'l apm·tes. Apoiados e nfio a)Joio
âos.) 

O Governo ProviEtorio ~elaudicon IJlO casan:ento civia, 
com.o mn outras n1aterias -delicadas. 

UM SR. REPRESENTANTE - En1 que é que o cas~unrnl.o 
civil, eon1o está estabelecido na Constitui cão. ataca a libci'-
dacle de eonsciencia? ~ · 

O Sn. BADARó -No seguinl.e ponto: para os calholicos 
rxi~te clisciplir:a a respeito, a qual rfe,:ou o contracto á altura 
de sacrarr1ento . .Tá se vê que. alén1 dos cffeHos cisi:.; do ra~a-· 
mento~ ell_e ten1 a virtude de{ sacramrnt.o. 

UMA voz -. 1 Perante a Egre,ja Gatholiea. 

O SR.· B:\D.ARó - Si perante un1 notario. encarregado do 
casamento crvp,, avpareccn1. indivicluos que não estão presos 
a crença:s rehgwsas. que (hsponhan1 obrig·at.orian1entn ~obrt' 
a n1aterut, nada n1a1s facil do que fundarCJn a fan1 i lia SP
gun.do os pr·eceit.os da lei civil~ n1a-s. si esses indivicluos sã.o 
catholicos~ Hm1 de obedecer aos ·nrcccltos da sua relig·ião. 
· . .o Es.tado .não deve perturbar a paz das conseicncias, :fa
r..r.~do ~xigr-ncias que collocan1 os deveres do fiel ern óppo
SlÇ~ao aos dcvrres do cidadão. Para o eatholico. a nnica vP-r
da.dcirn: :l'amilia ;se fu.nda de con:forrnidade con1 ·as disposi<:õe~ 
tr1dent1nnR. .Alen1 d1sto, todos os povos que comprchenclrm 
b.er~ estas matflrias~. accei.tmn a fundaçã.o da fan1ilia ])r. la l'r
hglao e Tlelas leis ervis. Para não ir rnais longe. hagta olhar 
para .os Esta~os Unidos do. Norte. (Apa'rtes.) - · 

No Bt~azil, os casan1emtos entrr, cntnolicos devcnu conti
nuar a .ser· celt'brados pela fórmn estabc·lecida pela Egre,ia ca .. 

t~~-
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tholiea: o.s easainenl o.s entro l)essoas não cathoUcas e o mixto 
(entre PUt'tu eathnliea e at:atliolica) doven1 ser· eelebrados por 
osci·iptui·a publiea, como meros eonteacf.os civis. (Apartes; 
nJWiados e nüo apoüulos. ) 

Si o J~staclo OJ)!WiJne a conseienc.ia do ind i Yid uo. crêa para 
0lle tmHt posi~\ãO ,·inlt=•nLa; o individuo ha de ser. úocessaria
lllf'nte. apuslala ou crimieoso. (O m·aâm· t: in,tm·J·ornpido pm· 
tantos ap.w·tes_. que ·não se pôde uucú· .~·au, voz.) 

Hrspondo: o assnnr_,, da mal.<-~ria, para os t·alholitCos, é. ex
clu~i\·amente, u ConeiUu de 'J'rcr~L,). (Apartes 1·epetül'os.) 

O qnn C[l!t)r•o ,-~ ~ousa n1uito f'ilcil de conccctor-se; quei'b 
rla~ af! povo lnis que elle abraeo_ com cnt_h~~·dasmo e seja o 
Jlf'll11nJro a Yelar· pela sua ext;)euçao. (Apowdos.J 

Tristn r!n legislado!' que preeisa i:U11p::trar as :mas leis 
~~ont a ponta 1lns hayonelas! ..:\ Yiolrneia iS a mais ]n·ecai·in. da~: a·r·nuls. 

Ul\L\. vnz - Em que é qlle o projeeLo priva o catholico ·dn en.samentn reUgioso? 

O Sn. H:\D:\Jtt) - Não impede o acto l'Pl.igiosn. nm~ nln·i
ga :lo :w.r,, t·ivil, u qun constitue violaçãiJ flag·1'antc da lihcr
dadt• individual e espir·itual. 

U~·L\. vnz - O c~asamento eivil ~.~ para gal'antir as fan1ilias. 

O Sn.. BADAn.ó - Isso é un1a chapa; pm_·Yenlura. as :fa
nlilias · ae:.uaes não estão garantirias, apesar· d~:• l.n1'0n1 ~i elo 
fundada~ segundo as leis da J~greja? (Apat·tes,.) 

Haja n easan1enlo eivil para quem quizer, e continue o 
easan1i:•11Ln c~ a! h o l ieo para ns catholic.os. (A}Jartes.) 

Xüs toclns C[tlc aqui esta1nos somos filhos de casaes que 
se forrnar·an1 perante a Egreja. 

Ü:\f. ~R. REPBESENTAKTE - ln1agine V. Ex. um protes-
1 anL0, un1 n1usuln1ano e 1..1n1 cathohco que se queir:un ·casar. 
Pergnn to: Qunl dos easamrntos devrJ preceder? 

O Sn.. .HAIHnô -- Mas não é essa a questão de que traio. 
O :.\:u;;s~ro SR. R,EPRES.EN'l'ANTE. - ·~las permitta que eu 

n.eahe o nwu raei oeinio. 

O Sn. BADAHÓ - Eu não raciocino en1 rli.reit.o civil. E' 
un1n n1al.nria po~i I iva :lr?Urnn habernus. Antt•s deste :r·.eg·imen 
apparecütnl rlnstas hypotheses e aehava-se JY~JnPdio para ella.s 
no nn.sso Direito. 

10 Sn .. BAnBoR:\ Lrnú - Corno V. Ex. salw. n Syllabns 
ricelara :'tquelles qne rn·<;gaJn a .ê_nbernnia do povo: A nat/u~-
rna sit. __ _ 

O Sn. H.-\D.-\IH) - Eu ainda não fali-e i no Suilahus: mas pelo 
aparl·.c do noln·c rnprPsenl.ante vejo que ,, pn:-\ilivista o .. por
tanto, inim ig·o do Sull.ahu.s. 

O Sn. ESPIIU't'o Sx~'J'o - In in1jgns rlo .SyUabu.s sã.o .os 
amantes da l iheeclade e da tolcrancia. 

O Sn. B"\D..\R<Í - Scn h ores~ e8l.ou aqui :fallando para o 
povo. e. referindo aqui llo que se apprcude nas escolas. O que 
é Verdade é que. estan10S aqui fazendo lejs para a lua. 1113.8 
não para a terPa br:u~ileira. (Contestoç{íes ·vehenu:ntes.) 
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Senhores. si tivessemos estatisti.3:1 regular, haviarr~tos de 
ver qual tem. sido n resultado do casamento civil entre nós. 
Em cidades important.es e populosas Lêm-.se feito dois ou 
tres casamentos, e isto 1nesmo entre praças de ptct, que sã.o 
em seguida elevadas a sargentos. (Apartes.) E, o facto in
contestavel. 

Pergunto: Porque é que o Pos} tivismo não está domi
n8.ndo no paiz, apesar de toda a protecção official 0 das pra
ti c as intelligentes de .seus directores? 

Porque ainda não conseguiu calar no animo dos hrazi
leiros ? -

O SR.. BEVILAQUA - E' porque, para ser-se positivista, {~ 
p:t.'eciso ler uns voh.unes grossos . 

O SR. 'I'OSTA - J..Jaffite disse ern Paris que a Dictadura 
c~s!·.ava eon1pron1ettcndo o Positivisn1o no Brazil. 

O SH. BADAR.ó - Para condemnar-se essa seita absurda. 
(Contestações) na obra da Republica. basta olhar-se para a 
nossa bandeira. onde se encontra um verdadeiro attentado 
centra as nossa·s tradições.· (Contestações.) 

·O povo nunca entenderá os lemmas· do Posi.t.ivisn1n; ·J 
nem lerá os grossos volume~ d-o Sr. Bevilaqua. (Riso.) 

Para o povo ser feliz basta o Ben1wo âa :Montanha, que 
até as creança.s compreher..-dem. -

Eu sou 1nuito tolerante, mas olho con1 profunda n1agoa 
para as n1aculas que o Positivisn1o ten1 in1prin1ido na obra 
da Republica. Criminosan1ente lançaram mn nossa bandeira 
um dístico que nã.o quadra com as nossas idéas (Contesta
ções) ; nós eram os possuidores de uma bandeira que ·era o 
-symbolo da nacionalidade brazileira e não da Monarchia. 

Essa bandeira tinha uma tradição honrosa e um tecido 
·de glorias (Apoiados) . Sup:pdmisscm o que nella era ineorrt
pativcl. com o.s syn1bolos do novo regin1en, mas não inscre
ve·ssem (facto virgem entre todos os povos) o dístico - 01~
dem e Progresso. 

O SR. BEVILAQUA - V. Ex. quer len1ma mais digno do 
que esse? 

iO SR. BAD~Ró - E' u1n lernr11a como aquelle aue o nobre 
Deputado lembra aqui todos os dias aos seus collegâs: - Viver 
ás claras. (Risadas) . 

O SR. BEVILAQUA- V. Ex .. repelle isso ? 
. 9 SR. BA.DARó - Eu apenas quero é que a doutrina não 

SeJa Imposta ao povo brazileiro (A .. J,artes); os nobres Depu
tados. transforn1em-se em aposto los, saian1 pregando a sua 
.doutrina a todos os povos, C·On1o fizeram os .semeadores do 
~vangelho, n;as nã~ aproveiten1-se do poder das armas para 
1mp_or ao pa1z aqu11lo que- elle não quer. (Cruzam-se tantos 
e tao vehementes apartes, qtte niio se ouve a voz do- orador. 
O S1". P1··esidente recla·rn~a attenção.) 

ERtas ~ outras nrovocações é que têm impedido···qlfc o 
·povo braz1leiro, de:::;de as primeiras até ás ultimas carn.adas, 
corra a abr~çar a bandeira republicana. 

O SR. NASCIMENTO - O que o nobre Deputado queria é 
que, expe1lida a casa real, ·ficasse tudo nn. mesma. 
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O Sn. ESPIRITO-SANTo - Queria uma Republica só no norne. 

O SR. BADARó - A unica .superioridade da Republica 
sobre a Monarchia é a elect.ividacte do chefe suprerno, ben1 
entendido, de urna l\louarchia constitucional representativa, con}o a da Belgica. 

Eu não queria, e nã.o quero. nc;yiciades para o meu paiz. 
Tmnos achado sernpre facilidades para as grandes em

presas patrio ti c as. A abolição do elt~n1ento servil, por exerri
plo, fez-se entre hymnos e flores; ninguem se levantou con
tra ella, apesar ele ter sido realizada de u1n rnodo jncon1pleto. 
(?·hio apoiados e muitos apartes.) Poi. . . (Continuam repe
tidos apar·tes.) 

. Mas não desenterrernos o passado, con1quanto ha pouco$ 
chas o Governo se len1brasse de ir mexer nesse cerniterio da 
escravidão, já esquecida, talvez tendo en1 vista. . . com a 
c.re~ação elo archivo, apagar à origen1 dos futuros fidalgos 

brnzileiro.s. U1na folha desta Capital., e das n1ais conceitua
das, chegou a insinuar que os mesn1·0s indivíduos que no 
ten1po da propag-anda abolicionista arn1avan1 a popularicl.acle 
dizendo-se filhos e parentes proximos de escravos ou ex
escravos, tratam hoje de apagar a n1emoria gloriosa de seus 
i Ilustres avoengos... (Apartes.) 

O SR· BEVILAQUA - Isso não é novo; tive a honra de 
propor a cren1ação, :no Congresso Academico 13 de l\íaio. 

UM Sn. 'REPRESENTANTE - Volten1os ao modo inconve
TJ.iente por que foi feita a Republica. (Ha outros apartes. O 
S1·. Presidente j'ez som·· as . campainhas.) 

O SR.: PnESIDEN"rE - Previno ao nobre Deputado que 
está dada a hora. 

10 SR. BADARó - Senhores, a presidencia me previne que 
fi ternpo de pôr termo a estas despretenciosas considerações, 
e vou abandonar a tribuna fazendo appeEo sincero aos nobres 
Deputados: si qujzerJ.nos dota-r o Bra7iJ com un1a obra du-
1·acioura. e que possa felicitar nossos filhos, tenhan1os se1n
pre ante os olhos as cr·enças e os costun1es do povo ,brazi-
leiro. Sinto-n1:e lisonjeado com a attenção que n1e tem· sid0 
disper:sada pelos nobres Deputados. e é confiado nella que 
:façü esta confissão dolorosa: penetrei nos arcanos insonda
veis -da p-olitica revolucionaria, e voltei de lá, como Dante do 
seu Inferno, perturbado pelo que vi e entristecido pelo que 
adivinhei... (l~iuitos apoiados~· rnuito bem; ?nuito bem .. O m·a
dor é cumprim,entado por todos os repr·esentantes presentes.) 

Fica a. discussão adiada: pela hora. 

O SR- PRESIDE-NTE designa para ordem do dia de amanhã 
o seguinte: . . . . _ . . 

1
11 

part.e (a.có 1 hora) -- Drscussao do requerimento do 
1Er. üiticica. 

2a .parte - Continuação da 1 ~ discussão do cap~tulo 1° 
da secção 1 a; 

1
11 

discussão do -capitulo 2° e dos seguintes da 1 a .secção 
do projecto de Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 4 112 horas da tarde. 
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1 oa C'< C<- 1-.1\1. 27 DE DRZE?IlDL10 DE t8Ç)Q 
.O SE;:-~:::~AO, '•·'' 

·p ·d · r.l· S·1·. Prndente de J1lorac::; . ?'CS'I. encta .u 

~\o rnrin-dia~ faz-sP a ehamarla. <1 qnat 1'C'spnnclc·nl o::; 
Srs. Prurlrm.l c de l\:lnracs~ MaLta Maehad(~, Pa9-:; de C::trYal h<), 
gdt1ardo Gm1çal\·rs~ Costa Rodrigues~ . J~q·anmsco . ~~rachaclo, 
J. .. eovig:ilclo Coelho. .T on.quim Sarmr:nto: l\'la~1<2n 1 B*1rat ar., .. \ n
l.onio Burila~ .Toaqnirn Crn7.:, Cunha .ru:rnor . .loao Prdrn,. J llcn
rlm·o Pae.hP!.:n. E'l:YSAu Martins. Joaquim ÇaL~1nda~. Be~etTtl cL; 
Albnqnnrque ·.Tnnior. João J:3er~~l'd<}. Ol1ve~r:a Ç1~lvao~ .l~)~t~ 
Sccunclino. Arnaro Cavalcanü. 1~ n'n1nlo da. ~1lven a. Aln!Clcla 
Barreto~ .Tos é Hygino~ J~osé Sü11não, Fredm:1.co Serra_~10. PP~~ r·u 
Panlinn, H.osa Juninl\ Cof'lhn f' Cann)ns. Ihnmaz_ Ll'tlz. \t ll'
g-ili o namasio. J)orn ingos Vic.müe~ Gil Gou 1 ar L~ Lapm'~ Braz 
f:arnriro. Campns Sallcs~ Ubal.din~ do Amaral. Sa1~to~ A~
rJrade. Generoso l\'larques. Ranl1.no I:-_Iorn~ Estevrs .J_u1~1nr', L1nz 
Dolphinn .. Hamiro Barr~llos. Pn11H'1I'~) :Machado .. .J u.ho Frota. 
Eduardo \Vandcnkolk ··:::::alrlanha Marn1.ho . .Toaqunn de Souza.. 
Silva Canedo. Silva !Paranhos. Joaquiln MnrUnho. Pinheirn 
Guedes. Uehôa Rodrig·nes. Indio do Brazil. Lauro Sodré. Srt
t.cdcllo. Nina ·Ribeirá. Cantão. Pedro Chennoiü~ Matta Ba
eellm\ ·Casimiro Junior~ 'Rodrigues ~F'r.rnandf's ... An.l'risio Fi<~-
lho. Nogueira Paranaguá. Nelson:. rpires Fc~I'reira. Baehr~:-;a 
Linia. Bezerril~ .Toão Lopes . .Justiniano Ser·pa, Froderieo Bor
ges. ;: ose Avelino .. José Bnvilaqua. Gonç.alo ele J..~agos, 'Nas
cin1nnto, .A...lmino Affonso, ~Pr.dro Velho ~Hguel 'Castro, Amn
rirn Garcia, Epitacio, Pedro An1eric.o. Sá Andrade, Retumha. 
Tolentino · de Carvalho. Rosa e Silva. .Toão Barbalho. Gon
çalves Ferreira, • A.lméida Prrnarnihn'üO. Andr;é CaYal~can:li. 
Rayn1undo Bandeira. Annibal Falcão, IP·éreira de Lyra, João 
ele Siqueira, .João Vieira~ Lniz de Andrade, Espirito Santo~ 
Bellarn1ino Carneiro. Pontes de l\1iranda, "Oit.iciea. Gabino 
BAsonro. Ivo do Prado. Oliveira Valladão·. Felisbello Froire, 
Augnsl'.o de Freitas. Paula Argollo. Tosta. Seabra. Antonió 
EuzPbio. 7;nma, Arthur R.ios.. Garcia~ Pires:~ ·Marcoliilo Mou ~~a. 
San Los Pereira. Custodio de Mello. Paula Guimarães. Milton, 
An1philophio, Franeisco ·Cerqueira~ Dionysio Cerqu.eh-a, Leo
vigildo Pilgneiras. Barão de Villa Vicosa. PriSCli Pal'ai~.o. 
Moniz Freire, Athayde. Junior, Fonseca e ·silva. Nilo Peça~ 
nha~ Manhães Barreto~ lToaquim Breves. Virfdlio Pessôa, 
França Carvalho, Luiz l\hn·aL .Baptista rla lVfotta. Fr6Ps da 
Cruz, Alcil?.do Gua~1al?ara. Erico :Coelho. Sa.rnpaio Ferraz. Ja
eque~ üu~1que. Anshdrs. Lobo, Fur:quii~I \Verneck, Don1ingos 
,J~SUlllO, rhornaz DelplHno. Badaró. Pacifien :Mascarenhas, 
CJalreinl Mag·a1\h~es. Lennrl Filho, · Francis.co V.c•iga, Cesta 
:::;·0n)1a. Lan1oun1cr'~ Gon(;alves Chaves. Amerieo Lnz. DuLra 
N1ea~io. Ferreira ·H.abelln. Manoel Fulgencio~ Astolpbo Pip, 
Dormng.os. Roeha. Costa l\'Iaehac1o, Don1ingos PorLo. Corrôa 
1-,~al:ello, . Hucno de Pa~va, .João Lu iz~ l\f.arl.in l~o Prado .Tunioe. 
lJernarchno Campos, Moraes Barros~ Don1n1goR de Moraes~ 
Adol~h_o Gordo. C~rvalhal. Angelo Pjnheiro. Mursa, Rodol-

.. P~lo l~hranda, Pan h no Carlos. Moreira da Silva. Rubião .Tu
. nwr, Fleury ·Curado~ Leopoldo ele Bulhões. Guhnarães NataL 

Caetano d~ Albuquerque, ;Bellarmino de Mendonça, Marcianó 
de Magalhaes, Fernando S1n~as, Lauro Müller, Carlos Campos, 
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SchJllidl. Lacerda CuuLiuüo, VicLm·ino ~Ionlt~il'O Pereira da. 
Cu::;ta, .AnLão fÜ~ Faria. Julio de CasLilhos. Borg~s de Medei

l'CH, ..:\i e ide.s J~inw, .-\ss is l3razil. Thomaz Fltwns. A. breu H~~
HH•r·u Bapti:::ta. Rtwlta Osurio, Cassiano do Nascilnento De-

lili' !1· i u Hibt~ i l'O, .\'Lt~nnu. ..1 ulin S(·ypr·ian o, .Jost~. Mariano . 
. Jnão SeyE•rianu, .:Vleirct de• Ya:-~t:t.'fl(~C'llu:-::, :b'r·nncisco Gli~ 
t't~L'Ítl. Alnnleit·u dt•. H~u·1·os. Theuclhrelo Souto. Joaquirri 
Felieio, Bar·ão d1) S .. Mar·eo:-;, CP:-;;at·iu ..:\lvirn. Antonio 
Olynlhu. Chaga~ :Lubato. ..:\r·i~tides :Moia. GonQalves Ranws, 

.loflo dr~ .\YPllae. Belfort Vieira. Fonseca Hcr·mes. U1·banu l\lar-
condc~ e ()Jiyeü·a Pinlo. · · 

Abrt~-su a se.-;sfio. 

Dc~ixam d(• cunlpal:ecer, com cau::;a par.· L i c i palia. 013 
Sr·:-;. Florim~u Peixoto, Quinlino Bocayuva, João Neiva,' H:uy 
BQ.Tbosa. Tava1·es Bastos, ~-\.qu il i no dn ~\rnaral. Theophilo dos 
Santos. Lopes Cll aves. J .. etuHl!.~o Ma c i e I. Carlos na rei a. Alfredo 
J1~!1is. Medrado~ Cflsaúo l\toUa .Tuniur . .Alvaro BulPlho. Fel'
reir·a Branclãn. Martinho Hod[ igTH•.-; e Cnni o Cm:·t.n.xo; sen1 

~.:a u.~a. o:::; Sl':-i . .r uã 11 Pin h c i1•o .Jac1lll da Paixão . ..:\lrxa r..dt·u Sto
eklc•r, Feliciano Penna, Fràneisco An1ara1. Palletta. Ferreira 
Pires. H·1mrique de Carvalhr1. Bcrnm·dn dr• l\iendnnÇ.[t. Santos 
Vj eira. Cyri 11 o ck I.en1us. ..\lbcrtq Brandão, iVIayrh1k, Conde 
de Fig-neil·edn. Yinhues, Lnpes Tr·ovão. Luiz Barreto. Rangel 
Pestana, ..:\nwrico Lobo, Antonio Pr·ado. Ahneicla Nogueira, 
}~rnestn de Oliveira. Juveneio de Aguia1·, Viriato de l\iedei
r·us. Polycarpo Viotti, .Rodrigues _:\lves. Carlos Chagas e Costa 
.Jt~lliOl'. 

O Sr. Espirito Santo - AprGveito a opportunidaae, 
Si.,. Presidente, para fazer un1a deelaraeão de Yol o en1 rela1~,ãu 
ú sl'ssã-o do 2:3. Ka oeeasiãn cn1 que se Yotavan1 as e1nendas ao 

tiltdn JH'Pliminar ela r~nssa. Constitr1 i~:Ao. eu aguardei. pr'ôpo
!4ilalnH•J1tc. a occasião em que. terrn1nada a Yotação do artigo 
:>". liYeSS(' rh~ St~l' iniciada a \'Otação do art. 6° eon1 as respe
etivas en1enda~: e PJüão. tendo rernettido pré:viamente ú 
]iJ rsn tun a dei i!iYo. que devi a ser cons i clerarlo no referido Li
tu lo, clnv•'nclo sr,r -incluído entre os at'is. 5° e 6° e passando 
este a oecupae a nmneração seguinte~ tivr, o cuidado de desj
fn:ar o addltarnento na oecasjão ern que se trataYa ela votaçao 
do ar L ôo. 

V. Ex. tornando en1 consideração diversas en1endas, pedi. 
a pala\Ta e Pxpliqu c i qt 1 c deYia preet~dl~l", entre as en1endas, a 
n1inhn., pm.· ser um 1dditamcn~o. . . _ 

. V. Ex. sabe que, de accordo corn o Heg1n1ento Int.erno 
desta Ca.sa u~ addilarnPnlos são preferidos aos substüutivos, 
n rlrnl.1·e ui1s on onLros, sel-o-ão aql~ellcs qü"tl tive.ren1 maior 
lalitudp. . . 

Ora. o nwn acldi tarnonto ünportava jnstarn:-nte em 111-
C'luit· nn rn·n.iPeto eonstih1cinnal, dep0is _d~~ art.. ~~' urn. ot~tro 
001n a nnmr'eac:1n dr. ()•). ~~ PsLe eonstltun·1a nmi.Pl'H~ pt'lllelpal 
cln que st~rinm aeee~sorias as relativas aos arts. G", ,o e so en1 
deanfc. _ , . 

1 V. ·Ex:.~ Sr·. Pr~)siclc.nfc, não per~tnu a~J;e_nçao, a m~n 1a 
rrelamaç·ão; l'í~cln.nH'l. po1 ~ novamcn 1.1', c· V. Ex. parece anlCla 
não ll~·ar a menor ai tPnçao. ._ 

Trrminm1dn a ynln(~5.n do arl. 6°, V: E;x:. apresentou _a 
n1inha emenda. dizendo CJlit~ PT'a urn sub~lliULlVo_ A .~eclara~1do 
que e-:;tava prejudicado pOt"CIU.e tratava de materw. Ja vcnc1da. 
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Ora. parece-n1e que, ou foi n1al con1prehendido o con
texto do rneu additarncnlo~ ou V. Ex. sacrificou, desta nm
neira, não dig·o propositadamente, a aclop1;:ão da emenda que 
apresentei. 

O SR. PP.ESIDENTE - Observo ao nobre Deputado que o que 
está dizendo não tem referencia alguma com o que· está em 
discussão. 

10 Sr.. ESP1RI'l'O SANTO - Vou provar que tem referencia. 
V. Ex. permitta que eu expenda o rneu juizo, porque não 
seu parlan1ent.ar, não estou acostun1ado a estas praticas e 
dev·O n1erecer de V. Ex. 1nais alguma benevolencia ... 

O Sn.. PRESIDENTE - Sou obrigado a zelar pela cxecucão 
do Hegin1ento. 

O ·SH. EsPIRITü SAwro -· .... do que n1erecen1 os grandes . 
parlan1entares que aJqui trata1 <.t.rn do titulo preliminar ,quando 
se djscutiu o capitulo 1 o. r:renho visto tres ou ,quatro oradores 
discutiren1 n1ateria differentr. da que está em discussão, e 
V. Ex., n1uito tolerante, os consente nesse can1inbo, e agora 
que .quero explicar n1eu pensan1ento, por isso não devo ser 
interrmnpido. 

O !SR. PRESIDEN'l'E -. Não ten1 a menor r.elação con1 o que 
está e1n discussão. 

. . Ü SR. ESPIRITO .SANTO - Quero ex,pliCJaT meu voto ... 
O :SR. PRESIDENTE - Observo ao nobr·e ·representante 

que não p6de insistir .. 
. 0 ;SR. ESPIRITO SANTO - Per.doe-n1e~ na sessão de 2;4 
c1uiz explieal-o; na. sessão de ·h ontem não pude fazei-o. c 
quero explicai-o h:aj e. A emenda· que apresentei, ·V. Ex., 
considerando-a prejudicada, não pern1ittiu ,que ella passasse; 
de n1odo que, quando se submetteu 1á votação, fiquei sen
tado, sendo 0 au-ctor da emenda. P.orque? Parece, effectiva-
111ente, origir..al o meu procedimento; n1as. sentei-me, mesmo 
:vropositaln1ent.e, para dar u1na prova eloquente de que 
tinha a convicção de que a ·emenda estava, sacrificada com 
as palavras do nobre Presidente. · 

,l\fas, Sr. Presidente, estou contente con1 1sto. Minha 
emenda se refere a un1 principio de equidade entre os es:... 
tactos e a União. Sou dos republicanos n1ais ·convencidos. 
,n1as ,que . se prende1n rr~ais a !questões de facto do que á da 
fórma. Acho bo·m que o Congresso discuta todas as ·leis 
referentes á organização do :paiz; mas acho ,me-lhor que a lei 
seja uma realidade, a justiça un1 fa.cto .pratico, .e o direito 
seja perfeitan1ente respeitado, a principiar por este Con
gresso. Não in1porta que· a 1ninha en1enda. que estabelece a 
eg·ualdade dos estados e a União, tenha sido eliminada, por
que ficou, tan1be1n. riscada do titulo pi eliminar a data mais 
gloriosa da nossa Patria, que é a de 15 de novembro de 1889, 
uma data que ·qualquer povo que preze suas glorias. desejaria 
conservar. como· a n1ais br1 lhante nos annaes da sua historia· 
Poi.s ben1; o OongreS$0 achou, no :::teu imn1enso patrioti.srr.t'o, 
necessario riscai-a do nosso pacto constitucional, no regn11en 
democra ti c o. 

O .SR. JosÉ MARIANNO -· Ha de .se'r restabelecida. 

ll~ii·'~~lt.f@. 

\ 
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~o SR. EsPIHl'l'o S.:\NTo - E' o que tinha a dizer. (Aluito bem; rnuito benL) 

O Sn. PHESIDEN'rE- O Sr. Deputado pediu a palavra 
sobre a, alcta e tratou de rnateria que não tem a menor 
·~onnoxão con1 el.la.. Eu cun1pri o 1neu dever chamando-o 
a orden1 o Inostrando que o que e·stava em discussão era a 
acta~ rnas o nobre Deputado insistiu e1n fazer u.ma censura 
ao I?rocedinlento da ~Mesa r~lativan1ente ao modo por que 
consJcler'ou uma mnenda por 1::5. E;x. apresentada . 

. q Sr. Deputado apresentou ao art. 6'\ con1 o non1e de 
aclclit.Ivo, urna en1enda concebida nos Lerrnos seguintes: «a 
renda ai:·~cadacla pclo_.2 ~~tados será dividida en1 duas partes, 
un1a de. : U o/o para a U n1ao e outra de 30 o/o para os estados.» 

E1nbora o nobre Deputado qualificasse a sua emenda de 
additiva, ella, visivelrr~·ent,e, tratava .eh! un1 sy.sfema âe d1s·
crin1inação de rendas, differente daquelle que estava adoptado 
pelo Congresso votando o art. 6°, § 8(\. 

Por isso a lVlesa ·considerou .e declarou prejudicada a 
sua mnenda pela a~pprovação do · art. 6°. 

. S. Ex. nessa Jccasião reclan1o.u, dizendo que a sua 
mnenda não esta v a prejudicada. Eu consultei o Congresso, 
lendo a en1enda, e o ··Congresso, por votaçãJ ern g-rande n1ainria. 
confirn1ou a decisão da Presidencia, considerando prejudicada 
a einenda do Sr. Deputado. 

Taes forarn as occurrencias que então se deran1 e contra 
as quaes o Sr. Deputado Espírito Santo reclama, relativamente 
á acta da sessão de h ontem. 

O .SH. :MARCIANo MAGALHÃES '(pela ordem) - P·eco a 
V. Ex. para n1andar inserir na acta que· o Sr. Dr. A1mino 
Affonso ·assignou cornrnigo o additivo que n1andei á l\1esa 
OP1 relação a.o systema eleitoral. · 

F'aço. esta declaração porque pareceu-n1 e .que .S. Ex. extra
nhou o eu não tel-a feito hontem., 

iO SR. PRESIDENTE - Si não h a 1nais quem peça a pa
lavra., .dou a acta por approvada.. '(!Pa~usa.) E-stá approvada .. ; 

O Sr. Pedro Americo - Sr. Presidente, creio que já 
~estão !exube.Daruten1ente demons.trad:os os inconvenie;ntes de· 
reunir-se o Congresso nesta .sala, digna das regiõe1s torridas •. 
(Apoiados.) . 

Esses inconvenientes sã.o de diversas ordens. Relativa
n1e.nte ao calor, todos sabem os effeitos physiologic.os des.s~ 
agente physico sobre o nosso organ1~n1o e, por consequenc1a, 
sobre a nossa capacidade inteUectua.l e a nossa actividade 
1noral. (A.poiaâos. ) 

rSob o ponto de vista da distancia, tambem é claro que, 
perdendo no traje c to da. 1c.ida:de a~é aqui cerca de: 2 1h. horas, 
deixamos ·de consagrar esse precwso tempo ao se~v1ço de 
nossa Patria na confecçã.o ou discussão da nossa le1 funda
n1ental. 

Relativan1ente ·á falLa d·e acustica, já alguns Srs. repre
SeP..tantcs so têrn queixado, e co1n razão. 

Ouanclo o orador não sobe 'á tribuna, ninguem, ou bern 
poucÕs o ouvem, excepto si ell~ tem puln1ões ele aç.o ou .gosa 
ele fmna ele :grande orador. S1 t.e:w corageJ!1 de arrostar os 
jnconvenientes da exhibição dos seus dotes oratorios do alto 
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daquella cadeira~ a·quellcs que .querem ouvil-o rouearn-Ho, 
e ninguem nuüs o ouve. 

Disto Tesnlla que~ ús vezes, aqui se letn votado clcpni::; 
d(• l'iueida.ções oraes apenas ouYiclns~ quando a i1nportancia 
do:-; n:;suJnpLos exigiria. pelo eontra.rio, a coin:pleta audição 
de~ m·adores; c~. ás vezes, os Srs. tachygrap'hos não apanharn 
apal'lt•:-- ilnporlantcs, que evidcnciatn a orientação politi'ca 
dnquelles quo os emiltira1n. 

Voz.Es- 'Isso é verdade. 

Sr. 'Presidente. eu não fa~,o questão do logar nen1 da 
hot·a; ha eongTessistas que ·entendern :que ·esta ~deve ser mu
dada. l\fas prefiro a n1ndança de local, e não fago .questão 
da riqueza decorativa deste. 

Ha quen1 dig·a que o Congresso reune-se longe üa cj
dadc, para evitar ás assuadas populares (Apa'l'les) . Ora, eu 
creio que~ si fi:zessernos se1npre cmno ten1os feito~ isto é~ 
si continuassen1os a hOJnologar a .Constitui(~.ão cn1 projecto~ . 
nenhu n1a assuaàa havia de ser eontra nós dil·igida. '(Pro- · 
tcstos.) Pm:que~ senhores. ncís não ternos i'r~ito at.é aqui 
~ousa, diYersa: n inguen1 se illncla a tal respeito. Ainda. não 
vi 'Passar uma disposição substa1teial, in1portanl.0,_ essencial~ 
que 11ão estivesse ,consignada 110 :projecto. O ·que ha de. })ello~_ 
grande. ern tudo quanto se tern feito no assun1pto, estú na 
Constituição, tal 1qual foi subn1et.tida ao alto .i uizo deste Con
gresso. (Apartes.) No n1ais. estan1os ;gastando tarnpo e 

-rúuito esforço esteril. de sabedoria. · 
UM...-\ voz - 'o tem.po é um grahde factor e1n politica:. 
10 SR. PEDH.o .A~1ERICo - fE' o que faz a força da di-

1 )loma·eia turca: delongar e faze·r esperar~ alé que as ·que·s
tõcs se rrsolva,n1 :pela fon:.a do-s acont.ecin1entos. 

Não havia~ .rwis~ Tazão para termos a:s assuadas do pu
JJHco, :que já conhece os habitos antigos dos nossos parla-
.rnenlos. O povo e·stá espe.~ra,nclo. . . · 

UM SR. RE_I=>RBSJ!iNrrANTE - Quem .espera serrq1re al~canç:a. 

O !SR. .PEono ~\.:MEmco --- A continuar.~ ~pois~ nesse sys
tema~ acabar-rnnos ·por não Jazer n1ais que horno:logar u do
cunl-ento, a;liás só defeituoso en1 algun1as partes, que foi 
submettido ao alto juizo do Congresso .Coilstituinte. . (AlJar
tes.) Em parte, é uma verdade. 

U~I Sn.. REPRESENTAN'l'E ·- Mas, afina}, foi para aqui que 
nos n1an:daram. 

10 !SR. PEDRn A~IEBico - E si nos mandassen1 para a 
Tn~ia~ irialrnos muito cala;dinhos? ~ ~ 

U~ifA voz - Mas essa não ·~ a Capital Federal. 
O SR. ·PEDRO .A:MERICo - En1 todo o caso, nen1 podcrernos 

trabalhar bem, nem manifestai· a, incisiva energia que conviria 
rnostrar nas cireumstaneias actuaes, em que a .Nac;.ão está á 
espera ela sua Constituição. (AJJl:t:t•tes; apoiados.) . 

Sr. Presidente. si. como outro dia un1 illustre ·Deputado 
])Or ·~Iinas Gera os· adÍ11ittia, a titulo .de hy.pothese provavel. 
arr·ebentar a febre mnarella nesta terrível cidade, esta sal~ 
f'i.e-ará de~m·ta dentro de poucos dias. ·e a Constituição dei
:xa,rá de- ser approvada. (H a var'ios apartes.) · 
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.. . ,l?:"!'i.lll, .~r· .. l'r·~.;id<•ni .. , algurua cousa SI' d~vl} l'azm· para 
<1!J1 <' "'' a I' lto tnaeao dPs(<'.; /H!ttosos cleba(,., 

. ~~\L\ ,·uz ~ A antiga Cnwn,·a c;;;Lú JtJuito 1Jü·t {Jara alli 1 liiH~cionarnws. (. 

O Srt. l.J!WHo AMJCHtuo - .S".i'\ a antiga Cama1·a ou outt·u 
qual qu eJ· cdJJJ e 10: o <J w• ,, 11 "''"-"a,.; o •5 nos muílarmos para ':.>~a~· J.U<·t.>os .'!ll]Jl'Oill'Jo do qu,, este JJalacio, 

0 
qual seria muito 

,,a,,. ll.JJJ ovt Jado •JJarU; SPJ·nr !Ú• museu •ll·istorieo nacional!, 
uu, >unplesuwnl e. pat·a as J•;;uniõL•s festivas " solennes do Congt·esso. 

O 1-iH. Uox t'ALo DE LAuos - ~r . P J'l'si Uenlto. o i H ustre 
'.'eP J'esentan Ir• ela Parahyüa rlo Norte p"U i u qu 

0 0 
Cono·resso 

! uds~e nmdadu pal'a OU[J·o r•diJ'ieio qUe não este. mas ~ão 
0 

lU lCOU .. . 

. Peço a V. J..;x. •Yuro eoust!lt." a Casa si nfio, set·ia Jlle-
1 hor 'CJU e lraLal !J assemos ucs te c di fi c i o. c1 as G ás 1 o horas I] a nu H L'. (.Vüo apuüulos.) · 

O SR. .PHEs IJJ ENTJc - Xãu )Jossu s u b rn et. ter ;, vota,çãu o 
re(!.!J <JJ' i nwn to •!o noLJ·e Dcp utado, por· se,. con lraJ·io ,(L dispo~ 
SJÇao t!.o nosso .Heg·mwuto, que mm·ca o meio llia para se abrü· a scs.sao. · 

;:)i O HübJ·e Üü]JUiado QUizet· iniciar lliUdan~a c]" Üum 
dos nossos l.J·a!Jal'hos. lievt• )J ropôi· IWssa pal'i,IJ a l't' I' o r ma do 
'Regimento, seru o que o Congresso não pódc mudar a llor·a onlinarht úa~ 110~sas sessões. 

U,;,vt '8n. llEPHESENTANTE - Mas o Sr. Pedro An1er·ico 
pede a ll1 udançu <lo I oca!, o que 11 ãu "" "PlJÕe a di SfJUs i tão · aJg·un1a. do Hegin1er1to. 

O SH. PEDHo AMEHiuo - Com eJ'feito, foi i~su o llUC eu requeri. 

PRllMEIRA P.A.HT:JjJ 1).:·\. fOHD~M JJO DJA 

DISC.:.:USS .. :\0 DO HJ!:(JU.EfUi.\1EN'l'U nu BH. LEI'J'JE üi'l'lClC.\ 

Entra em di;;cussão o requel'imcuto apJ·esentadu ua ses
s;}o a,n te r i 01· pe I o .,;,. . 1-e ii e O i ti eica, em virtude de u rgencia 
approvada peJo Congi'esso a requerimento do mesmo Sr. Deputado. 

10 8H . .PH.ESlDENT.E- Tmn a palavl'a o Sr. JiJ/yseu í\l'~rtin~. 
O Sr. Elyseu Martins - ~r. .l~l'e:sidente, scnr U)l'·e.tendqr 

íle ·maneira alo'Uma uoaml.ar a act'ao do Congr·cssu· Consh
Lu inte, não pu'"o, fod a yi a, 1 •o r a.mor· dos J.H'i n eipi os, col!
cot'claJ· co111 o rcqttel'iuwnlo apresentado; acho que é. exorJJI-
I.antc .c extem]JOraueo: fi extc'!npot:aueo .. !Jot·quc, actu!ilmel!;te, 
me parece que o (;oug,·,,•sso na o pocb sah n· de suas l mwcot•s 
con st Hui n l cs. e é r· xorl)l tan te. ou m op IWJ ·tu no, po J·q u '' nossas 
relações c un 1 o G o,. e r no ainda não e:; l.ão devida lll ente d c t.ermJ
naclas, de modo que l.en'hamos a compef;euma de ped1r mfor
ruaçõe.s: é air..da tal .::e~:lll.Crimentu Inoppo.rt~mo, po_rque, mesrrio 
que piJcle ssem ser m 1m stra Lias essas m l 01 ·maçocs, n enla um 
. 61 
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aicance podinrn ler pnnt o pro.ic.clo de Constituit;ão que so 
discute. 

O SH. HotHUGUEs - l\las tern na confec~ão da n1esn1a. 
O Srt. ELYSEU ~\iAH:rlNS -- Si eu ti\csse convicç.ão egual, 

não me JH'ÓlY!J.neiaria contra o requcrin1cnto. 
UM Sn.. llE.PRESENTAN'rE - Fa.zer un1 pedido é da con1-

.l)etencia de quem quiz.er. 
· O SR. ELYSEU MAR'riNS - Fazer o ij)edido, bon1; mas con

eeder é exorbitan~cin. 

Ó .:!\'!ESMO SR. REPRESENTANTE - ;Q Cong·resso póde pêdir 
quae:squer infor1nacões. 
' O BR. ELYSEU l\L\HTINS - Que o nobre representante 
ache. que é da sua c01npetencia fazel' un1 pedido desta or
dem., conc.ordo, rnas .que o Congresso conceda, é o ·que ·eu 
a-cho e:xor1)itante. Ainda n1ais. este requerimento é a re
producção de un1 outro, apresentado por un1 1Sr. !Deputado 
da' 'J?alhia, e o ·Congresso resolveu en1 sua sabedoria rejeitar 
e~S.e re:querhnento; é, portanto, reproduzir aquillo que o Con-

~ gresso · jul.gou iho.ppo-rtuno. 
1Portanto. sen1 outro n1otivo mais do que este . .con1o u1n 

elmnento de·· ordem, de or,ganização dos nossos trábalhos, eu 
'penso que' o requerimento não IJ)óde ser ~c.ceito hO:je, por
que prevalecem os .mesmos n1otivos que, ·já ha dias ou logo 
nos prilneiros dias .em que trabalhou o Congresso, prepon
dararaln 110' animo deste· p~ara rque não approvasse outro 
requerimento identico. Não ha. ra.zão de ser ainda hoje, nem 
a nossa situação con1o Congr.esso de representantes organi~ 
zados se n1udou ainda. 
· Parece.:...me, por consequericia~ Que esse requerin1ento 
pedindo informaçõ.es é inconveniente! e:x.orbitante de nossas 
attribuiçõ.es. (Não apoiados.) 

O Sr. Augusto de Freitas ( *: - Sr. ·Presidente, julguei 
do ·meu .dever justilficar o voto que dei ao requerin1ento do 
nobre representante de Alagôas . 

Quando V. Ex., Sr. Pr·esidente, a,nnunciou a discussão 
.da. Constituicão .e do se.u capitulo 1 o, tive a honra de su
bmetter :á apreciaçãot do Conooore.sso um ·reque-rimento de 
adiamento da. discussão dos art.s. 6°, so e 10 da Constituicão., 
artigos que tratan1, ~specialmente, · da discriminação da· renda 
da União e dos estados, justificando o n1eu requerin1ento 
principalmente p.ela . ünpossibilidade absoluta, que se me 
afigurava, de resolver o Congresso ·sobre os .direitos dos es
tados. nesta .parte, ·que eu reputava, como reputo,,·.' o :pont.o 
capital da. 1F'ederacão~ e tive, Sr. Presidente, o desprazer de 
ver o Congresso repellir esse requerimento, o que importava 
a· consag.raç.ão solenne de que o Congresso estava habilitado~ 
do que o üongi'Iesso tinthta ·em suas ·mãos os meios. os instrl1-
lnentos para resolver sohre as rendas da União e dos estados. 

' . 

C') Este discurso;· publicado em appendiee na pr!nrefra 
edição, substitue o resumo qne 1

• aqui se achava; 



.. :\ t•sse 1 n.onwnl o lHvan I n.u-se da bancada t·io-grandense Uin 
t.ll s.Ln1c to .Yepres1~ntan te e d I8S(~-nos de lá: l\ãu precisanws de 
tnionna~;oes ch1 Uov(·n>no, n8.o IH'ecisanws rle saber do estado 
das fin~nc.:as da t: n i ãn: (I mui Lo 1nenos das finanças do es
tados; .t;leven1Ç>S m·ganizat· a nossa Constitui oão, rnesmo na 
pal'l(~ 1121ancm1'a, oiH•deeendo aos prPceitos tlu regilnen da 
Federaçao. · 

N ess1·. li10llwnl o, ~1·. Presidente, desco11fiei de Ludo quanto 
1nt> parec1a ~OJ?.hevet· sobJ'C o regirnen federal ivo; nesse rno
nwr~!o acrerhlci qur o nobre reprcsenl ante do Rio Grande- do 
Sul viria fazer essn grande Jnilagre. de na occasião de or
gani~ar-se a Constituição cte u1n paiz, r:rn um pel'iodo como 
nste. adoptar e l'egularlzar as suas finanças pelos dictan1es de 
u1n syst-en1a politico. 

Felizmente, 81·. Presidente, tive a grand1~ sal.isfa<;:ã.o de 
ver, en1 pouco len1po, aquelles que se apresentavan1 fasci
nados pelo regimen federativo, aquelles que se apresentavam 
coino donos desta idéa, pcnnittindo, apenas, a ·nós outros 
approx.iJnarrno-nos dclla, talvez como hospedPs importunos, e 
nntre elles. o nolwe l'Ppresentantc pelo Rio n1·ande do Sul, 
rlizeren1: Não é possivcl adaptar á organização financeira os 
pt·eceitos r.ig·orosos rla sciencia pQlitica; a questão financeira 
é uma questão praf iea; no n1on1ento da organizaç~ão poli
tica de um paiz. no momento de t'irrnar-se a desc.entrali
zação, ternos quu attender ás condições cl irnatericas. ás 
condições g·eologicas, ás condições financeiras, aos habHos · da 
população, ao desenvolvimento r11aterial do paiz, nos seus 
differentes pontos; e é por isso que precisamos de infor
mações para resolyer est.a questão. 

Rcleve-n1o V. Ex., Sr. Presidente, relcven1-mc os rneus 
dignos eon1panheh·os de Congresso, que eu n1anifeste o pro
fundo pesar de qun rne acho _possuido, pul' ver que esta 
Assembléa Constituinte, este nucleo de i Ilustração 'lo Brazil 
ac-aba de dar o testernunho n1ais solenne, ele que não deve
rnos votar uma Constituição sem reflectir, simplen1ent.e porque 
o paiz precisa deli a. 

Senhores, qual é o peL'igo ünminente que nos arneaça? 
Porque havernns du votar uma Constituição prPcipil.adarnentc,' 
dando ao publico o di I'P·i to de dizer: O Congre~so ConsLituinte 
brazileiro acaba de votar o càpit.ulo prin1eiro da Constitui(;ão, 
acaba de resolver a disc1·iininação das rendas e, depois disto, 
pede ao Governo inforrnações sobre as mesrnas rendas, para 
na s~gunda discussão reconsiderar o quu. votou na prirneira? 

Eis o que eu QtH'ria evitar: queria que o Congresso, 
antes de votar o capitulo 1°, marchasse a passos firmes; sou
besse quaes eram as rPndas da União. quaes as dos diffe
rentes esf.aflos qtw a compõem~ para dar ou não (,) seu as
sentimento ao regimen discrin1inat.ivo das rendas proposto 
pelo projecto de Constituição, ou adoptar outro qualquer 
regímen detern1inado pelas necessidades do n1omento. 

E' por isso que vof.o pelo requerimento do nobre Depu
tado por .A.lag·ôas. 

O -sr. Demetrio Ribeiro Quando o nobre representante 
.pela Bahia apr~srntou seu requerim~nto, ao qual. acaba de re
fer-ir-se, votei por f'llf', apesar de ,Julgar que, Independente-. 
ment€ do -estado do Thesouro, poderíamos aqui resolver sobre 
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a clisel'in1ina~ão das rendas, assegul'ando ao nosso vaiz as 
bases do systmna federativo. . . 

Percebi desde logo que neste reen1Lo sut·g1am. ou, anlt-\s, 
se reproduziam duvidas e incertezas quanto ao~ co~1lpt·on1i.ssos 
eontrahidos pelo GoYerno ela Republica no pnn1on·o perwclo 
do regímen novo inauguradq a 15 de noven1bro_. . . 

Ora, como parte, que fui, do Governo Prov1sor1o, ontencl1 
quP a primeira obrigação deste n1e~m~ Governo el'a a de trazer 
ao Congresso, que represeD;ta a Nt~9ao...: embora, c.on1o algnus 
con1prehenden1, por uma simples fwçao, csdareci!1.1en.L~s ag
ministrativos reaes e concludentes, bem con1o .1ustltlcaçao 
plena e cabal' das despesa;s _qu~ deeret~ra .. porque, além de ser 
a publicidade uma cond1çao In1presCinchvel quando se trata 
de actos de um governo sério. tinhamos, eomo republicanos, 
de deixar patentemente dism~iminada a administra<_:,ã.o nlo
narchica e a: do regímen novo. 

Comprehendia que isso era um simples dever. · 
Cumpre-me, porém, confessar, Sr. Presidente, sen1 que 

nisto haja o proposito de susceptibilizar os membros do Mi
·nisterio, c1ue, SS. EEx. não se houveram com a solicitude exi
gível, 1nandando os seus relatorios, perfeitamente instruidos 
rle informações, ao chefe do Governo, para que este trouxesse 
á Nação, por meio deste Congresso, dados sufficientes para se . 
julgar a primeira phase da Repu_blica. 

Foi nos primeiros dias desta phase que me eoube respon
sabilidade directa nos actos governamentaes. 

E quando retirei-me do Ministerio, ao passat· ao meu suc
cessor a pasta da Agricultura, entreguei-lhe uma resenha dos 
serviços que iniciei e, consequentemente, elos compromissos 
que, -porventura, houvesse a minha administração tl~azido ao 
Thesouro. 

Si o Governo se houvesse decidido pelo alvitre mais na
tural, qual era o de dar c-ontas ... 

·. 0 SR. CAMPOS SALLES (},finistro da Justiça) - Ainda não 
é tempo. · · · 

O SR. DE:METRIO RIBEIRO - . . . á primeira Assembléa Na
cional (apoiados), .que se reune após o facto da revolução .df~ 
15 de novembro; si o Governo houvesse assin1 julgado, eu 
teria aqui occasião Ç-e justificar despesas que auctorize\. 

Outro tanto fariam os meus ex-collegas e novos membros 
do Ministerio, de cuja opinião considero não divorciar-me as
severando que nenhum delles hesitará en1 trazer a· esta As
sembléa as informações pedidas. Voto,. pois, pelo requeri-
mento. . 

Não considero, repito, um esclarecin1ento substancial, este 
que se pede, para que se torne possível -o estabelecimento neste 
Congresso as condições constitucionaes, que devem traduzir o 
~ystema federativo, porque este systema quer dizer um con
.)Uncto de funcções bem definidas pela sciencia politica e que 
1ndependem dos onus deixados pela Monarehia, accrescidos dos 
novos, creados pelo Governo Provi sorio . 
. Ma~, desde que os membros elo Congresso reclamam dados 

f1nancmros, cumpre ao Governo fornece l-os franca e lealmente, 
satisfazendo o intuit? do ~equerimento,' corresponde, visivel
mente, a um dever pr1mordml do Governo, qual é o de affirmar 
elle, baseado em dados r;eaes·, a differença existente entre a~ 
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condições das finança::;. nacionaes, quando assnmi n a dirrf'dí.o 
dos l?egocios pn111icos~ r o 0s!aflo ern que Pstus se acllaYnm· an 
rrnnn'-Sc o Congrrsso. (Apoiados.) . 

Sou~. estou ~e1:to, nest:- n1onwnto~ orgão do pensamento de 
alg-nns rllgnos n-nrnstros. rltzf'ndo quo o Gnvrr·nn não se rcrnsnrú 
n f'or·necrr ao Congresso as infrnla(·Õrs sol iei La das. 

E a votaçu.o que se vai segui!'. ~:1 não for· unrtníme. servirú. 
vara demonstrar quaes são os qn n rPal rneniP · se int,•re:-;san1' 
prlos destinos des!.e paiz. 

Srrvirá tarnhm11 para attestar si ha aqui qnrm. cluvidr. ele. 
que o G·overno saberú dizer, cmn Vf'l'cladP. enrnn f'ncarnin:hou 
on ir:tc•n tnn encan1inhar o.s negocio::; a sr~tt ca1·go, sen1 tnn1ores 
do .i nlgarnento qur o espera an I r o pa iz ,, D lTlnndo. (111u'ito 
lH~'Jn: 'JíHl.ilo hnn .. ) 

O Sn.. BELARMIKO DE lVfEKDONÇA (pela m·dem) - Sr. Pre
si rlrm f.E\ rrn n-~·u i tas sPssõns l{\nl sido apre~r~nlaclas, por n1ui tos 
collrgns distinctos. n1oç·õrs t' intlicaçõe~ que não têm tido, até 
agora. solução. d(• modo qur rsl ú Sf'l11í;t'f! st1spcnsa sohr0 nossas 
calwç~as a r-spada dP Damncl0.s. Sunca sr Pnt'PrTam n 1111n(~a se 
"~lotam. Venho .pecnr a V. Ex. submr.IJn ;í. cnnsidcraçã·o da 
Casa n n1ru pedido para qne a discttssãn das rnoções o indi
cações qnc se achan1 dr pf~ ~eja enerrracla, para SPl'Pn1 as 
m Psn1as Yotadas h o .i e. 

Pnslo a votos o rrqt1crin1011Ln na pa1:l.,. qnr sr r·efr>rr ao 
1wrlido r.ln encerramento do rcquN·il-r1c•nto Pm disen~são, é ellc 
ap_pr.ovado. . · . . 

E' Pm s(•:gn irla approvadn o rr~qttt>r_mwntn dn P.t·. I ... r1te 
Oitiei,ca. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl\[ DO DIA 

DTSCUSS.~O DO CAPITULO 1 "~ SECÇ.~O 1 '\ DO PRO.TECTO DB 
C::ONSTITlHÇ.~O 

Continúa a Jn discussão do ca·p. l'\ srcçã.o '1\ elo projecto 
dr Constltuição 0 das emendas. 

Vêrn á :Mosa, ·são lidas·. apoiadas e entram eon.iuneiJunente 
em· discussão as ·seguintes · 

EMENDAS 

Ao art .. 24 

Antes das palavras da eménda da f:nrnm]ss~o~ ·diga-se: -
Desde que trnha1n sido r leitos. 

A~dditivo ao art. 24 

Artigo. _ Não po~·lrrn. egualrncr~f_c'. s;r _l?~'?sidente_s, ?~~~ 
-r , y. ··1 _ 1 d]reetm·1a rlP bancos, c.ompanlua:-; ou crnpH ~a:s 

... azu pa1 0 r a - · · · . F d ~ 1 José Jlta·riano qn e gozern de favo1:es do Governo e· .C' I a . - · · 
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Ao art. 17 

Em seguida· á data de abertura, intercale-se: - que não 
co1nporta.eá adiamento. - .f!arbosa Lima. - qchtJa Bot.iriaues . 
...,.,... J. Bevilaqua. ~ Bezervrtl. - Gonçalo de Lagos. 

Ao § zo do art. 18 

Os deputados e senadores virão ao Congresso Federal con1 
os poderes reconhecidos, e esse rt~conhecin1ento será feito pelos 
eleitos, em reul!íão na CapiLal de cada Estado, sob a presi
dencia -do presidente do tribunal judic-iario superior. 

Sala das sessões, 27 de .cteze1nbro de 1890. - Chagas Lo
bato. - J. A.vella1·.- Domingos Porto. -. · Leonel Filho. 

O Sr. José ·Mariano -. Sr. Presideni:e, vou apresentar um 
I·equerilnento, que dispensa discussão. Mas, entretanto, ha de 
releyar o Congresso quatt~o palavras ·en1 sua juslificaç.ão: pro
.ponho o encerramento da discussão. (Apoiados. ) 

Nós nos achan1os en1 circumstancius ·Jnui especiaes. Não 
desejo coarctar a liberdade de ninguem, 1nas julgo:_me ~on1 
bastante insuspeição para fazer este requerin1ento, por.que, duas 
vezes inscripto, deixei de fallar, para dar prova de que a dis
cussão co!'rla, não .con1 precipitação, mas co·n1 a pressa neces
saria .para votarmos a Cow;;tituição. 

A Constituição t.en1 16 capitulos, en1 titulos differentes. 
Quando seja a média de cinco dias .para a discussão de cada 
capitulo, só para esse trabalho ten1os que dispender 80 dias, 
afóra as duas dis·cussões. 

UM SR. REPRESENTANTE - Ha capitulas de pouca dis
cussão. 

O SR. JosÉ 1\IARIANo - Ha capitulas irnporLantes, taes 
como os ,que tratan1 da organizaç.ão judiciaria, da eleição pre
sidencial e da declara~ão de direitos. Portanto, são prec-isos 
80 dias para a discussão, afóra as delongas e os dias feriados., 

Ora, com o malestar rr.taterial que sentimos niettidos nesta 
gaiola, ne·sta estufa, porque este recinto é tt1do, menos uma 
sala de parlamento, e ,quando os estados estão á. nossa espera, 
reclamam a nossa presença para poderen1 constituir-se, o Con
gresso ha de pern1ittir que! eu proponha o cacerramento da 
discussão. · 

O SR.· EsPIRITa .SANTO-. Peço a palavra pela ordem. 
O Sn.. PRESIDENTE- Vai-se votar o requerimento de 

encerramento . 
O SR. ESPIRITO SANTO - E' apenas para duas palavras .. 

Declaro que o Sr. .T osé Mariano ·pretendia impedir de fallar 
um Sr. representante do Rio Grande, .antes de, pedir o encerra
lnento, mas, vendo dirigir ... se para a tribuna o Sr. Lauro Sodré, 
pediu ·logo a palavra e requereu o encerramento. 

Acho qtle isto é postergar um direito. (Apartes.) 
~Posto a votos o requerimento de encerramento, é appro

vado. · 

\ 
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. 0 S~. JOSÊ llfARIANO (:para. ~ma explicação fJei;Soa.l) ~ 
Sr. Prastdente, cabe-me defender-me da accusação que o meu 
collega e amigo acaba de fazer. · · 
.. . F';li arguido de ter tolhido a palavra a um col!ega, mas faço 
tan.ta .Jnst~ca !'O nobre Deputado, que estou bem certo que elle 
sena o pru11e1ro a reclan1ar quando todos os membros do Congresso n1e fizessen1 tal arguição. 

Sr. Presidep.te, o n1eu C?llega a·ccusou-n1e injustamente·. 
Logo pela manha, tendo combmado com alguns colle~as na ne
ces·sidade de pedir o encerra1nento deste capitulo o combinei 
corn o Sr. Laur·o Sodr-t', e este rne disse que desejava ~fallar n1as 
cedia a· palavra. con1.t.anto que .se ãpressasse o encerl~am'ento · 
n1as depois de ter a certeza ele ·que o Sr. ~Lauro Sodré ·cedia ::i. 
palavra~ varios representantes do sul vieram pedir que, antes 
do encerran1ento, run dos seus collegas fallasse durante cinco 
n1inutos; n1as, verificando-se que estava em oitavo .l.ogar e 
havendo a certeza de que o .Sr. Lauro Bodrê cedia a palavra 
para votar-se, eu estava no 1neu direito pedindo· o encerran1onto . 

.Ora. deantc desta explicação, parece-1ne que a nobre ·Depu
tado Sr. Espirito Santo não tmn razão, e acredito que será a 
ultima injustiça que me· fará. 

O SR. FRóEs DA Cnuz (pe'la ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra a V. Ex. para submetter á consideração do 
Congresso u1n rcquerin1ento, qu~ espero seja acceito. · 

Sr. Presidente, tratando-se da votação do ·Cap. 1 o, eu pe
diria que, sem prejuízo da discussão dos outros, fossem, antes 
de votar-se. classificadas as emendas apresentadas. V. Ex., 
sabe que não é possível votar-se assim de n1omento uma série 
de emendas .que foram apenas lidas e que não foram ouvidas pelo Congresso. 

Nestas circumstancias. s~m prejuízo da discussão dos ca-
. pitulos seguintes. peço que seja adiada a votação dessas 
emendas~ para seren1 classificadas e publicadas no jornal. ~a 
Casa. Parece-me que: assim, não perderemos tempo. P~d1:_1a 
mesmo a V. Ex. que se dignasse d;~ nomear uma co~missao, 
para encarregar-se desse traba.ll_lo, ou que a Mesa o fizesse. O 
1neu requerimento é neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE - As emendas apresentadas ao cap .. 1 o 

foram jn1pressas e distribuídas na ?rdem que 2hes compeLia. 
'rres outras emendas foram offerec1das: uma (. .. o § 17, outra 
ao § 18 e -outra ao .§ 24. 

O :SR. FRÓES DA CRuz - V. Ex. submetterá o meu reque .... 
rin1.ento á votação do Congresso. . . d · 

Consultado. o Congresso reJeita o requerimento · o 
Sr. Fróes da Cruz. 

E' sub1nettida á votação o art. 16 do prnj ecto, o qual é 
approvado: 

«o Poder Legislativo é exercido pe_Io Congresso Nacional, 
~cem a sancção jo Presidente da Republica. . .. 

§ 1. 
6 o Congresso Nacional compõe-sé de dóis ramos: a 

C amara e o Senado. , 
§ 2.0 

A eleição para senadores c. ~cputados. a Camara far ... 
se-á sin1ultaneamente em todo o Paiz. 



§ 3.0 .Ningucrn pôde ~nt·. ao rnosnw ·I crnpo~ Dr-1nrLado e s~~-
nador.» -

São em :;egu ida, :-;u eee::;~ivalltente.. v()stas a votos c uppro
VfHla.s us sogn intes 

Ao ar·L. tô .. § J" 

Depois da palavra - Can1ara 
Deputados. 

aeercseen tc-se~ - dos 

Ao § .2° 

Suppriman1-se as palavrns - á Can1a1~a. 
Proeerle-se ú votaç:ão de um adrlitivo ao art. Hi. aprrsen·

Larlo pelo Sr. Marciano de Magalhfi.es. 

O Sn. GE~EROSO MARQÜER (pf'l.a. rn·dcm) requer que~ a YO
tac;.ft.o seja feH.a. por parLes. 

Posto a vot.os, o requerimento (; approvado. 
Procedendo-se á votaç:.üo do aclcl i.Li v o cn1 sn as duas par-i.eR~ 

silo amhas rej c i ta das. 
E' tambcn1 rejeil.ado urn addiLivo do Sl'. Amcrieo Loho .: 
Ficam rn·ejudieadas uma ornenda substituLiva. P nut.r·a, 

suppres.o:.iYa. do~ Sr'~:. ·Cagsiann dn Nasr~imento r outros. 

E' posto a ·votos o art. 1.7: 

«Ü iCong·resso rcunir-se-tí. Da Capital .Federal~ aos 3 de 
n1aio de cada anno~ inclepe.ndenten1ente de eonvoeaçã.o~ r fnne
cionará. quatro 1nezes~ da data da abertura~ podrndo srr pro
rogado~ ou conyocado extraor'Clinaria1nente. 

§ :t.o Cada legislatura durará tres annos. . 
§ 2·. 0 En1 caso de, vaga, aberta no Congresso, por qualquer 

causa, inclusive a ele renuncia, as anct.oridades fio respectivo 
Estado farão proceder irnrnediaLarnentr a· nova elri~ãn. » · 
· Sã. o approvados o artigo r. n § 1. o. 

E' approvada a ernrnda correet.iva rla Cnn1mi~sii.o: 

Diga-se.- a 3 eh~: rriaio -; e, hen1 as~dm, a emrnda snhsti-
i.u tiva~, tan1he1n da. Commissão, ao § 2": · · 

O governo do es1 ado mn .cuja rcpr·csentação se rlrr yaga 
por qualquer eausa~ inclusive rr.nuneia, fará proeNler 1mn1e
diat::unente a nova eleição. 

São reJeitadas as emendas dos ~rs. .Amerif·o Lobo~ Fran
cisco Badar6. Barbosa Lin1a ·r. outros. 

Fica prejudicada a n1nrnda substitutiva dn Sr. Frrderieo 
Rorgrs ao § 1. 0

• 

O. ·Sn. J1HERTDENTE ·- ·V1a i-sn proerder á votae.ãn .dn ttr
ligo 1.8, que ó assin1 concebido: 

«A ean1a:ra e. -o Senado Lrabalha.rãn· E-IPpa.radan1fiTIIf', func
r.ionanclo r.n1 ~e~~õrs publicas~ quando o cont,rarin. sr nr\r! t•:
solYel' por nm i o ria de vn!o~ prescntPs. C' só_ dfll.iherarão 1·orn
parecrmfln. om eada utna das. car.na.Pa~~ a maioria aibsolu~ a ele 
sens nwmbros. ' · 
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. § 1. o Os regimentos das dnas camaras rs Labcl eccrão os 
mc1os clt~ con1pellü os n1rmbros ausente~ a cOinparecor. 

§ 2.o Cada un1a dl'llas Yel·incar·á r l'Ce(nllu'cerá o poder do sons meJnb1·o.-;. » · 

H a o segui nfn subsl.il:u tis o nru-.r·rc i do prl a f:ommis.são: 
Art. :18. llrdjja-se as.;;;im: - .:\.. Gamara dns Deputados 

e o Senac~o trabalharão sepm·adamc•J1tf'· e ern sr•ss0es publicas~ 
qu ~n.clo na o se rr.solver o contrario por rnaiori a ·de votos. As 
dPllhf•rações sen-ão r.omndns p~la mninda nhsnlnla elos seus rncmbros. 

Paragt·ap!Jo u n ieo 
ar-t~. J8 e 19: ~uhsl.itnLivo 1lns §§ li) e :.!" elos 

Paragt•aplw unieo: A cada 1nna ·.das c::nnaras ronlpcto: 
Verificar e reconhecm· n::;; pndrrrs dr seus mcmhros; · 
Elegrr· a sua Mrsa ; 

Organ.izn1· n se.u !l.ogimonlo Inlnrno, esl abP-l:"\ePnrlo os n1cios 
rir con'lpellit· os mcn1bros ansrntf's a eompal'I'C'Pl'. enmminan:Ja 
J 11' 11a~ d is c~ i pJ i llH l'PS; 

llegular o ~erviço de sua policia interna: 
\"nrnr.ne us Pmpr.·rg·arlos .c:)n sua Secr-etarüt. 
Confrontando o artigo do projecto con1 n subsLituLivo da 

Cnrnmis~ã.n. nnln-se uma diJ':ferença. que não i'• ;O;irnplr.snlrnte 
rla l'Pdact_:ãn n para a qual eharnn a att.nnçã.o do ·Congrnsso. O 
arf.igo do pr·oj orl o m:~el.oriza. a Jil'i sã0 r r1nporaria. como pPna d is
c i pi i nm·, f' a Cnmm issão, no ~r·n sub:::;fi 1111 ivo. nm ii ti11 r.ssa. pena. 

O SR. ZA::VfA (pP-lrt, nrdP.m.) pHde que se ponha a ,~oLns a 
PJT!ondn da Commissãn, dPixa.ndo dr partP o prriodn quP s0 rr
frro ~í comminat~ão dr pnn:1s diseiplinares ao~ fli'IJUt.arlns. 

O. SIL Pru:sroENTE- Ha un1a 1·azão n1ais para isso: a 
r.rnencla. rla Cmnm is são é mais con1preh onsivrl aur o ar r i.go. 
Vai-se votar o snhsLitutivo prnposLo pela Commf.ssf'ío . .Appro
vado n suhsliLnl.ivn, fican1 prnjnrUcados os arts. t8 n H) do pro
jecto, :ficando salva a parto rr.:ferente · á pena disei·plinar~ qlle 
ser'ií. vor·arln S0J)aradamPnl:t\ a podido elo Sr. Zarna . 

.Posr/a a votos a Pmenda ~mhsf.ilufiva da Comrrlisi-;ão~ ó ap
provada., :fieanclo per.iudicn.dos os arts. 18 1-~ Hl (jn IH"O.iecto.: 

o Sn. ZAl\'fA (pr!la nrrle.m) - o· que n· Congr·c·~so rojr.itou 
foi a cornminac:.ão ele qualqnrr f'SpE~cie de JWlla. Não ha, por
tanto, pnnas rli scipl inar·cs f~ nem nJí.o di sei pi ina.res. 

O' RH .. PH.ESlDEN'I'I~ - O snhst.itul.ivn rslá approvado ·pelo 
Cnngrosso·e não·pf'>clnser mndifieado nest.a oeeasião. (Apm·te.'í~) 
O qiw foi rcjeitarln foi a pnna disciplinar dr r·xclu~ã.n f:on1-
poraria .. 

V07.;ES --Ri rn, senhor. 

O Sn.. PRESIDEN'I'E - O· Congresso aptwnvnn n srrhsLiLutivo 
nos· r rrmos rm que a Com missão propoz. 

O Sn.. ZA~L\ (pda onlP-m.) acr:cclHa qu0 ha 11~11 equivoco 
(\nf.re o Congrn~so n o S1·. PJ•nsidontr, nqni.v~leO qu~, p~n· con
veniencin 11nssa ''· nwsmo. por amor ao p:;;pii'Jfn r],-. .Ju;.;t11.~a. que 
preside as dl~libf.~raçi1r.s dt-"l s:. Ex.~ emnprr· r.orrigir. • 
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·· Quando o orador pediu a separação da votação, por partes, 
deste artig·o, tornou saliente que desejava que f'icasse fóra da 
votação, para ser apreciada separadan1ente, ·a parte relativa á 
con1n·t'inação de qualquee pena, de que~ porventura. se tratasse. 

O Sr. Presidente, talvez por não comprehender bem na 
occasião o pensamento do orador, interpretou a resolução do 
Congresso de um n1odo clifferente. Appella para o Congresso, 
que unanilnen1ente votou pela exclusão de qualquer pena. 
(Apoiados.) 

Neste .sentido, para evitar-se qualquer duvida, pede a 
S. Ex. que subn1etta. á votação do Congresso a emenda do 
orador, .que ·é n1ais arnpla e deixa ficar n1ais claran1ente ex

. pressa o pensa1nento que se accentuou nesta Casa. 
· Assin1: S. Ex. resolverá con1 a justiça com que sempre 

costun1a proceder, ~· {)·Congresso ficará certo do que resolver.: 
O SR.· PRESIDEN'l"'E - Pela votação que acaba de fazer-se, 

o subsUtutivo proposto pela ·Con1missão aos arts. 18 e 19, tendo 
sido approvado, pi~ejudicou esses artigos, que ficaram substi-
tu idos pelo que foi proposto pela Con1n1issã.o. · 

A en1enda do Sr. representante Zan1a refere-se á sup
pressão do § 1 o do art. 18; n1as, si esse artigo foi substituído, 
não sei con1o ella pos~.a prevalecer, desde que foi substituída 
pelo artigo da Constituiç~o . 

O SR. ZAJ\1A - N en1 por isso a minha mnenda deixa de 
existir. 

O SR. PRESIDENTE - Parece-n1e que n1ais regular seria 
esperar para a 2a discussão e. então~ nella elin1inar estas pa
lavras, que. aliás, foran1 rejeitadas quasi que unanimen1ente. 
(Apartes. ) · 

~sta ·é a n1inha opinião; a Mesa verificou o resultado da 
votação e ella não tem o 1nil1in1o interesse en1 a-dulterar qual
quer resultado que essa votação dê . 

O SR. ZAMA - Todos fazen1os justiça a V. Ex.. (Muitos 
apoiados.) 

O SR. PRESIDE·:L'."'"l.'E- Acabo de dizer qual é a n1inha opi
nião; parece-n1e que seria Ina.is regular que o Congresso, aguar
dando-se para · a segunda discussão, decida e·ste assumpto; 

. entretanto, dando a n1inha opinião, dou ao Congresso a respon-
sabilidade da sua. · 

Os senhores que entendem que a emenda do Sr. Zan1a 
está prejudicada, queiram levantar-se. · 

Procede-se á votação e ha .reclamações. 
O Sa. PRES}DENTE - Consultei o Congresso para que elle 

resolvesse si a emenda do Sr. repDesentante Za1na propondo a 
suppre·ssão do § 1 o do art. 18 está ou não prejudicada pela 
deliberação do Congresso approvando o substitutivo da Ga
roara; pedi aos Srs. n1en1bros do Congresso que se levantassem 

. aquelles que entendiam que e-ssa emenda não estava prejudi
c.ada; houve duvidas no resultado da votação, e~ portanto, peço 
de novo aos Srs. membros do Congresso, que julgam que essa 
e·menda não está prejudicada, queiram levantar-se. 

Procede-se á contagem dos votos .. 
O SR. PRESIDENTE - Si os Srs. mmhbros do Congresso 

nãô permanecerem de pé por alguns instantes, bem se vê a 

:· 
\ 
'· 
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i,mpossibi!idacle, que ha, de se verificar a votação. Peço aos 
Srs. n1en1bros do Congresso que attendan1 ás nünhas- palavras. 

Procede-se de novo á vQtação. 
O_ SR. PHJ:<JSJDEl\"TB cl c~clar·a. á vi...; ~-a du resultado da votação, que nao h a casa. 

O SR. BARBOSA Ln.rA (pela ordem,) - Sr. Presidente, 
be·n1 se vê que ha uma verdadeira agitação girando em torno 
desta questão. Sendo assim, para que a votat;ão fique ben1 
clara, requeiro que seja nominal .. 

Posto a votos o requerin1ento do Sr. Barbosa Lima o 
Sr. Presidente annuncia que foi rejeitado. ' 

Lev~ntando-se reclarnações de· não hav.er nun1·ero, o Sr. 1 o 

Secretarw procede á contag·en1 dos Srs. repres_entantes; reco
nhece_!ldo:-se h a ver numero leg·al, e pedindo-se· verificação da 
votayao, e posto novan1ente a votos o requerin1ento de votaçãD non11nal e approvado . 

. O SR. PRESIDENTE - A questão a resolver é a seguinte: 
.SI a emenda substitutiva apresentada pelo Sr. Dr. Zama ao 
§ 1 o do art.. 18 está ou não prejudicada pela votação do Con
gresso sobre· esse artigo. 

O SR. BELARMINo l\iENDONÇA (pela O'rde1n) - Sr. Presi
dente, entendo que as duas emendas apresentadas pelo 
Sr. Deputado Zan1a altei"arn o art. 18 e seus paragraphos e o 
art. 19; a nossa votação foi pela redacção geral apresentàda 
péla Con1n1issão. salvas as mnendas. No substitutivo offerecido 
pela Commissão· aos §§ 1° e 2° do art. 18 e ao art. 19~ ha uma 
parte que. se refere ás penas disciplinares; quando votámos, foi 
no intuito de salvar o que propoz o Sr. Zama a este respeito .. 

0 SR. ALMINO AFFONSO (pela 01'dem) - Desejava saber, 
Sr. Presidente~ e peço a V. Ex. se digne de éxplicar-me, si, 
propondo V. Ex. á decisão do Congresso -. está ou não p1~e
.iudicada a mnenda do nobre Deputado Sr. Dr. Zan1a, a qual se 
·refere ao § 1 o do art. 18, que estabelece penas que aquella 
emenda suprirne - traduziu bem o pensamento de V. Ex. com 
relação ao que se pe·de ao Congresso que decida: isto é, si a 
decisão que reconhecer prejudicada a emenda quer dizer que o 
Congresso acceita e legisla constitucionalmente penas disci
plinares contra os representantes da Nação, e si a decisão que 
entender que se deve votar a e1nenda ·quer dizer que o Con
gTesso não entende dever decretar sen1e-lhantes penas, n1ateria 
de outras competencias. Quero, emfim, saber .si o prejuízo da 
en1cnda estabeleee as penas e si a sua acceitação as repelle. 

Entendo que, si disser sim, ·a emenda está prejudicada e 
são acceitas as penas disciplinares; si disser não, a emenda não 
está prejudicada e nã-o são acceitas as penas inopportunamente 
propostas .. 

. Quero votar conscientemente, e consulto a V. Ex:. si en
tendo bem. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre representante votará con
fornle entender em sua consciencia. A Mesa não pódc dar ou
t.ras explicações alén1 elas que já deu. 

O SR. Ar.JMINO AFFO.Nso - Mas a intelligancia da lei é 
que eu quero, não quero a intelligencia n1oral. 

O Sr ... Presidente - A ·Mesa já deu a sua opinião. 
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Procede-se á votaç~ão nominal .. 
lte$[JOnclern .r:..·'i.nt. os Srs. Paes de narvalrlln. _\lannrl .Barata . 

.lo:-;1\ Seeunclinu . .Joaqttitn CaLnnda. BP:'c·r·t·a dP .Alhllqttl't'qtte . 

.Tuniol'. Tlwocltti'<'Io Souío .. \ma1·o C;~'.'aleanl.i. Fir·mir~o da Sil
YPir·a. Ednarclo \VnndcnkolJ.:::. Joaquim FPlil·io. Cl'SHl'io .A.lviln .. 
Campos SallPs, Silva Canedo . .Toaquirn l\lurlinho. Haulino Horn. 
Canlãu~ Pedro C h crmont, Matta Bacelar, CosLa 11ndrig-u PS~ K o~ 
g-ueira Pa:ranaguá. Pires .Ferreira. Xa~eirnento. Belarmino Cai·
i1ciro, Franeisco Veiga. Matta Machado, Hcrnn:edino de Campos~ 
Adolpho Gordo, CarvalhaL Mursa, Hodolpho l\lirartdn~ Ht1hião 
.Tuni nr~ Eduardo Gonçalves e Lauro Mülle1~. 

H.espondem nüo os Srs. Francisr.o }\'laeharlo. T .. l'n\·igildo 
Coelho, Joaquiln Sarn1enLo, Antonio Baena, Joaquirn da Cruz. 
José Brrnardo, Oliveira Gwlvão, Don1ingos Vicente~ :Mont0iro de 
Barros~ Braz Carneiro, Alllwida Barreto, .Tost' Hygino. José 
Simeão, }..,rrderieo Scerano. H.osa Jnninr. Virgílio Dama:;;in, 
Bnlfm·t Viri·r.a, r:(•hôa Hodrigues. Innocl'ncin 8Przeclello. Silya 
Paranhos, Santos Andrad0~ Cieneroso ~larqu i'S, Ram iyo Bar
e c> llns. Pin llrir·f) :Machado, Bap I is ta ela l'dotl a. :F'l'ó es ela Cruz~ 
.:\lcindo Guanabal'a, Erico Coelho . .Jacques Ouriqnc, At·istides 
Lnbo, Fnrqnim \Verneck, Domingos .Tesu ino, Anl nnio Olyntho, · 
Hadaró, P. MasearP·nhas. Chagas Lobato, Barbosa Lirna, Bt'zerril, 
.João L(.)pes, Frederko Borges, .Almiün A:ffonso. An1orirn Garcia, 
Sá Andrade, Retun1ba, To1entino de Carvalho, .João Barbalho, 
J os(>. Mal' i ano Al n1eida Pl'rna:nJbn~~-~. _\ ndt'(-' Cayalcanti. La
núnmier, An1erico Luz, Dntl'a Nicacio, Astolpho Pio, Aristides 
~laia, Gon~·alves Hamos . .João d0 ..:\Y<~l1:n·. Corrêa Rahello. Hay
nmnclo Bandeira. Annibal Falcã.o. lVIeira de Vasconeellns . .João 
V:ieira~ Luiz de Andi·ade, l~spirtto Santo~ Oitieica. Gahin·o Be
zonro~ . Auguslo de Freitas, Antonio Euzebio~ Zan1a~ Arthur 
Hi-os. Gareia Pires. Santos Pereira. Custodio de lVIello. Panla 
Guin1arães~ Flcury· Curado, Bclarnúno de l\iondonç,a, Mar c i ano 
de Magalhães, An1phllophio, Francisco Sodré. Dionysio Cer
queira, Leovigildo Filgueiras, Barão de S. j\{arcos. Barão de 
Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Muniz Freire~ Fonseca e Silva. 
J~'onseca Hermes, Nilo Peçanha~ tTrbano 'Yiarcondes, Manhães 
Barreto. Oliveira Pinto, .Toaquin1 Brr·ves~ França Carvalho, 
Luiz · Murat, Sehnüdt. PDreira da Costa .. Julio ele' Castilhos, 
Boeges. de Medeiros, Alcides Lin1a. Thon1az Flores~ Abreu. Ho
nlero Baptista, Rocha Osorio. Cassiano do :Xascimcnto, Dc
n1rtrio Ribeiro e Menna Barreto. 

O SR. PRESIDii::NTE declara que~. segundo o resultado da 
votação; o Congresso nã.o considera prejudicada a 01nenda do 
Sr. Zama. 

O Srt . .-PRESIDBNTE- Vai proceder-se. ú volação da ernnnda 
do Sr. representante Zmna. Peç,o aos Srs. rnen1bros do Con
gresso que occupein os seus logares, a:fin1 de proceder-se á _vo
tação. H a apenas 143 Srs. reprcS~eniantes na Casa, e s1 ns 
Srs. men1bros do Congresso sah iren1 do salão para os corre
flore::;;~ não haverá nuinero para votar-se. 

· Vai votar-se a en1enda do Sr. represen tant n Zama~ qu c ó 
coneebicla nos seguintrs termos (lê) : 

Ao eap. 1 o 

1.." Supprin1a-sc o § :1. 0 elo ar L. :1.8, por ser 1naJeria regi
mental e· não· .constitucionaL 
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l.'!·ocedentlo-sn :í. vul a,,ão, '' aptH'ü\'Utla a IJtlwnda do Sr • .%a r11a. 

Etn seguida •' t·e.iPilaUo u addit.inJ do Sr. Ft·orlui<Jo Borges. 
O 8H. PitE H'" R :o; 'l'E diz q u 1 • vai JJJ'Cillüd et·-se :\ v o I a<· ã u da 

OJlH'JJLla elo Sr·. Zai)Ja ao ar.·t. J0. ·' 

O ~H. ZA~\'1.\. (pela urdem) o]ISf't'\'U que esLa sua en1enda 
Psf;í [ll'<•.io·clicada. pot'QJtanto a oJat,ria de que Lr·at.a está con-
tida Ha en11~nda da Commissão. · 

o SH .. PHii:SIDE1\'TE clt>clara pL·e.fudü:auo o <.u:t. i!J (~ o sulJ
slit 11 ti v o rJu Mr·. Zmna. em v is la do vene ido na vu ta.,ão a ui (·•t·ior. 
o auntmeia qu(• \·ai pr·ueedpJ·-su á Yulut~ão do at'f:. 2o. · 
· }~' pust() a \·ntn~ (~ appro\·aclo o ar·t. 20 elo projecto. assilu concebido: · · 

«0,; clepulatlo,; " seuadores são inviolaYPis P•n· suas OJJÍ-
J).Ji')es. palay1·a~ o Yolos. Htl t~xereicio elo rnandalu .>> · 

K egualmenle posto a votos r; approvado o arl. 21 du ]Jt'o-jecto: · 

«Os de pu lados " senado t'es não podem se1.· pt.·.,sos. uem pro
cessados eJ·üninaln:Jent:e, sen1 prévia. Jieenea d·e sua Ca1nara. 
salvo flagTantc• dclieto. ·E~ neste t.:aso, lC\'a·do o p1·ocr·sso atr.::i 
proiurntia c'xcltLSi\·a. u auetoi·i..::iacle JH'eees.sará e n'nN•t/.m·á os 
autos á Camara rcspec Liva, para resolver sobre a procedencia 
da accusa<;ão~ si o aceusado não optar pelo julgaruento inulwdiato. » 

Subn1etLida á votaçüo a seguinte emenda da Cou.tmissãu~ (~ appruvada: 

A1·t. 21 . Hedij a-se a 1:1. parte deste artigo do . seguinte 
rnodo: «Os dc•putados n sc•nadores, desde que tiverem recrbid(• 
diplo111a atr• a IW\·a ulPi<;ão. não poderã.u ~Pl' pr1'SO:", salyo ~a::;o 
de flagrancia ('111 crimn inaJJ'ian~avel, nen1 p:r·ocessados erirninaln1ent~e scn1 lJl't~Yia licença de sua Catnara. » 

J?ica prejudicado u substitutivo do Sr. Zarúu. 

O SH. l)HESLDEXTE diz que vai pôr a votos OJJ 1 1H'Í111eiro 
Iogar a en1enda sup.vressiYa, do Sr. Serpa, ao art. 22. 

Posta a \'()tos~ a en1enda ~~ rejeitada. 

E' posto a nll.u~ o aet. 22~ assin1 conc:ebiclo, o qual é ap.provado: 

«O~ n1end~u·os dati dua:; eanlat·as .. ao Lon1a1· a::;senl u. eontra
hirão o enmJn·umissn formal, cm sessão pubJjca, de Len1 
cumprir os seus clcvm·es. » 

E' posta a Yotos a emenda do Sr. 'r os ta. 

o 8a. 'J'uS'I'.·\ (pela Oi·dem,) - Sr. Presidenl.u, u arL. .22 
do JH'O,iecto det.erminu que os membros. das dLws eamat:as, ~o 
üJn1ar·en1 assento. eontrawm o eompron11sso i m·maL ern ses :o; ao 
publi·ca, de hm11 ·cu~11pr~ ,. os ~eu~ deve~·es. . . _ 

. Portanlu. 1, ar·11go uu jJJ'U,J e eLo d·J Lur:~L1 Lt 111.;au exelu t.! e ou l
plcta muntu o· j tn·mncnto l'elig-i osu. (Neto apoiados.) 

C1Vl SH. IlEPHESE::\TTAN'rE - Quen1 quiza· :lurar pódc jurar. 
O Sa. Tos'rA - .A. rninha emenda .... 

· O Sn. PHESlDENTE -- Observo ao nobre Deputado que não 
pôde justificar a en1enda neste m.omento. 
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o SR. Tos'l'A - Não estou justifieando; quero dizer ape
nas ~que a n1inha emendu é :l'acultativa; dá á.quelles ·Que qui
zel'Cin pre~tar o Jurarnenl.o u faculdade de fazei-o, e áquel 'e~ 
que o uão qclizeren1 prt~star a faculdade de tornar coJnproinis::;o 
formal de ben1 ·Cun1prir os seus deve~r·es. 

E111 conclusão, peeo a V. Ex. que consulte a Casa si 
concede que seja nominal a rvotação da minha emenda. (Oh! 
Oh!) 

Consultado o Congresso, não é ap provado o requerin1ento 
ele volação non1inal, sendo eguahnentc rejeitada a cnwnda 
do Sr. Tosta e outros. 

E' posto a votos e approvado o art. 23, assin1 concebido: 
«Durante as sessões vencerão os senadores c deputados utn 
subsidio pecunia.rio, alén1 da ajuda 'de custo fixada pelo Con
gresso. no fin1 de cada legislatura, para a seg·uinte. » 

E' posta a votos a em·enda additiva do Sr. Badaró. 
O 8:R. R.unroo BAHCELLos (pela m·clent,.) pcrgunrt.a rsi, es

tando approvado o àrt. 23, não esbá prejudicada a emenda, 
visto estar j.á determinada no artigo à .con1petencia de cada 
Camara. 

~o SR. PRESIDENTE responde ,que não pó de declarar si a 
emenda está prejudicada; é o ·Congresso quem resolverá. (Lê 
o artigo e a emenda.) 

O .SR. ALM.EIDA BARRETo (pela ordem) observa que essa 
emenda apresentada não póde ser acceita de maneira algun1a, 
})Orque o numero de senadores é apenas de 63, quando o de 
deputados é muito superior; e, assim, os senadores seriam 
.Vencidos pelo numero; por isso entende ·que essa emenda não 
devia ser votada. 

E' em seguida appr<Wada a en1enda additiva do Sr. Ba
daró, a·~s.im ôoncebida: 

Ao art. 23. Depois da palavra - pecuniario -. accrcs
conte-se esta : egual. 

Fi.ca prejudicada a emenda do Sr. Zan1a, por ser de 
egual teôr. · 

A' reclamacão de div~emo.s S'r.s. i;representantes, .o !Sr. 
Presidente declara que vai proceder-se á verificação da vo
tação.· 

,O SR. PRESIDENTE - · Attenção! Convido os Srs. represen
tantes á .. oecurpar OS· seus logares, afim de ver si é possivel 
verificar o resultado da votação. · 

\Verificada a votação, reconhece-se ~que a emenda foi ap
provada, tendo . -votado a favor 98 e contra 40 me.mbros do 
Congres·so. 

O ·SR. PRESID:ENTE annuncia a votaç;ão do· art. 24 e de
clara que vai proceder em primeiro logar á votação do sub
stitutivo da Commissão ao mesmo art. 2·4 : 

«Art . 24 • Os membros do · Congresso não podem receber 
do Poder Executivo emprego ou comn1issão remunerados, ex
cépto si forem. missões dfplomaticas, commissões militares, 
ou cargos de aceess.o ou promocão legal. · 

~Para.grapho unico. Durante o exer.cicio legislativo e essa 
o de outra qualquer funccão . » 

Substitutivo da Commissão ao .J 
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_. Art. 24. Redija-se assim: «Os n1embro·s do Congress0 
nao podem celebrar contr.actos con1 o Poder Executivo, nern 
de_ll1~ receber mnpregos ou ·Conunissõcs l'emunerados, ~ah·o 
IUlssões dipl.on1aticas, con1rnissões militares ou ·cargos de a-c
cesso ou pro1noção legal. 

:Pairagrappg unico . .O n1andato legislativo é incomipativel 
09111 o exercww de qualguer outra funccão durante as sessoes. 

Artigo additivo. O Deputado ou Senador não póde ser 
nomeado para cargo diplomatico ou commando n1ilitar sem 
Hcença da respectiva Camara.~> 

O Sn. JosÉ .l\TARB~o (pela cn·rie-rn) - Sr. Presidente, não 
c1uero, nem n1esmo posso justificar as minhas duas emendas ao art. 24. 

Em uma dellas peço que, antes das palavras da e1nenda 
da Conu11issão, se diga: - desde que tenhan1 sido eleitos -
para se evitar o abuso ele que o Dnpu ta do, entre a sua eleição 
e o reconhecimento, acceite empregos. 

O Sn.. BADARó --· Só é Deputado depois de reconhecido. 
O SR. JosÉ 'l\fARIANO _,Desde que está eleito deve-se im

pedir 'que o Governo ·queira captai-o. (Diversos apartes.) 
Quanto á segunda, deve o Congresso ponderar que, si se 

prohibe que o Deputado acceite empregos, c.om maioria de 
razão deve-se prohibir que ac.ceite cargos de directoria ou 
presidcncia de bancos e e1npr0~3as, f!Ue dependam do Goverr..o 
pelos prazos recebidos. 

O Sn. PRESIDEN,.rE - Vai-se votar o substitutivo da 
Commissão ao art. 24, salvas as emendas aditivas do Sr. José 
Mariano. hoje apresen~adas. 

Posta a votos a emenàa substitutiva da Commissão, é 
approvada. 

São egualmente postas a votos e approvadas as emendas 
do Sr. José lVlariano a~ substitutivo da Con1míssão, ficando 
prejudicados os artigos do projecto e os substitutivos dos 
Srs. Frederico Borges, Francisco Badaró e Cesar Zama. 

O SR .. 1 PRESIDENTE - Vai proceder-se á votação do ar-
.tigo 25. 

A disposição do projecto exige o seguinte (lê) : 
<<São condicões de elegibilidade para o C'ongresso Nacional: 
1°. Estar na posse dos direitos de eleitor; 
2°. Para a C amara, ter mais de quatro annos de cidadão 

hrazileiro~ e n1ais de seis para o Senado.» 

Ha u1na en1enda subs.titutiva d~.} Sr. Corrêa Rabello e 
ou t~os ao 1:. 1 o des be artigo, Cflle dispõe :. 

« Substitua-se o n. 1 o do art. 25 pelo seguinte: 
Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser 

alistavel como eleitor.» . . _ 
Ha uma- emenda substitutiva que altera essa disposiçao 

co111 relação á exigencia d? te!llDO· . 
Parece-n1e que o sub_?tltutlvo do Sr. Bernar_d1no de Cam.pos 

é mais a1nplo que o prOJecto mesn1o e a seguinte emenda da 
:commissão : . . . - - h 

Ao § 2o accresente-se: « Esta disposicao nao com.pre · en._ 
de os cidadãos a que .se .refere ·o n. !1: do art. 69. » 



Pc•('tl. pois. au Co!1gTc·~:-;u tlliC ru·es!.e aU:ent.)ãO . 
.. :\. ;~, menda sulJsli t.uli nt du Sr. Beruardnlo de Cau1po~ liiz: 

( lê'l . 
I • 

..:\rL. :!5, n. ~ - subsL.i.Lua-:-;e pelo seguinte: 
<<Para ser .De]Jtlladu, Ler ma is de 2.5 annus de cu ade~ e q ual1·u 

de residencia no Brazll; ptu·a ser Senador, ter, pelo n1cnu~, ;)5 
annos de edacle e sei.s de resiilencia 1\.0 B1·azi.l, ·exceptuados, 
quaulo aos prazos de q1.1atro o seis annos, os cidadãos a que se 
rcfm·e u n. 4. do al'L. (19. » · 

A Connnissão propõe uma disposit_:.fio complewenLar au 
ar Ligo. 

A emenua subsliLuU.va du ~r. Badaró .pshí redigida nus 
seguintes tennos (lê) : 

Ao art. 25. Substitua-se velo seguint?: 
"Todos us que poden1 SE.'l' ele-itores são habt~.is pat·a se11.· 

deputados. 

\E.xceptuan1-se : 
I. Os que nã.o l:iYCJ'eJn nmis de sete an nos ele e i da dão hra-

zileiro; . 
II. Os nleno1·es de 25 annos ; 
tfii. Os que. ao tempo ·da elei~,~ão, não tive1:en1 r0~1üC'Tl1~ia 

ofi'ecLiva no Estado pelo qual se propuzm·e1n candidatos.» 
E' subn1 cttido !Ú. votaeão o substitutivo do Sr. Corrêa Rabel

lo ao n. ·1~ o ~qual é app·~·ovaclo~ fic.ando pi·eJudicaclo o 1ne~lllft 
n. 1 do art.. 25 do projecto. 

O· Sn. PRESIDEN'l'E declara que vai pôr a votos a en1encla 
substitutiva do Sr. Bernardino de Ca1npos e outros, a .qual, cmno· 
já teve oceasião de dizer, é 1nais an1pla que o _substitutivo da 
Com1nissão e do Sr. ~adaró. 

0 SR. ME H-tA DE VASCONCELLOS (pela on.lem.) diz quu a 
mnenda. eontendo idéas difff~rentes, convén1 que seja· voLadn, 
por pat;tes e, neste sentido~ faz á Mesa um requerilncnto. 

O SR. PHESWE~Tl!: -.Por pm:tes, não posso aeceitat· a vota·· 
ção da mnencla. 

O CongTesso póde acceitar ou -rejeitar o substitutivo, 1nas 
a divisão da en1enda, que está formulada en1 un1 só periodo, não 
rne pareee reg'ular, porque isto constitue un1a nova en1enda, 
segundo a lVIesa decidiu ha dias. (Não apoiaclos.) 

Ü SR. lVlEIRA DE VASCONCEI .. LOS - Peço a palavra. 

O St~. Pm~SIDEN~L'E - Tern a palavl'a o nobre :l'epresenlantc. 
O 1SH .. lV1EIRA DI~ VASCONCELLos - Sr· Presidente, eu enten-

do que esta questão poderá resolver-se do seguinte rrwdo: 
Desde que V. Ex. declara que a emenda nfío p6de ser vo

tada por partes, penso que, para não ~e tirar a._; Congresso a 
liberdade de pronuneiar-se a respeito das idéas contidas na 
emenda do nobre representante por S. Paulo, V. Ex .. deve dar· 
preferencia ú crnenda da Comnliss[to de~ 2'1, que contén1, justa
lTLente, a idéa da en1er:cla ·:·.:·~' fni :dr~ proposta por quen1 fazia 
parte daquella Cor.1rrüssão. : 

V. Ex .. portanto, ~ujeitando á votação a eri1enda ela Com
missão, terá perfeitamente resolvido a ~questão.· . 
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O SR. PRESIDENTE - Au ~ubu1cLLur ú votação o substitu.:.. 
tivo dos Srs. Bernardino de Can1pos e outros, dei a razão por 
•Que assin1 o fazia; era a mesma razão que me levava a prop.6r 
ha pouco a votacão do substitutivo do 8r. Rabello, de preferen
cia ao art. 2.5, e· é porque esta mnenda contém uma disposição 
n1ais ampla do que a disposição do projecto, mesmo com a 
emenda da Comrnissão. 

Eu observei que o projecto exige, con1o requisito para ·a 
eleição, aeceitar a nacionalização durante um certo prazo de 
ten1po, ao passo que a en1enda se !_imita a exig·ir a residencia. 

Esta foi a razão que me levou a assim proceder; mas de 
lJôu vontade vou pôr a votos a emenda, ficando o Congresso 
sabendo que e lia contém idéa nova, differente da do projecto .. 

Posto a votos, é approvado o n. 2 do art. 25 do projecto e, 
bem assim, o additivo da Commissão, ficando prP-judicados os 
substitutivos dos Srs. Bernardino de Campos -e outros e do Sr. 
Badaró. 

E' rejeitaàa uma en1enda additiva do Sr Americo Lobo· 
O SR. PRESIDENTE declara que se vai proceder á votação 

do art. 26, sobre o qual ha duas emendas suppressivas., uma da 
Com1nissão e outra do Sr. Badaró,- além de outras emendas que. 
modificam o mesmo artigo. 

O SR. BADARó (pela ordem) :deseja ouvir a opinião do 
Sr. Presidente ácerca do seguinte: ~ Commissão propõe a 
Slippressão do art. 26, remettendo a ma teria para o poder 
legislativo ordinario; existe·, entretanto, uma . emenda do · 
!Sr. ·Senador Amaro .Cavalcanti, traçando as normas de .pro
ceder para a futura as•semtbléa ordinaria ( 1precisando em 
tern1os categorie~os a impossibilidade de serem 'excluídos os 
representantes das diversas religiões - ministros, sacerdo-

. tes, etc. 
Consulta, pois, ao Sr. Presidente si, approvada a emenda 

da Commissão, essa deliberacão implica a nullidade da emenda 
do Sr. Amaro Cavalcanti. 

iO SR. ,PRESIDENTE responde· que lhe parece que o Con
gresso tanto p6de approvar ou rejeitar a emenda substitutiva 
da Cominlssão, corria a additiva de Sr. Senador ·Amaro ·ca
valcanti, a. qual, em todo o caso; s.ubmettel'á a votos, ~si fôr 
approvada a substitutiva. 

Submettida a votos, é approvada a emenda suppres-sTva 
da Commissão, assim .concebida : ~ 

· « O Congresso, em lei especial, declarará os casos de in
con1patibilidade ele i torai.>> 

O SR. PRESIDENTE declara que considera prejudicadas as 
demais e1nendas apresentadas a este artigo, bem. como a ad
ditiva do Sr. Senador Amaro Cavalcanti, concebida nos se-
gUintes termos : . . 

« Para.grapho uni c o. N inguem será declarado incbmpa
tivel pelo simples facto de .ser crente ou n1inistro de un1a 
religião.» 

IVozEs - Está tan1bem prejudicada. I. 

ÜU'rRAS :vozEs ~ Não. está:~ .. 
62 
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QUESTÃO DE ORDEM 

.Q· SR.. AMARO ÜAVALCANTI (pela or·dem) - Senhores, 
quando apresentei esse paragrapho unido, j.á tin·ha intenção 
de votar, como fiz, pela eme11da substitutiva do art. 26. 

Comprehcndeu V. Ex.~ e decidiu núlito ben1, que o facto 
dé delegar ao CongTesso que, por lei ordinaria regule a~ m_a
ter·ia de incompatibilidade, isto não excluo que se dehn1llc 
desde já, como garantia, como liberdade .de todos, que o Con-· 
gresso não possa declarar incompatível ninguem pelo facto 
ser crente ou n1inistro de un1a r'eligião. Pec.o, ·portanto, a 
V. Ex. que submetta a miliha emenda á votação do 
Congresso. 

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) - Entend;o que a vo
tação ·do substitutivo importava a rejeição de todas ·as 
emendas. e que, por votação, acha-se projuàicada a do nobre 
Senador pel!o Rio Grande do Norte, tanto 1nais quanto a n1a
teria dessa emenda não é constitucional. (Apoiados e não 
apoiados.) 

O SR. CHAGAS :LoBA'ro (pela ordem.) - Sr. Presidente, eu' 
entendo que a emenda do ·sr. Amaro Cavalcanti não está 
prejudicada. (Apoiados.) . 

Trata-se de direitos do cidadão, por e1onseguinte, de ma
teria constitucional, que não póde ser tratada em lei ordinaria, 
ha de constar da Constituição . 

.O SR •. BADARó -. Trata.:..se de direitos politicas .. 
O SR. CHAGAS 'LOBATO - Eu não sou suspeito·, não sou 

clerical, sou um pensador livre, mas entendo que o diraito 
dr- votar .e ser votado deve caber a. todo cidadão brazileiro, 

. pertenca elle a qualquer confissão religiosa, e o Congresso, a · 
quem incumbe consagrar esse direito, não póde excluir ne
nhum cidadão por pertencer a esta ou áquella confissão. · 

· Ditas ·:estas palavras, Sr. Presidente, hei de vo:t.ar. para 
que não se considere prejudicada a emenaa .do Sr. An1aro 
Cavalcanti ~ · 

· 'rO SR. BADARÓ \(pela ordem) .- 'Sr. Presidente, considero 
uma cilada o ·que se vai fazer (Protestos; apoiados e não 
apoiados) . tQuando -consultámos a V.~ ·Ex.~ foi-nos . declarado 
que estava préJp.dicado .o .additivo do Sr.· Cavalcanti. Dep'ois. 
dessa declaração, grande parte do Congresso manifestou-se, 
rnas esperando a votação do artigo (Apartes) . E' esta. uma 
questão incandescente, e o paiz reclama a franca opinião do 
.Congresso. 

. O Sa. RosA. JUNIOR: (p.ela ordem) - .. Sr. Presidente, ma.
nlfestam-se opiniões em contrario ao que· se acabou de votar. 
A emenda da Oommissão ao ·projecto,. com. referencia ao 
art. 26,- determina que seja tratada toda a niateria delle em 
uma lei espe·cial. Ora,. desde ,que o . projecto cogita da in
e:ompatibilid~de. sem restricção, comprehendo que a aspiração 
da Commissão é para que se ·não trate desta Inateria em caso 
algum, sem ... que não s9.ia em uma l(~i especial. (Apoi·ados.) 
Portanto, nao tem raz~o de ser a permanencia da ·en1_enda 

. apresentada pelo Sr. representante Amaro .cavalcanti, porque 
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aqui se trata de um principio de compatibilidade ou incon1patibilidade. 

:0 Sa . AMARo CA VALCANTI - V. Ex. t:lá liceu ça para um 
aparte? A emenda tem por fim gaJ·anUr a egualdade politica. sem saber qual a crença do individuo. 

O Sa. !RosA JuNioa - Não é occasião; (Tr·ocam-se apar·tes.) 

O Sn., AMARo_ 'Ü~VALCANTI - 4-diar a questão, apenas. (Fia outros apa-rtes.) 

O Sn: RosA JuNron -. Nunca tiye 1nedo algu1n; quando apresentei esta mnenda foi co1n convicção. 
Sr. Presidente, seria uma c.ousa odiosa fazer-se excepção. · 'l,rata-se do ·ma teria de inconipatibilidade . 

. rO . Sn. BADARó - De capacidade eleitoral. 

O SR. RosA JuNron - Si a Co1nmissão apl'csentou uma 
emenda e ella foi acceita, não vejo razão em ·que se fundem· 
os nobres representantes para adduzirem motivos. a favor 
de uma emenda que não tem a menor procedencia. · 

O SH. PRESIDENTE' - Observo_ ao nobre r'epresentante 
que não póde discutir a emenda; deve limitar-se a seu re
querimento de ordem, porque a votação não póde ser inter-rompida com discussã-o. · 

O SR.. RosA JuNroR - Em resumo, peço que seja le.vada 
a effeito a deliberação do üongresso com relação á emenda 
apresentada pela Commissã.O, ficando prejudicada a eriwnda 
do Sr. representante Amaro Cavalcanti. 

0 SR. UBALDINO DO AMARAL (pela ordem) - Si'. Presi~. 
dente, julgo de meu dever dar uma explicação sobre a ma-~teria, por ter sido presidente da Gommissão Especial. No seio 
dessa Commissão, como aqui no Congresso, ha pelo menos 
ti'es grupos divergentes em relação ao assumpto de que se 
trata e, especialmente, em relação á questão religiosa. En
tendemos (appello para os meus collegas de Commissão, para 
que me corrijam si interpretei mal o que lá se passou) que,· 
á. vista das divergencias, era conveniente não darmos ampli
tude á discussão. não a discutü·m·Js mesmo, para a remetter, 
para uma lei ordinaria. Esse era o accôrdo que estava cm 
todas as opiniões, tanto assim, que deixámos de discutir a • 
n1ateria. Eu, por exen1plo: que tinha compromissos em rc- · 
lacão a essa materia, conservei-me calado. Parecia-me, por
tanto, que era lealdade de todos remetter esta materia para occasião · opportuna . . . 

Si o Congresso votar a emenda do Sr. Amaro CavalcantJ, 
sem ter tido discussão, commetterá um acto menos digno com . 
re:lação ao publico e terá violado o compromisso que nós outro~' tomán1os. 

Portanto de harmonia com um accôrdo, expresso po,r uns, 
e tacito por' outros, este assumpto deve se":' subn:!ettí?o á 
sessão ordinaria do Congresso, .onde se mamfestarao hvre..,. 
mente todas as opiniões e será resolvida esta questão sem 
prejuizo de ninguem. Si, porém, fôr resolvida desde já .esta 
questão, alguns representantes ficarão defraudados no direito: 
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de discus:são. Parece .. que a unica cousa que o Congresso deve 
Jazer, por lealdade a todas as opiniões, é submetter esta ma
ter-ia a uma lei ordinaria. 

O SR. RA:tvnRo BARCELLOS (pela orde1n) - Pareceu-me 
que V. E~. tinha declarado que a approvação do substitutivo 
da Commissão não importava prejuízo da en1enda apresentada 
pelo Sr. An1ar'o Cavalcanti. Estou convencido de que V. Ex., 
decidindo desta maneira, tinha decidido ben1. 

Aqui não se trata de r~etter para o Congresso ardina
rio tudo aquillo de que o CongTesso Constituinte não quizer · 
tratar. 
· Trata-se, nesta questão, de 1 esalvar um princ1p10 
(Apoiados), quero dizer: os congressos futuros poderão crear 
as inc:Ompa.tibilidades que quizeren1, 1nenos inc.o~mpatibili
dade que importe suppres.são da piena liberdade espiritual. 
, (Apo'iados .) . · , 

Foi assün que interpretei a emenda e declarei que dava 
o 1neu voto. 

O SR •. PRESIDENTE - Observo ao nobre Senador que não 
p6de discutir o assumpto da emenda, porque interrompe con1 
essa discussão a votação. Os Srs. representantes do. Congresso, 
involuntariamente, estão concorrendo para anarcllizar os nossos 
·trabalhos, já não digo desrespeitando a auctoridade do Pre
sidente da Casa, mas infringindo o proprio Regimento appro
:vad.o pelo Congresso. 

· 0 SR. RAMIRO BARCELLOS - .Sr. Presidente, pernütta
n1e V. Ex. que eu, habituado a respeitar todas as . decisões 
de V. Ex., neste ponto esteja e1n desaccôrdo. 

Eu não estou discutindo o assumpto da emenda, estou 
explicando C·OÜ10 entendi o pensamento da en1enda, o que é 
questão de ordem, e tanto~ que V. Ex. nenhuma observação 
fez aos outros me1nbros do C.ongresso ,que acaban1 de, fallar. 

O · SR. PRESillENTE -. tFiz observação a cada um delles. 
~o .SR. RAMIRO BARCELLOs - Tomo a liberdade de dizer 

que não só estou discutindo a questão de ordem, con1o apoiando 
a decisão de V. Ex. 

· O SR. BADARó ·-. · Em relacão á resposta á minha de
claração. 

O · SR. PRESIDEWrE - :Perdão, .quando eu ia dar' a 
opinião da Mesa, comecaram os pedidos da palavra }~ela ordem; 
a Mesa não tinha dado a sua opinião. 

VozEs - Votos! Votos! 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa não· tinha decidido que a 

emenda do Sr. Senado-r An1aro Ca.vi.tlc~mti ficava ou não pre
. judicada, mas era intenção minha, á vista do resultado da 

. ;votação antes havida en1 relação a uma emenda do_ Sr. D_ept~-
. tado Zama, consultar o Congresso si estava ou nao preJudi
cada essa emenda do Sr. Cavalcanti. 

Ella está com o !1om e ·de addit i v o, mas, na minha opinião, 
com·o bem ponderou a Cnmmissão dos 2·1, ella está ·pr~ju.~Ucad~ 
p.qrque o pensan1ento contido na emenda da Comn11ssao :fo1 
delegar ao Congresso ordinario -toda a ma teria relativa á 
incon1patibilidade .-
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1\l:as eu ia sujeitar á decisão do Congresso, como agora 
sujeito, si essa emenda está ou não prejudicada. 

VozEs·- Votos ! Votos ! 

:0 SR. PRESIDgNTE - :()s senhores que são de .parecer que 
a emenda do Sr. Amaro Cavalcanti está prejudicada pela 
a·dopção do additivo da Commissão, _queiram Jeivantar-"le. 

Procede-se á votação. O Sr. Pr<~sidente declara que, teodo 
votado a favor 74 e contra 57, verifica-se que estão apenas 
131 membros do Congresso; portanto, não ha casa, e que, na 
fôrma do .Regimento, vai mandar procederá chamada. 

Procede-se á ehamada, á qual respondem os Srs Paes de 
Carvalho, Theodureto Souto, Amaro Cavalcanti, Monteiro de 

l-Jarros, Joaquim Felicio, Prudente de Moraes, Campos Salles, 
Joáqmm de Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos, Pin'heiro 
GuedeS, Uchôa Rodrigues, Nina Ribeiro, Casimiro Junior. Be
zerril, João :Lopes, Fre.derico Borges, José Avelino, José Bevi-
laqua, Almino Affonso, Amorim Garcia, Epitacio, Sá Andrade, 
Retumba, João Barbalho, José Marlan0, Almeida Pernambuco, 
Sodré Cavalcanti, Meira de Vasconcellos, Luiz de Andrade, 
Oiticica, Gabino Bezouro, Zama, Arthur Rios, Prisco Paraiso, 
llfuniz Freire, Fonseca Hermes, Urbano Marcondes, Oliveira 
Pinto, Joaquim Breves, Baptista da Motta, Sampaio Ferraz, 
Antonio Olyntho, Pacifico Mascarenhas, l\fatta Machado, Gon
çalves Ghaves. Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Ful
gencio, Astolpho Pio, Domingos •Rocha, Costa Machado, João de 
Avellar, Bueno de Paiva, Rubião Junior, ·Fleury ·Curado·, 
Guimarães Natal, Azeredo, Laura Müller e Schimidt. Ao t.odo 60 Srs. I"epresent.antes. 

D SR. 1 o SECRETARio declara tereJn respondido á chamada apenas 60 Srs. representantes~ 
Vôm á ~Iesa as seguintes 

Declarações de 'IJoto 

.Declaro ·que votei contra a emenda da Commissão ao § 2° 
do art. 25, porque entendo que todos os extrarigeiros que ac
ceitarem a naturalização, ficam sendo cidadãos brazileiros e, 
portanto, no gozo de todos os direitos. Não re·conheço justi-ficação para a excepção. · 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 1tS:90. - Pinheh·o Guedes. 

Declaro votar - não - na votação nominal, sobro a . en1enda ào · additivo. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 1890. - José Bevilaqua. 

Declaro que votei - não -,' isto é, que não estava prejudicada à ernenda do Sr. Zama. 

Sala das sessões. 27 de dezembro de 1890. - Belm·-1nino Afr>ndonça. · 
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Ao art. 23 

Votámos contra as emendas· dos Srs. Za1na e ~a~a ... ró, por 
entendern1os, como preceitúa o projecto de Constltu1ca.q_, q~e 
a fixação de subsidio é attribuicão do Congresso ord1nano, 
que póde egualar os subsidias dos rep1·esentantes das duas ca-
maras . 

. · Sala das sessões 27 de dezembro de i890. - Gil Goulart. 
-Monteiro de Barr~s. - Dorningos Vicente. 

Damos voto affirmativo ácerca da emen~a supressiva .do 
Sr. Cesar Zama, por considerar que. a votaçao ... do Congresso 
p.pprovando a. emenda substitutiva da Comm1ssao dos 21, pre
judicou effectivamente aquella ·emenda. 

\Sala das sessões, 2·i de dezembro de i8·90. -BeZarmi..~o 
·C ornei r o . - Nogueira P a.ranaguá. 

'Declaramos ter votado pela ernend:i do .Sr. representante 
do Rio Grande do 'Norte, Dr. Amaro Cavalcanti, rel~t~~a á 
eapacidade politica do cidadão, sem attencão á sua rellg1ao ou 
crença .. 

. Sala das sessões, 27 de dezem'Qro de 1890. Alrnino 
Alvares Affonso. - José Bernardo de Medeiros . ..__ A. de 
Amorim Garcia. 

O SR. PRESIDENTE declara .que, não havendo numero legal 
·de !Srs. representantes, fica adiada a votação da emenda do 
Sr. Amaro Cava~canti, e dá par.a· 29 a seguinte ordem do dia: 

Conclusão da votação, do cap. i o, seccão i'\ do projecto 
d<3 Constituição; · 

· Discussão do cap. zo e seguintes da mesma secç,ão. 
Levanta-se a sessão ás 4: e i \4: ~oras da tarde·. 

. .. PRE~IDENCIA DO SR. PR.UDENWE DE MORAES 

. Ao meio ·dia, · faz._,se a chamada, á qual respondem os 
·sr~~ P;~dente de Moraes, .Matta Machado, ·Paes de Carval'ho, 
.Joao Ne1va, Eduardo 1Gonç,alves, Francisco ·Machado LeoviO'ildo 
Coel'ho, Joaquim Sarmento, José· Secundino il\fa~oel Ba~ata 
Antonio B~ena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Ma:r~ 
bns, Joaquim Catunda, Bezerra de Albuquerque Junior Theo-
dureto Souto, José ·Bernardo, ;Oliveira Galvão Amaro' eaval
c~nti,,.. Almeida Barreto, Firmino. da Silveira, J Ósé Hygino, José · 
S1meao, Frederico .Serrano, Pedro . Paulino, Rosa Junior, 
C~elho e qampos, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, Domingos 
VIcente, G1l Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, 
Laper, Campos Salles, .Santos Andrade, Generoso . Marques, 
Raulino Horn, E~teves Junior, Luiz Delphino, Pinheiro Ma-· 
chado, · Cesario Alvim,· Eduardo · Wandenkolk7 Joaquim de 

I 
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Souza, .Silva Canedo, Silva Paranhos, Pinheiro Guede-s, Joaquim 
Murtinho, Saraiva, Belfort V'ieira, Uchôa Rodrigues, Laura 
Sodré, Serzedello, Nina Ribeiro, :Cantão, Pedro Charmont, 
l\1atta Bacellar, · Cesemiro Junior, Rodrigues ,Fernandes, An
frisio Fial~o, Nogueira Paranaguá, Nels-on, Pires Ferreira, 
~arbosa iLima, João Lopes, Bezerril, Justiniano de Serpa, 
.Frederico Borges, José Avelino, José Bevilaqua, ·Gonçalo de 
Lagos, Nascimento, l\1iguel Castro; Epitacio, Pedro A1nerico, 
~á Andrade, Retumba, Ros·a e Silva, João Barbalho, José Ma-
riano. Almeida Pernambuco, .André Cavalcanti, Raymundo 
Bandeira, Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, João de 
Si queira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, 0-i
ticica, Gab_ino Besouro, Ivo do Prado, Augu::;to de Fr~itas, 
Paulo Argollo, Tosta, Antonio Euzebio, Seabra, Zâ1na, Arthur 
Rios, Garcia Pires, lYiarcolino l\1oura, Santos Pereira, Custodio 
de Mello, Paula Guimarães, :Milton, Amphilophio, Francisco 
Sodré, nionysio .Cerqueira, . Barão de S. Marcos, Barão de 
\ illa Viçosa, P.risco Paraíso, lVIuniz Freire, Athayde Junior. 
Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano lVIarcondes, Manhães 
Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgilio Pessoa, 
França Carvalho, Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo 
Guanabara, Erico Coelho, Aristides Lobo, :Mayrink, Furquim 
'IVVerneck, Vinhaes, Thomaz Delphino, Antonio Olyntho, Badar·ó, 
·Pacifico Mascarenhas, Gabriel MEtgalhães, Leonel iFilho, 
Chagas Lobato, Alexandre Stockler~ Francisco da Veiga, Costa 
Senna, Lan'lounier, Gonçalves Chaves, Americo Luz, Dutra · 
Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Garlos das Chagas, Domingos 
Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, Palleta, João de 
Avellar,; Bueno de Paiva, Ferreira Pires, João Luiz, Bernardino 
de Campos·, Francisco GHcerio, l\1oraes Barros, Adolpho Gordo, 
üarvalhal, Angelo Pinheiro, .Mursa, Paulino Carlos, Costa 
Junior, Rod...rigues Alves, Moreira da 1Silva, Hubião Junior, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Aze
redo, Caetano de Albuquerque, Belarmino de Mendonca, Lauro 
Müller, Carlos Campos, Schimidt, Lacerda Coutinho, Victo
rino Monteiro~ Pereira ·da Costa, Antão de Faria, Julio de 
Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis Br:azil, 
Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, ·Rocha Osorio,. Cas
siano do Nascimento, Fernando Abbott, Demetrio Ribeiro e 
Menna Barreto. · 

Abre-se a sessão.: 
. Deixam de comparecer-,· com .causa, os .Srs. Floriano Pei

xoto, Ruy Barbosa, Tavares Bastos, Aquilino do Amaral, João 
Pedro,. IJeandro Maciel, Cesario Motta Junior, Lopes Ohave.s, 
Carlos Garcia, Alfredo Ellis, Indio· do Brazil, Henrique de 
·Carvalho, Martinho Rodrigues, Couto C.arta~o, . Theophilo dos 
Santos, Medrado, Ferreira Brandão e Alvaro Botel'ho; e, sem 
causa, os Srs. Cunha Junior, Braz Ca.rneiro, Rangel Pestana, 
Ubaldino do Amaral, Ran1iro Barcellos, Julio 1Fróta, Americo 
Lobo, Joaquim Felicio, João Severiano, Saldanha Marinho, 
Almino Affonso, Pedro Velho, Tolentino de Carvalho,· Gon
çalves Ferreira, Juvencio de Agufar, Pereira de íLiyra, Belar
mino Carneiro, Pont_es de Mirand~, Felisbello Freire, Santos 
·Vieira, Leovigildo Filgueiras, Fonseca e Silva, Cyrillo de 
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Lemos Alberto Brandãü, Joaquin1 Breves, Luiz iMurat, San1paio 
Ferra~, Lopes Trovão, Domingos Jesuino, Conde de Figuei
redo Jacob da Paixão, Feliciano Penna, Viotti, Francisco 
Ama{·al, ·Ferreira Ra?ello, Barão de. Santa Helena, Martinl~o 
do Prado Junior, Lu1z Barreto, Don11ngos de Moraes, Ant01uo 
Prado, Aln1eida Nogueira, Marciano de Magalhães, Fernando 
Si mas e Ernesto de Oliveira. 

E'. lida e posta em discussão e sen1 debate approvada a 
acta da sessão antecedente. 

·vern á Mesa a seg·uinte 

Declaração de voto 

Declaro que não n1e achava no recinto desta Casa quando 
se proc-edeu á verificação da votação sobre a en1enda que 
eguala o subsidio dos deputados· ao dos senadores. 

Si estivesse presente, teria votado contra, salvo si o seu 
pensamento fosse equiparar o subsidio dos senadores ao que 
pEreebem actualmente os deputados, porque, neste caso, essa 
en1enda viria ·em vantagem .das finança.s do paiz, e jámais dei
xaria de votar por ella. (Lia-se dos financeiros-na 1'~ edição.) 

·Sala das sessões do Congresso, 29 de dezembro de· 1890 . 
. - 'Almeida Barreto .. 

E' lida e vai a- imprinlir, para entrar opportunamente na 
ordem dos trabalhos, a seg'l,linte 

Indicação 

Proponho ct':!-e, toda vez que neste· Congresso se tiver de 
tratar de assumptos que entendam con1 as· prerogativas de 
.an1bas as camaras aqui reunidas, durante o período da ap
provacão da Const.ituição, seja noineada uma eon1missão, :com
posta de egual numero de· senadores e ·deputados, para delles 
tomar conhecimento e reso-lver, considerando-se questão ven
cida a opinião da n}esma commissão, salvo empate na votação, 
que!. neste caso, s~rá resolvid-a pelo voto do Presidente dest.e 
Congresso. 

Sala das sessões do ·Congresso, 29 de dezembro de it89'0'. 
· -. Al.ineida Barreto. 

O Sr. Amaro Cavalcanti -· Por occasião de votar-se· o 
additivo por mim apresentado á emenda que venceu, como 
substitutivo ao art. 26 do projecto de Constituicão, o meu 
'honrado amigo, Senador pelo, Paraná, deixou ver do seu enun
. c i ado .que se tratava, nada mais nada menos do que de um 
acto de surpresa para o Congresso. 

•L;eio um topico referente, no Dia rio Official (lê) : 
· «·si o Congresso votar a emenda do Sr. Amaro Cavalcanti, 

sem ter tido discussão, commetterá :um acto menos digno .con'1 
relacão ao publico ... » 

ÜTa., comprehende V. Ex .. que preciso ·explicar n1eu pro-
cerlin1fmt.o a respeito dessa emenda, ·porque riern ella é uma 
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surpresa para o Congresso e n1enos ainda a sua votação in1-
portaria um acto n1enos digno para 'O publico ·e para o ·Congresso. 

No seio da :commissão dos 21 foi apresentada un1a emenda 
ao art. 26, pelo 1neu collega Julio de Castilhos, e nessa oc
casião addicionei, con1o paragrapho unico, á mesma· emenda, 
ü additivo que ante-h ontem foi subm·ettido á votação. 

No seio da Con1missão 1houve discussão a respeito, orando 
os Srs. João Pinheiro, Bernardino de Cam.pos, Julio de Cas
.tilhos, Lauro Müller, Amaro Cavalcanti e outros. 

Quando lá se trit tou da votação, venceu a prirneira parte 
da emenda apresentada pelo meu collega Julio de Castirhos e 
foi rejeitado_ o additivo á emenda, apresentado por min1. ' 

·Reaberto o Congresso, para ouvir a leitura do parecer da 
Commissão, deve V. Ex. lembrar-se que pedi ·então a palavra 
pela ordem e requeri que, na casa das emendas rejeitadas, 
fosse novamente incluid9· o additivo que :havia apresentado no 
seio da Commissão. 

Póde-.se consultar o Diario Off'icial, relativo a essa · 
sessão, que alli se encontrará. não só o requerimento, n1as 
ainda a emenda, tal qual foi suhmettida á votação de ante
hontem. Ora. assin1 sendo, não é lir,ito dizer-se agora. aqui, 
que a votação importava uma especie de surpresa, por não 
ter sido discutida. 

O SR .. BADARÓ - Não discutiu quem não quiz·. 
0 SR.· AMARO CAVALCANTI -·Não diSI(~Utiu quem não quiz, 

disse S. Ex. n1uito bmn. Precisava, portanto, dar esta ex
plicação ao Cong-resso, para que este não me su.ppuzesse capaz 
de, á ultima hora, pedir a sua votação sobre materia tão im
portante~ qual a:quella que se contém no additivo, sen1 .que a 
n1esma houvesse tido o percurso regimental :para a sua 
discussão. 

Mas·, quer-'endo de algum modo conciliar este entender do 
nobre .Senador pelo Paraná e de outros .com as circum.stan
cias, e, por outro lado, querendo, tamhem. dar a este additivo 
toda a importancia~ toda a latitude de discussão, .quanto ·elle 
merece, venho apresentar á Casa um requerimento. do qual 
se verá ·que, em vez da smrpresa, o que àese,j o é que fi.que bem 
patente ao paiz e ao Congresso quaes os que querem a plena 
liberdade espiritual, garantida na Constituição, e quaes 
aquelles .que não querem-n'a. 

Não posso con1prehender, Srs. membros do Congresso, 
que, quando estan1os aqui elaborando uma . Constituição, que 
tem por fim garantir todas as liberdades publicas, nos seus 
moldes mais amplos, a liberdade da palavra, a liberdade do 
pensamento, a Iiberda~de religiosa, se venha, contradictoria
mente, dizer ou allegar que a min1ha emenda não envolve 
ma teria constitucional ! ... 

Sen:hores, é bom que nos entendan1os : não advogo neste 
logar preferencias, privilegias nem melhoria de· -condições 
para o clero ou ministros desta .ou aquella religião; o que 
quero é que fique constitucionalmente reconhecido que 
ningumn. pelo facto de ser ministro ~u ... cr'ent~ ?e u.ma r.eligiã.o, 
esteJa, 1:pso facto, collo_cado em pos1çao l?o.htwa InferiOr aos 
outros cidadãos (Apoiados) ; porque, politiCamente· fallando, 
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. é indifferente que alguem traje un1a batina, vista un1a farda 

.ou uma sim.ples casaca. Si é cidadão brazileiro, si contribue 
para as necessidades da Nação, deve todo o individuo, perante 
a lettra. da Constituição, ter eguaes direitos politicas. 

O SR. PR!ESIDENTE - Observo ao nobre Senador que está 
djscutindo uma en1enda cuja discussão já está encerrada. 
V. Ex. estabelece um máo precedente, porque algun~ men1bros 
·do Congresso vão pedir a palavra para combater a mnenda 
de V. Ex. 

A discussão está ·encerrada e V. Ex. não póde continuar . 
. o SR. AMARO CAVALCANTI- V. Ex., Sr. Presidente, vê 

que trato apenas de~ justific-ar corr~1 cla;r,eza, não a en1.onda, 
n1as o meu requerimento. Quero declarar que se trata da 
liberdade espiritual ·e não da preferencia de elegibilidade para 
esta ou aquel.la classe de indivi·dlios religiosos. 

Entendo que .esta liberdade é de todas a mais importante, 
ou, ao menos, tanto quanto o são todas aquellas que estão con
sagraJd-as no art. 72 da Qonstituição (Apoiados); devo. 1nesn1o, 
affir'mar que a liberdade e~:piritual é o fundamento de todas 
as outras li.berda.des. (Apoiados e apartes.) 

Além disso, o que quero ver explicitamente consagrado 
agor:a, no direito ·constitucional, é justamente aquillo mesmo 
que já está no decreto de 7 de janeiro. · 

Repito, não venho fallar em favor desta ou daquella 
egreja, fallo, simples1nente, como legislador, em - non1e da 
liberdade. . · · 

No decreto citado ficou prolhibido ao Governo ~Federal 
orear differenças entre os habitantes do paiz por motivo de 
.religião ou de crenças. · . . 

. - Assim, pois, julgando o . Congresso bastante ~sclarecido, 
mando á Mesa o meu requerimento, para que seja adiada a 
votação da mater'ia para .quando se. tratar do art. i12, afim de 
que s·e dê â mesma uma discussão ampla, segundo .convém aos 
.interesses da propria liberdade. · 

V·em á Mesa e é lido o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a votação da materia do paragrapho unico, 
·'POr mim apresentado, üomo additivo, á emenda do ar't. 26 do 
projecto de Constituição, fique -adiada para quando se tiver 
de votar o art .. 72 do mesmo pr'ojecto. . 

Sala das sessões, 29 de dezembrü de 18;90. -. · A. Cavalcanti. 

. O .Sr. José Mariano - Sr. Presidente ainda no intuito 

.de facilita~ a ~discussão. do projecto constitucional, peço< li
cença para offerecer á conslderação do Congresso uina indi
cação, que elle tomará na devida conta.· 

UMA voz. -. Para tomar tempo • 
. · O SR. JosÉ MARIANO. ~- Não e::;tou. to·mando tempo; ao 
contrU~rio, estou· tratando do modo Jc &e aproyeitar o tempo. 

A indicação· é· a seguinte (lê) : 

«Indico que seja reformado ·o art. 58 ·do Regimento, no 

• 
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.sentido de poder entrar englobadamente ·em 111 discussão mais 

.de um capitulo do .projecto constitucional, toda vez que o 
Congresso o determine por votação expressa. 

S. R. - 29 de dezembro de 1S90. » 

Ha capítulos da Constituição 0.ue não têm importancia 
e que, portanto, podem ser discutidos engloba·d,amente. 

;Outra indicacãõ, que apresento, é r'eferente, f'icandq para 
depois de votar, á votação dos substitutivos. 

V. Ex., Sr. Presidente, de accôrdo ~com o Regimento, 
tem entendido que as e.mendas substitutivas nã.o devem ser 
votadas em primeiro l.agar, mas sim os artigos do proiecto 
ficando as emendas substitutivas. " ' 
. As pratica~, entretanto, eram contrarias e, assim,· par'a 

· f1rn1ar a doutrina, mesmo por.que o~ substitutivos encerram 
quasi sempre materia nova, apresento a seguinte indicação (lê) : 

«Indico q-qe seja interpretado o art. 58 in fine do Regi
mento, no sentido de se ·Q.eterminar que as emendas eon
stitucionaes sejam votadas Pl'imeir.o do que os artigos do projecto.» 

S. ,R. - 29 de dezembro de 1890:. » 

Si me f.osse . permittido, eu requereria urgencia para 
estas indicações, de sorte que . pudessem aproveitar ao fim 
que me levou a apresentai-as. 

ISão lidas, apoiada,s e fi;cam so:hre a mesa, para op.portuni
mente entrarem na ordem· dos trabalhos, as seguintes 

indicações 

Indico que .s-eja reformado o art. 58 do Regimento, nó 
sentido de po.der entrar englobadamente em 1a discussão ntais 
·de um capitulo do projecto constitucional, toda vez que o 
Congresso, por votação expres·sa, assim entender conveniente. 

Indico que seja interpretado o art. 58 in fine do Regi
mento, no sentid.o de se determinar que as emendas substitu
tivas sejam votadas primeiro do que os artigos do projecto. 

S. R. - 29 de .:Iezcn1bro. - José ltfariano. 

ü SR. JosÉ 1M;ARIANO - ~Ias eu tinha requerido urgencia. 
Consultado, o Congresso concede a urgencia requerida . 

. CONCLUSÃO DA VOTAÇÃO DO. CAPITULO II DO PROJECl'O 
DE CONSTITUIÇÃO 

·O SR. PRmSIDENTE - Na ultima sessão, ao votar-se · a 
'emenda do Sr. Amaro ~aavalcanti, verificou-se não 'haver casa. 

A ,questão a resolver era a seguinte: saber si estava ou 
nã? prejudicada a em•.3nda. O .Congres~o não poude manifestar-
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se. Hoje, o auctor da e111'enda ?~pre.sontou o seguinte requeri
n1ento (Zê) : «Requeiro que a votação da 1n~t~ria , do para
grapho unico por n1in1 apresenta.qo, :c~n1o ~ddltiVo .a en1enda 
do art. 26 do projecto de Const.Ittuçao, 'Íique ~d1ada para 
quando se tiver de votar o art. 72 do n1esn1o proJecto. 

Está en1 discussão o requerin1ento. 

O Sr. André Cavalcanti - Sr. Presidente, pegi a palavra 
para explicar o meu ·pensamento en1. relação ás. in~on1patibi
lidades c·ontidas no art. 26 do proJecto .constitucional, 1que 
ora se discute. . 

Entendi que esta materia devia ser trata~a ~n1 lei ordi
naria, de accôr·'do com o .parecer da Comm1ssao dos 21, e 
assin1 votei symbolicamente. 

Retirando-me, logo depois, deste recinto na passada sessão, 
e voltando de novo ao mesmo, soube que ia se votar uma 
en1enda ·do Sr. Senador Amaro Cavalcanti, offerecida ao . al
ludido art. 26 e concebida nos seguintes tern1os: << Ningumn 
será declarado incorripativel pelo sin1ples facto de ser crente 
ou ministro de un1a religião.» · 

Ora, estando. implicitameat•), con1prehendido nesta emenda 
o clero ·brazileiro, eu, que não via razão para sua exclusão, 
tanto mais quanto fôra a unica de que -cogitou o projecto, 
-como· se vê. das • disposicões transitorias, art. 1°, § 6°, não 
podia deixar de justificar o meu voto contra semelhante e~
clusão, visto que trata-se de .uma classe res.peitavel, que en1 
todos os tempos, defendendo os seus proprios direitos, não 
deixara nunca de concorrer com o exercício dos :seus dir'eitos 
politi~cos para a manutenção da organi7ação do paiz . 

.Sendo assim, Sr. Presidente, parece-me muito odiosa essa 
exclusão, e, podendo succeder .que · se proceda ás eleições dos 
congressos ·dos estados antes de votada a Constituição Federal, 
penso que é de todo ponto conveniente ser approvada ·a re
.ferida' en'lenda, a ,qual, por• assim diz~r, tem, além de outros 
fins, o de levantar esse interdicto politico, que, a meu ver, foi 
·decretado contra aquella classe. 

Não existe, pois, nenhuma incoherencia no meu modo de 
proceder; o meu voto apenas .significa un1a 1nedida de e·qui
dade, que procura .favorecer immediatarhénte o direito 
daquelles a quem fôra negaao o ingresso nesta Casa. E porque 
considero de grande alcance as .;:>eforn1a.s das deci.sões. 'QUando, 
porventura, envolvem ellas uma Injustiça ao direito de quer:n, 
·quer 1qUe ;Seja, nãO tenhO duvida elll aCI''editar que. para e.SSe 
m·eu procedim·ento tenha influidq a opinião ,que acabo de 
expôr. 

· São, portanto, estas as .consideracões que tinha a fazer 
sobre a alludida emenda .. (Muito bem.) 

O Sr. Cantão -Sr. ·Présidente, tenho de dar o meu voto 
contra o requerimento do Sr. Senador Amaro Cavalcanti e 
vou expôr as razões. em ·que me fundo para .assim proceder . 

. 'A primeira é ·:que não vejo na Gonstituicão logar rnais 
prop~io para tratar-se da materia a que se refere esta emenda 
do que o artigo eJ!l que foi apresentada, por.qne esse artigo 
trata .da incompatibilidade eleitoral, e em nenhum outro se 
podia melhor incluir a disposicão de •que a cranca religiosa 
de qualquer cidadão não seja considerada como impedimento, 
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para se r e !lo privado de uma parte de seus direi tos poli tieos; 
entretanto, que o _art. 72, para cuja discussão. o nobre >BB
nador requer que seja aguardada a sua e,menda trata de 
·outra ma teria, que não ten1 com elle tanta connexão' como a do art. 26. 

A seg-unda razão é que a discussão ·desta emenda já 
tinha sido encerrada; tratava-se sómente ·da votação, e con1o 
~.que guando; si vai tratar da votação de uma materia cuja 
01scussao esta encerrada, se requer ,que de novo seja posta 
en1 discussão e eollocada em outro logar ? \(~Apoiados.) 

Isso é contra os estylos de todos os parlamentos, os 
quaes s.ão que, desde que a discussão de qualquer materia é 
encerrada, segue-se a votação (AlJOiados) e não póde ser 
submettida á nova discuss·ão. (Apoiados e apartes.) 

Isso não me parece ser conveniente, não é razoavel, é, 
1nesmo, contra todas as praxes parlamentares . .Si fosse ado
ptado esse principi.o, então seriam interminaveis as nossas 
discussõ·es. Desde que, encerrada a discussão de um as
sumpto. se pudesse re-querer para entrar de novo em dis
cus~ão, ·quando- se- t.rata da votação, o precede~te nos levaria 
muito longe, demoraria muito os nossos trabalhos (Apoiados) 
e seria um recurso para os que quizessen1 protelar .ou im
pedir a solução de qualquer ,questã.o. 

Por esta razão, pronuncio-Jne contra o re·querimento do Sr. Senador pelo Ceará. . · . 
A n1ateria desta ernenda nã-o deve surprehender o ~Con

gresso; a sua importancia faz que todos nós estejamos, por 
assin1 dizer, prevenidos, já tenhan1os o nosso juizo formado 
a respeito della; e, portanto, nenhúm de nós se recusará ou 
terá a menor duvida de, franca e l.Aahne.nte. rrúinífestar a sua 
opinião a respeito deli a. (Apoiados.) 

Nós somos independentes,- temos a isenção necessaria 
para sustentar aqui nossas opiniões, sejam ellas ·quaes for'em, 
e ten1os direito de .que essas opiniões -sej an1 respeitadas 
pelos outros, assim co1no temos o dever de respeitar 
as dos outros. Neste assum.pto, ·con1o em qualquer -outro, hei 
de en1ittir as n1inhas opiniões com isenção, franqueza e leal
dade; creio :que todos os n1eus collegas estão no mesn1o caso, 
devemos ser Ieaes ·e francos para com o paiz, devemos mostrar . 
.como pensamos, principalmente a respeito de certas ma
terias tão importantes como esta, ·que tern por' fim cercear og 
direitos de uma classe numerosa de cidadãos illustrados e 
que muito.s serviços tc~m prf!stado ao paiz, classe que re
cebeu a Republica de br'acos abertos, que não creou a men_9r 
difficuldade á nova ordem de cousas, e que, portanto, nao 
merece ser tratada -como dispõe o projecto çle Constituição 
que ·estan1os di scutind.o. (A.poiados.) 

O SR. AIVrARo CAVALCANTI (pela orde1n) - Sr. Presidente, 
notando da parte do Congresso vohtade de manif~star-·se 
sobre a ma teria ·de minha emenda, retiro o n1eu requer'imento. 

O SR. BADARó '(pela orde·m,) - Sr. Presidente, en1 vista 
deste re.querin1ento, requeir.o ,que a votação da emenda seja nominal. 

~O .SR. SERZEDELLO (pela ordem) - Sr. Presidente, acho 
que não _se trata, absolutamente, de liber_dade _espiritual ~em 
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de liberdade de eonsciencia (L11uito be1n; apoiados e não 
apo'iados) · trata-se apenas de sermos coherentes com a 
votação q~e de·mos h ontem ên1 relação :i emenda substitutiva. 

Essa emendn. substitutiva diz claramente o segui~te: 
« O Congresso, em lei especial, ha de deqlarar os casos 

de incompatibilidade eleitoral.» 
No art. 26 vêm especificados todos os üasos de incompati

bilidade; ora, a não ser que queiramos ser completamente in
coherentes, não .podemos fazer restricções nenhumas, desde 
que votámos o art. 26. 

Nessa serie c01npleta de emendas é muito possiyel que 
escapasse con1pletan1erite a en1enda apresentada pelo Sr. Amaro 
Cavalcanti, e ainda hontem o illustrado relator da Con1mis
são dos 21 n1embros declarou aqui que tinha sido o intuito 
pensado e fir1n::tdo da Commis~ão. votando esse substitutivo, 
adiar todas as questões de incompatibilidade para occasião 
opoortuna. Parece-me, por conseguinte, que V. Ex. deve 
consultar a Casa si é questão ou não de votar-se o substitu
tivo ou paragrapho uni c o, apresentado pelo Sr. Amaro 
Cavalcanti. 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO (pela ordem) -· (Attenção) -
Sr. Presidente, considero ~que se trata de uma questão 
muito sin1ples. 

Segundo o occorrido na sessão anterior, foi votado o ar
tigo substHutivo da Commissão. Depois dessa votacão, sur
giran1. duviaas quanto ao facto de estar ou não pr-'ejudicada a 
emenda apresentada pelo Sr. representante A. Cavalcanti, e 
nessa occasião levantou-se um debate mais ou menos confuso 
sobre o assumpto. . 

Entretanto, acredito que o pensan1ento do legislador, ao 
elaborar o projecto .de Constituição, no art. .2ô, dá· logar a 
ún1a dj scriminação. · 

ü art.. 2ô, § 1 o, . dispõe quanto a incompatibilidades .que 
possam resultar aos cidadãos que ten'l1am crenças religiosas, 
para o c cu par ·cargos de eleição popular. · 
· Do § 2° até o ultimo, trata-se de incompatibilidades, nas 
quaes se possam encontrar os cidadãos, para os cargos de 
eleição, ,quando· sejam representantes do ,Governo, governadp
res, chefes de policia, etc. 

Ora, Sr. Presidente~ parece-me que,' feita esta differlença, 
não poderá o Congresso hesitar em votar pela· consideracão da 
emenda do Sr. Cavalcanti, e, ainda mais. em acceitar a sua 
doutrina (Muito bem), porque, si é fóra de duvida que o 
poder theologico ou espiritual é, na opinião de muitos, um 
'poder decadente; é nã.o menos· fóra ·de duvida que esse poder, 
representado em qualquer. outr-'a crenca religiosa, é tambem 
1,1m p~}der decadent~ ou inviavel. · . 

O SR. PRESIDENTE- Observo ao nobre representánte que 
está discutindo a emenda, cuja discussão foi e~cerrada. 

:o. SR. DEMETRIO \RIBEIRO - Estou ap.resentaiido ·aS 
razões... · 

O :SR. PRESIDENTE - Sou obrigado a zelar pelo Regi
wento; todavia, si o Congresso entender. tem a liberdade de 
a,.narchizar a discussão. 
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<O Sn.. DE:rvrETRio RIBEIRO - Estou pron1pto a obedecer á 
observação de V. Ex. ; entretanto, parece-me que não estou 
fóra da ordem, porquanto tratava de apresentar' as razões 
tendentes a mostrar que a emenda do .Sr. Amaro Cavalcanti não está prejudicada. 

· Em resumo, direi: Parece-me que o Congresso deve 
votar em prrmeiro logar peio não prejuizo da emenda, em 
segundo Jogar, a favor do pensamento nella contido, no que 
não far·á mais do que obedecer á Republica, que não admitta 
privilegias nenhuns, nem OP•Pressão. Já é um acto do Govern0 
Provisorio. c devem mostrar crue EJles têm todo o nosso apoio. (111uito bem,.) . 

. Consultado o Congresso sobre o requerin1ento do Sr. A1naro 
Cavalcanti. sobre a retirada do requerimento de adiamento, 
é approvado o 1nesmo re·querimento. · 

. O SR. PRESIDENTE - Por occasião de votar-se a emenda 
. do Sr. Amaro CavaJ.canti, na ultima Sessão, a Mesa Pl'opôz 
ao Congresso a seguinte questão: -. Si esta mnenda, em vista 
do substitutivo da Commissãü, approvado pelo Congresso, estava ou não prejudicada. 

Foi esta a votação, que não se concluiu na ultima sessão, por verificar'-se não haver easa. 
Conseguintemente. o Congresso vai agora resolver a votação não verificada h ontem. 

O SR. BADARó requer votação nominal . 

.Consultado o Congresso sobre . o re.querin1ento de votação ilon1inal, é este r'ejeitado. 

O SR. PRESIDENTE - A Commissão dos 21 propoz que o 
art. 2·6 f.osse· sti'bstituido pela seguinte disposição: 

« O Congresso, em lei esp.ecial, declarará os' casos de incompatibilidade eleitoral.» 
Este substitutivo, ou, antes, esta disposição, que supprin1e 

as incon1patibilidades d.o art. 26, foi approvada. · 
A emenda do Sr. Amaro Cavalcanti ~ concebida uu~ seguintes termos: . 

« Paragr;apho unico. Ninguem será declarado incon1pa-:
tivel pelo simples fac.t.o de ser crente ou mjnistro de alguma religião:» . 

Consultado o Congresso, resolve por 85 votos contra 75 
que ac·ha-se prejudicada a emenda do Sr. A1naro CavalcanU. 

Vem á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

De.claran1os ~aue votámos no sentido de não ser· conside-· 
Í'ada prejudicada· a •emenda do Sr. Amaro .cavalcanti, •Que 
consagra assumpto de liberdade espiritual. 

S. R. - F1'ederico Borges. - Francisco Badaró. - Pa
cifico Mascarenhas. -. De1netrio R.ibeiro. - .I gsé Sime~o. -
Annibal Falcão. - Alc~ndo Guanabara. - ·Anta o de Far1a . 
.. ti:anoel Fulgencio. - Astolpho Pio. - Ca1~zo.s .Chagas. - Fr6es 
da Cruz.-.- Fonseca Hermes.- Barbosa Luna. · .· 
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VoLei para que não ·fosse considerada .prejudicada a 
mnenda do Sr. An1aro üavalcanti. 

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1890~ - Bueno de 

Paiva. 
1Declaran1os que votán1os que a en1enda do Sr .. Amaro 

Cavalocanti não estava prejudicada, por eonter n1ateria nova. 
- Chagas Lobato. - João Luiz. -. _ J. Avellar. ~ \Gabrie~ de 
jJfaaa~hães. - Antonio Olyntho. 

Requeiro .que se insira na acta, :que votei .pela emenda do 
Sr. Senador Amaro Cavalcanti, eomo tuna prova de respeito 
á libel"dade .de consciencia. 

·sala das sessões, 29 de dezen1bro de 1'890. - Garcia Pires. 

Declaramos .que votámos no sentido de não estar pre
judicada a emenda do .Sr. Amaro Gavalcanti, que diz: « Ninguem 
será declarado incompativel por ser crente ou ministro de 
uma religião.» Em 29 de deze1nbro d·e .1890. -. - lgnacio Tosta. - Santos 
Pereira.-. . F~ Sodré. - Pa~~la G1~imm·ães. -.. Amphilop_hio. -
A. Milton. - Custodio de Mello. 
. ~n·eclaro que votei para que a en1enda do Sr. ·Amar9 
Cavalcanti não fosse. considerada prejudicada, por me ·pa
recer uma garantia da liberdade e egualdade dos cidadãos e 
dos seus direitos politi~os; que ficasse consignado na Con
stituição, como norma da lei ordinaria que houver de esta
belecer incompatibilidades, que nenhuma póde .ser·' estabelecida 
por motiv9 de crença ·religiosa, o que desde já aproyeitaria 
nas proxim.as eleições dos congressos dos e-stados.. · 

. Sala das sessões, 29 de dezen:tl:)ro de 1890. -. -. Montei1~P 
de Bar_ros ., · · 

DISCUSSÃO DO CAPITULO 2°, SECÇÃO ia 

]lntra em di~cussão o capitulo 2o, se~~ão 1 :t, do proje.cto 
de .Consti t uiçã:o • · 

. .São lidas, apoiadas e entran1 con,junctamente mn discu~-
são a~. seguintes ·- -- -. 

Emendas 

Ao art. 27, § 1° 

,. Depois -da palavra - habitantes -. - accrescente-se -· não 
devendo esse numero ser inferior' a quatro por qualquer 
Estadp.. , 

. Sala .das sessões, 2·4 de dezembro de 1890. -.-- Uchôa Ro
dTtgues. - Athayde Junior . .--- A. A:zeredo. - 1Caetano de Al
b'M.querque,. - Belfort Vieira. - Aquilino. - Muniz Freire. 
- Frederwo Borges. -.- J. SaT,mento ., . 

Ao art. 27, § 1 o -~ 

O numero de deputados .será fixado pelo .Congresso, e 
egual para todos os estados .. 

S. R. - Freder:jco. BQrges. ~ Ma1~~j'!l.hO. '}1fJ..dr_iuu~~-·l 
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~\ccrcscen le--se: 

..\fi•.> podunJt, 'i..'.nJ caso algum exceder do ~50 o nurncro de 1'('1We:;euL antes. 

B. Jl. - Saia {)as sessões, 27 de c!ozcJnbro do 1890. J?raw..:i:::;co l.Jada·ró. 

Ao art.. 27, § 1° 

En·1 Yez dn ~;~.~tenta miJ diga-.sc - cern mil - accrcs
et~nlt~Jc!o;s~ depois {lp. pa~avr~ - bahil.antc -- a8 seguintes: 
- neto . uev endo. porem, Estado algurn dar nwnnr nurnero. de 
d_L~putados elo que clava no tem.r;o da procla.nlaç.ão ela HepuJJlica. 

S. R. Sala das sessões. 29 ele clezen1b1·o do 1890. -
F'hrnéi~·co Veiga. -. Costa Jliáchado. - CO'JT(a Rabe'll'o. ___, 
.folio Lu:i::,. - Bueno de Paiva.. - Costa Se·nna. - Manu.el 
.F'uluencio'. - Astolpho Pio. - Pacij'ico J.lfascarcnhas .. -. -
J)oJJt'i-naos Bocha. - Lanwu.nilf?r Godo{r·ed.u. 

· Subs!iLuU·vu ao ru:t. 27 e seus pai'ag1·aphus 

.Ar L. 27. ..::\. Canntra dos DeDu lados sn cnmpn t·á ele rc.pre
sení.arlt~·~. nlui I os ,p1~lus n:-3tadns 'e Djst.ricto ~F'eclcl·al. 

Par.·agr·aplw unieo. O numero do de-puLados e a f'órn1a 
da elnieã.o serão dei:ern1inados pelo Congresso Nacional. 

~·<lla das ::;cssõcs, 29 de dezembro do 1890. -· Gabriel de 
J.llaur.:tlhües. 

Ao § 1° do art. 27 

Substitua-$e pelo seguint-e: 

O Congresso fixará o nu.n1ero de depu tactos de Inane.ira 
que eada Estado e o Districto Federal tenhan1 re~presentação 
egual. 

~ala das ~cs:~õcs, .2U do dozmnlJro elo 1BDO. - Ep'itacio 
Pessua. 

Srrb-nmt•n,la á · nrncnda da COn1n1issãu concernente ~o ar-
Ugo ~2'7 do projecto: · 

Depu is da pala,_-1·a ~- ele~ Los - ·diga-se_- por _suffragio 
dir·eel.u e ,·ir-eumsc~l'IP\.:·IW~ plf•lloracs, qno nao pndcrao ultra
passar os limites ele um Estado. -José llygino. -José llia-
·l'ianu. 

Al'L. .27, § 1° 

.SuhstiLlHlHJ-so as pala\Tas - sdenta 1nil - por - ce1n 
rnil - e aecroscento-sc: ' . 

§ 3.
0 

,Depois de c.ada revisão do reecnsoC:unonto o Con
gl'esso detenniuarú o r:.umcro de habitantes que cada Depu-

63 
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tado dev.e representar, n1as de modo que o numero total des
tes não exceda de cento e cincoenta. 

Art. 28. Supprimam-se as palavras - a discussão dos 
projecLos offerecidos pelo Poder tExecL!tivo . 

.Sàla das sessõ1es, 29 de dezen1bro de 1890. - B. de Ca:rn
pos. - jjf. oraes Barros. - Adolpho Gordo. - ~1·u1··sa. - 'Tho-
7naz Carvalhal. ·- Angelo Pinhei1·o. -. -. PauUno Carlos. -
Cú8la Ju·nior. - Rubião Junior-. - B.od1 .. i1gUes Alves. t- Rc.•
ilolpho ~![i-randa. - A. Moreira da Silva. 

Substitutivo ao art. 28 

Art. .28. E' da ·competencia da Gamara a iniciativa: 
§ 1 o. Das leis de creação .de despe.sas e de ilnpostos; 
§ 2°. Da fixação das forças de terra e mar; 
§ 3°. Da dis·cussão das propostas e proje-ctos do Poder 

ExecuUvo; . 
§ 4'0 • Da declaração de procedencia ou in1procedencia da 

accusação GDntra o Presidente da Republica, nos termos do 
art. 32; 

§ ~o. Da !ratificação dos tratados celebrados pelo Go
verno; 

i§ 6°. Da auctorização do Governo para declarar guerra 
ou eelebr·ar a. paz. 
· Sala das sessões, 29 de dezembro de 1890. Gab1·iel de 
Mag.alhães. 

Ao art. 28 

·Depois das palavras - nos termos do art ~ 52 - di.ga-se 
e contra os .secr:e~tarios: do Estado, nos crimes connex:os 

com os do Presidente da Republica. - José Hygino. - José 
jtJ:~lriano. · 

O Sr. 'Rietumba (pela ordem) -- .Sr. Pr.esidente, ·qUando 
se iniciou aqui a discussão do projecto de Constituição., V. Ex .. 

.. com applauso mieu, determinou ·que, ao passp. que fosse en
·trando em debate ;Cada capi-tulo, soe. pudesse fa.zer uma cri- , 
tica geral sobre o mesmo projecto. · 

Este alvitre, po:rérri, na pratica, tem dado maus resulta
dos . 

. Venho fazer a V. Ex. :um requerimento verbal para que 
Dbrigüe os oradores a cingirem-se ao capitulo em, di:s,cussã.o. 

Quando entrou em debate o capitulo I, diversos orado
r-es t{)caram ligeiramente neste ponto, ao passo que occupa
ram-se largamente de todo o proJecto·. 

O Sa. · ZAM"~ - A carapuca não me .cabe. · 
O SR. RETUMBA -V. Ex. foi o unico. 
Acabo, Sr. Presidente, de fazer o meu requerimento ver

bal e, de accôrdo com o Regimento, espero .que elle. sej,a a-v
provado. 

. O SR. BA-RBOSA LIMA -· Sr. Presidente, o que o .~Regi
. mento determina não é préelsam~ente o que acaba de d1zer o 
·nobre Deputado que .me precedeu. .na tribuna. 

,I 

·I 
)(· .. t,' 

'" , . 
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A proposito de ·um requel'imeat.o uciui feito pelo Sr. Se
nador Saraiva, V. Ex., ex;plicando esse requerimento ao Con
gresso, declarou que era razoavel que qualquer orador pu
desse cotejar uns com outros .os artigos· do projecto constituciOnal. 

A' vista disto, parece-me que não procede de modo al
gum a observação do meu collega, que vem reformm· aquillo que V. E:x:. já ·estabeleceu. 
. 1'ratando-se de um a.ssumpto, de um projecto, cU;j os ar

Ligas se a-cham mais ou menos ligados, deve ser licito a qual
quer representante cotejar uns oom os outros, não signifi
cando isso tratar-se ·de materia vencida. 

Não posso, pois, de modo algum concordar llom o reque-rin1ento do nobre Deputado. · · 

O SR. ;PRESIDENTE - O art. 59 do Regimento dispõe o seguinte (lê) : 

«Cada membro do Congresso só poderã fallar duas vezes 
sobre a materi:a em discussão, não podendo exceder de uma hora eada vez. · 

Paragraphounico. A discussão serã restricta ao projecto, 
sendo absolutamente vedado ao membro do Congresso tratar 
de materia extranha ao debate, podendo o Presidente cassar
lhe a palavra depois de advertido duas vezes.> . 

O SR. SARAIVA, pedindo a palavra pela ordem, consultou 
ã lllesa si lhe era !icito, a elle. que só pretendia fallar uma 
vez sobre o projecto de Constituição, pode fazer alg·un1as refel'encias ligeiras sobre outros artigo~. 

A Mesa, nessa occasião, decidiu que, comquanto o Regi
mento estabeleça que a discussão deve ·ser restricta ao as
suinpto en1 debate, .por conseguinte a •cada um dos ca.pitulos 
successivainente subinettidD"s á dis,cussão, entretanto esta re
stricoão não parecia que devesse ir até o -ponto de impedir 
ao Ol'ador de, incidenternente, faz9r referencias a disposições· 
de outr.os capítulos· connexos ou liogados com o da discussão., 

UMA rvoz - Decidiu perfeitamente .. 
OurrRA voz - E sem re.clamacão alguma. 

ÜUTR<\ voz - Mas nunca sobre ma teria vencida. (Apoiados.) 

o .Sn .. PRESIDENTE -- Entretanto, o nobre representante 
que se tinha utiliz3:do desta ·concessã~, e ;que agora reclama 
observanoia do Reg-Imento, notou, mmto razoavelm~ent:e. que 
esta concessão da ~lesa., de poderam o::; .. oradores, Inmdente-
111ente, referir-s.e a outros assun1ptos ligados com ~ do debat_e, 
tem dado em resullado, como aconte_ceu . em re!~çao a? capi
tulo 2°, ter o Cr':ngresso durante do1s dias. ouvido brilhantes 
discursos sobre d1ver.so"s assump:tos, mas n1u1to poucos sobre a 
n1ateria en1 discussão. (Apoiados.) 
. o •que está en1 ~is_~ussão é o projecto .de Constituição co1n 
o parecei' da Cornmissao. . . . 

Este, tque acon1panhou .o proJecto part pa~su, deve ta!n
hmn ser discutido, t;onjul!ctan1ei}te eorn o proJecto. ( Apotados.) 

UM..~ voz - Isso é que V. Ex. não tinha deelar.ado. 
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.Q Sa .. 'PHESlDKYL'E - ~slú suücHteudi du. Pcídc-sc clis
euLü· a val'Le relat.iya au pareee1· 1.~111 di:seu:;::;üo, rua::; nãu tudo 
clle. (A.pt:'iados.) Isto 1j o que é lugieu, é u que é ·l'Ueiunal. 
(llpuiurlos.) 

ü Sn. BAnARó dú un1 aval'Le. 

O Sn. PrtESIDENTE -- Pc<:.o ao St·. Hadal'ó que ao n1cnos 
cunsin ta ~1u P r~:~::; id .~·nln {lo L!lllg l'ljs:-;u Jalla1·. (.J..liuitos apoúJ.
dos.) 

O Sn l:L\.D~\.HÓ dú. uuLl'o .arntrf'e. 

O Sa. PH.ESIDE.NTE (cmn eneí·uia) - ..:-\..L tenção, Sr. Ba
daró! (Muito be'm; m,rtâlu be·m.) 

Con1o cUzia,- a vorrnissão do 1'aze1·-se referencia a outl·os 
a:::snrnpto'3 COJ1'PCX• ':-- C 0111 U (ll.W esi á PI1L di~·CUSSãO, .Ü:'u O 

resultado de, a vrop.osil.o elo art .. :::": dis~utir-sc o ·casmnento 
civil, a 1naleria c•lr~ilm·al, Pmfüntodos u s asstunptus que abso
lutamente não tinha1n ligaç:ão eurn a~ disposições contidas 
.~1e.ste capitulo. 

Não tenho que altetar a dt~libera~.ão anterionnente to
rnada; entr:mdo que os Ol'adores. discL.üindo o capitulo \2'0 da 
secção 1 a, pode1n Jazer refeL·encias e apreeiar disposiçõe.s 
cunnexas. corü ·ellas (Apoiados)~ 111as deven1 lin1itar-se a essa 
api·eciat;ão, deixanclo a apreciação g·eral de outros capítulos ela 
Con.sti Luição para a uccas·ião uppoL'! una, que é a 2a disc11ssJ.o, 
que, pelo H.eg:imenLo, se faz en1 glc.lJo~ coní'oi·n1e tiver sido o 

1n·oj e e to ·votado en1 1 a. discussão . (A}Jo-iallos.) 
· Estas são as disposições do Reg·in1·ento. 

Agora, con1o ao assumir a presiclencia .do Congresso~ ap
ve llo pa1·a o concurso ele tfldos~ afin1 de ·que esta discussão 
seja resLricta áquillo que~ deve:\ ~e1·, at'il)l de que esta clis
cU:ssão seja feita ·COm a maiol' ealn1a pussivel, para que nosso 
tmnpo seja hen1 aproveitado~ para que o Congresso possa em 
un1 periodo razoavel des01npenhar-se da sua rnissão. (Mu~tos 
apoiados.) . 

· E1n nmne, pois, do Regimento, peço aos Srs. rne1nbros do 
Congresso que n1e auxilien1 a observai-o. (1vluito. bem; muWo 
:bem.)· 

O Sr. Epitacio Pessôa (Ji oviu"Lento de aUenção) - Sr. 
Presidente, Srs. do Congresso, vós deveis con1prehender~ sern 
duvida, o n1eu receio e as apprehensões que n1e assaltan1 
o espírito ao ter ele, pela prin1eira vez~ dirigü· a ·palavl'a a 
esta .Assembléa; e t!is porque cornc·~;o inyoeanclo a vossa be
nevoleneia, pedindo a. vossa attcnçã.o ·em fav.or daquellc que, 
não a:fi'eiLo ainda á.s Juctas da ITihu.n:l v~n·lan-:.·enLar~ baldo ainda 
de elmnentos Sicientifieos que possan1 esclarecer o vosso espi
rilo nas gTaves questões que L'~a1 de ::;cr subinettida.s ao 
vosso conhe,cin1cnto, vem. ·entretanto, . cun1prir aquillo que 

. se lhe afigura u1n dever, ven1 intentar· un1a reivindicação en1 
:t'avur do que se poderia chan1ar a eg·ualdade politiea. dos es-
tados. · . 

Si, pois3 por un1 lado 3 sinto-1ne tolhido pelo receio de 
Ü1corre1· en1 vosso desagrado, privando-vos, alguns n1on1erü.os, 
de palavnt rnáis auctorizada sobrí:l c~:ia~. questões, por outl·o 
lado lll8 sinto fortalecido.. ·sinto-n1e anin1ado ao vêr que 
venho, no desen1penho de l.:un dever, ·profligal' un1a injustiça 
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fi1lt> ~o hasnia r.rn urna thenria in.iusfificavrl e quo p6clo dar 
logat· aos n1aiorrs inr~onvPnirn t rs no sr i o ·d0st.e paiz. 

. ~onltor·cs, o rH·njpr~ln de Constituição que i) Governo Pro
v.tsnr·Jo Sttllllr:~ll::•!t ao c~onl1eein1ento elo Cong-ersso. dispõe. no 
~.eH arl. 27~ ~ J

0

• I) srgn!nli): <<O nt1moro elos cleputados serú 
j 1xnclo pr~o. Cnt1g!'!)~:-~ll Prn J)J'OPUI'(:.ilo 'que não n:x:cf'clcrú dr i 
1~1 0_1' 70 mll hahilanlis. '' :E·. eon1n st• vt•. uma applicaçãn vrr
:loii.a, ·COrnplnLa, {lo p1·ineipio que clefr•11f!P a prnpnrrinnalidadc 
rla r·rni·es0n l.aç:.ão. 
. . J?onteina lHwrnl. que garante. a h1tcrvrnç~ão de todos os 
JHcl!Ytcluo~ na gcstãll rlos negoein . .:;; publico~. Pu eom·prehrn
.f]o-a como uma eondiçiln, eorno urn el·elnento indisDensavrl 
rla vcrclaclP poliliea no:-; govPrT~os nr!:lm·ios. mas. t.arnben1. 
corno UTna in.iustiea gra\·P o inconveniente nos go'Yernos fe-derativos. -

Nos primeiros. os representantes da Nação são proprja
n1ente rcprr~.scntunLcs do povo. n1uito embora sejam eleitos 
por circun1scripções teri'if.fwiaes diotcrn1inac~as. pois estas 
circmnseri pçõe~ quasi ·que nã-o guardanl entre si differença 
alguma~ apenas uma cli-stinccão nominaL de maneira que 
c.ada representante ven1. no Centro a que todas ellas estão· 
ligadas pelos laços n1ais estreitos~ defender os interesses do 
povo. isto é. os interesses de toda a Nação. 
· Nos govoPnos federativos. porém, cada circumscripção 
tem uma auLonomia. propria. ten1 quasi crue uma soberania, 
·r-ada qual represrnta un1 ,corpo politico á parte, te1n interes
FiOS perfeitamente delineados. perfeitamente discrilninados, de 
n1aneira que os representantes são mandatarias dos estados. 
vêm defender os interesses dos estados, cuja somma consti
tn e o inleressr da União. (Apoiados.) 

10 SR. MoNTEIRo DE BARRos - Do povo tan1ben1. Os re-
presentantes dos estados são os senadores. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA - Eu chegarei l~á. 
VozEs - Continúe. 

O SR. EPITACro PEssôA - Senhores_. si os estados. no 
croverno Fed;~ral. são os mesmos vis-à-vú da União, si todos 
-elles tên1 urna nconomia á pari<~. h~m antnnmnia e indP.
penclencia tant-o quanto possível. si todos cllcs. ,eomo estados, 
.que são, têrn os mes:nn.s clil·f'itos e dflvPrr.' gosar das n1esmas 
preroga.tivas~ não Tlnsso con.ce~pr ~0~10 s9 eone:e0~ a :quatrü 
ou seis estados. a1wnas. n {!Jl~Plto f!P1:.•'1S sos dee1'Clnen1 do a~
snn1ptos qu ·c se -rr.fc't·c~m ~l to elo~ os outros tambem, delles sos 
gerircn1 intPrAsses d0. 1orla a Uniã.o; nãn con1prehe~do con1o 
quatro ou snis p:;;l aclo.s. annnas. qu.:\ por __ n1fira e.asuall_clade.,__ fo
ram occupar no trmno rln Irnpnr1o:r{'g10rs m~1s '1!0-voaqa~ ou 
mais vastas. :m qr~:>, por fa\·or·rs do Governo, hao s1do alin1en
tados nnr uma rnt·t·rniP irnmig1·atoria mais caurl_alosa. ~enhan1 
o dirnil.o f''Xrhisivn cln c],,cj:Jirnn naquillo qnn chz egna1n1onte 
respr.i f.o aos 1 :1lr' !'PS~f's dt• H'l orr t 7 outros f'S! a elos. (Apcrrtes: 
apoiados e niio r.J.pmo.do.<.,·.) · 

o .SR. Gn~ç\LVE~ Cn.\VE~ E' qui' 0 nnbr~ Derout.ado 
não :faz rliffrr·Pn(:a r•nfr·p a viela loca~ e :1 v1cla nacJ.nnaL. Par·a 
a ]oral toda a autnnnmia. para a nar1onal a pl'011or·c1nnalHlarlf'~ 

o Sn. EPTT"\CIO PEssí'ü -- Prr,o l irrnc.a ao meu nnhr0 cn1-
]0ga pAra cnntinnar. 
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O SR. BAiDAR6 - Apartes da ordem deste encaminham. 
O SR. EPI'rACio PESSôA - Meus senhores, acabo de assi

gnalar o meu ·modo ele pensar a respeito da organização do 
Poder Legislati·vo nos güvernos. unitari os e nos governos fe ... 
derarlos. Para mim, a Fe.deração é uma aggremiação de es
tados, aggeemiação em qno cP-da Est_ado repr~senta um cor.po 
politico, tendo totlt ·s os podei·P.~ jnd1spensave1s em um orga
nismo politico. 

UM SR. REPRESENTANTE - Mas O povo não é contribuinte 
da União? E onde está a representação do povo? 

0 SR. CAMPOS SALLES dá um aparte. 

O SR. EPITACio PEssôA - Sei perJeitam!Emte ·que a dis
tincção que V:. Ex. faz se. funda na theoria de· :que o .S.e.nado 
repre~enta os estados r. a Camara representa o povo. 

UM SR. RH:PBE!:-HNTANTE - Representa a NaçãCl. 

O SR. EPITACIO _PEssôA- Eu ia dizendo :que a Federação 
representa a aggremiação dos estados, que cada Estado 

_ constitue um corpo politico á parte, e que cada corpo politico 
tem todos os poderes ne.cessarios en1 qual·quer organismo 
constitucional; pois bem, sendo assim, por que razão esses 
que tên1 os mesn1os elementos eo.:.1stitutivos, esses que ten1 
a mesma autonomia, a m,esma sobe-rania, si me p:ermittem a 
expressão, hão de ser menos aquinhoados na gestão dos interesses publioos? 

UM, .SR. REPRE.SENTANTE - ~Dos interess-es geraes. 

O SR. EPITACio PEsSôA - Os interesses geraes, que são 
senão a somma dos interesses de todos os esta.dos ? 

·UM SR. REPRESENTANTE - Os estados são circumscripções eleitoraes. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA - 0\ Estado da P.ara,hyba, que 
tenho a honra de representar neste Conjg.resso, é tão Es
tado~ si assim me posso exprimir. cam,o o Estado, mais pQ
puloso1 de Minas Geraes ou o Estado, menos populoso, de 
.MaL tu Gf·üsso; . e qual a razão por que o Estado de Minas GA
raes ha de . ter m~ior influencia nos ne:gocios federaes do 
crue o da, Parahy.ba, ou este do que o de 1\f:atto Gross6?. 
(Ru1nor; apartes; apoiados e. não apoiados. ) 

· n SR. PRESIDENTE - Peço que não interrompam o orador~ 
10 SR. EPrrAmo PEssôA - Comprehendo que a maioria 

dà população deva intervir immediatam·ente nos negocios 
internos do Estado; que :a 1naio.ri~ da população de Mina~ 
Geraes, por exemplo, deva intervir na solução dos negocios 
peculiares de Minas G'eraes, mas não que, em negocios da 
União, isto é. de todos os estados. deva influir mais que qual
quer .·outro Estado, am:bora de menor populaçã.o. 

· (Cruzam-se numerosos a.partes. ) 

0 SR. ALMEIDA BARRETo - V' .. Ex. foi bulir ~com UITl formigueiro. (Riso.) 

O SR. PRESmEN'rE - Per-o aos Srs. membros do C:Qn-.. 
gressd de.ixmn o orador contiriuar. 
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O Sn. EPITACTo PE~sôA - E'. pois ..• 

. UM S~. REPRESENTANTE - V. Ex .. para ser coherente. 
deve ar}ceJtur que cada Estado concorra c·om egual quota 
para as despesas federaes. 

O SR. PEn.RJo . Al\1ERTco - A Federação não é un1 banco, 
Onde cada accionista tem numero de votos proporcional ao numero de acções. 1 

O 'SR. EPITAcro PESSÔA - Senhores, não ·estou pratico 
nas lu c tas da tribuna parlaJmentar ... 

VozEs - Vai perfeitamente. Vai muito be.m. 
~ SR. EPITACIO PESSÔA -. . .. de modo que desejava não 

ser tao frequenteme-nte interrompido pelos illustres collegas; 
entretanto. vou responder ao aparte eom que acaba de me 
honrar o nobre Deputado. 

_ .Si a rei)resentação não deve ser pro.porcianal á popu
laçao~ tambem não deve sel-o a quota de renda con1 que 
.cada E.stado tenha de concorrer para as despesas federaes: 
quer d1zer que, si acceito que a proporcionalidade da re..:. 
presentação não se deve applicar aos governos federados. 
devo~ por r.ohereneia, acceitar que cn.cia Estado entre com 
nrna quota egual da f;Ua renda para as despésas cta União. 

Entretanto. nã.o é assim. A objecção não procede; pri
n1oiran1ente. porque a proporcionalidade de representação 
se fnnda no n1aior ou ·menor numero de habitantes do Es
taJdo e. T~ão sobr'O o q'uantum, ·da re.nda que haja, por
ventura, ·de coneorrer rpara as desp(~sag federaes. e o Estacto 
rr,•ais populoso não é, por isto só, J rr·a.is rendoso. haja vista 
Minas Ge.raes ; depois, por.que as desp•b.:ltts fede:raes, não são 
s:atisf·eil.a,s, proprian1·ente, por · ,quota1s dedtuzidas da,s I'endas 
dos esta.dos, mas por uma taxa dirr;damente arrecadada, e, 
finalmente. porque. quando assim não fosse, a egualdade tri
butaria. financeira ou que melhor nome tenha, não está 
subordinada aos mesmos princípios que regem a e,gualdade 
politica. . . 

Não podemos decretar ·por meio de uma lei, que tal ou 
t.al Estado ten:ha mais ou :m·enos renda, ou que todos os es
tados tenhan1 renda egual; portanto, seria absurdo obrigar 
certeis estados a entrar para as despesas da União ·com quota 
egual ~i. de outros mais ricos. 

O Estado (rne rendes~e 1.0 não poderi•a. entr.a,r -con1 a 
rnesma quota do que_ rendesse 50; ~ contr.ario se~1a tor~ar 
imp.ossivol a Foderac.ao. desde que 1n1possivel ser1a a VIda 
dos estados se·mpro que a quota excedesse ou pelo n1enos 
se a,pproxin1assr. muito elo limite maximo de sua. renda 
total. _ 

·Con1 a egualdade politica. porém. nao se dá o mesmo. 
Os interesses de qualquer . orden1 de um peque.no Es

tado são tão difrnos do acatamento e respeito por parte dn 
. União, -collno o~ inf.r.rosses de qualquer or.d~m de um Esta.qo 
ma.is poderoso~ e i~to porque a ~omma de. Interesses do pri
meiro ton1 .para elle a Jnf'.sma Imp_orf.a!JCla que para o se
almdo fem a somn1a do sem~ propriOs mferesse~. 
:::- R' o r. aso rln inrlividu n qne tem mil r,on tos e de outro 
que tem rlcr.: Ines :fm'lunns roproscntan1 para seus respe
ctivos donos egual vnlor. 
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E eis :por.que ponso que -:..1n1 i) c·utro desses estados de
vem ter a n1esm::t porção de auctorid:lde na organização de
todos os serviços de Ci.U'3/' Lrr frderal. 

0 lllC'll illusLr·tFIO eo1l0gn .. a reujo apnrt0 ainda rrspondo, 
é quP. para SPr e-olH~r(•nlc•. d(~\'n eiH•gar· ús consrquoneias "lo.:. 

· giras r necessa.rhl.s qur. rn1anan1 cln seu arp;mnento; isto é, 
si aceoita qu r a relWf'SPnt.açã.n drv0. srt'. propnreional ao 
numero da popula_çfio ou ú .qunla da renda eon1 qur cada 
Esl.ado ·dP:Va entrar para as desprsas Jecleraos, deve accoitar 
tan1be1m qú 0. so estaholoç::l, o suffrag;io universal eon1o base 
inclispo,nsavcl da verdadeira J1ro:porr..fona1 :i dado ... 

U1\n voz - Carninhan1os para lú. 
0 Sn.. EPITACTO PESSÔA. . . e. n1ai S do que isto. O VO lo 

cumula.!.ivo, isto é, que cada individuo tenha un1. · dois ou 
tres votos, conforme o nun1er.o de pesso"as da t:an1ilia ou se
gundo .o quanturn de impostos que pague (Apoiados e não 
apoia-dos); .pois é natural que un1 individuo .que tem .dez 
11essoas de :ra.n1ilia. tenha 1ll1:aior interesse na orde:m, na tran
quilidade e em todos os negocios sociaes, do que o. individuo 
QUe tem .ape·nas cinCO, do ll10Slll0 TI10do que ar(]Uelle que paga 
impostos na razão de -JOO, eleve tel-o n1ais do. que aqueHe 
·Que os paga. apenas na razão de 10. E·sta é .que seria então 
a verdadeira proporcional idade. 

Meus senhores, tendo respondido como pu.de ... 
o SR •. VEIGA- Respondeu rmuito ben1. 

ü SR. EPITACIO PEssôA - .· .. ao aparte do meu illustre 
:collega, continúo na apre·r-iaçã·o do art. 27, §. ri~, da Consti-
tuição. ·.~~ 

Pelo n1odo por que a :Constituição esU:tbeleceu a repre
sentação dos estados - Senado e ·Can1ara. - já affir1nei e é 
1'acil verificar que quatro ou seis estados . podem, elles sós, 
decidir os negocias que dizem: respeito aos 20 ou 21 estados 
que ·C·ompõen1 a União . -

O .SR. VEIGA - 2 ou 3. 000 brazileiro.s pódem decidir da. 
sorte de 14.1000.000! 

0 BR. EPITACIO PESSÔA - Já tivemos a con1provação 
dr,sta verdade 111a. votação de certas e·mendas en1 ·qne ris in- · 
!.cresses· do n1aior numero elos ·estadns foram abafados, 
.asphyxiàdos pelo n1enor nulm:(\l'O; e isto rporque~ im·mensa e 
hl.iuRta dese.gúaldacle se estabeleceu entre a representaçãb dos 
estados do Norte e a dos ·do Sul;. estes ultin10R :for.an1 arbi
trariamente m'elhor aquinhoados ·do que os do Norte~ por 
occasião de se reonfeccionar o regula1nento eleitoral. 

0 iSR. NASCIMENTO - Qual a razão? 
O 'SR. EPirrAcro PEssôA - Foram melhor a·quinhoados 

pela snonosição de que a população do Sul havia crescido 
cm rapida progressão, ao passo que a do Norte· !havia pa
ralysado. 

O Estado da Parahyba, que no tempo da 1.Monarchia dava. 
desde muito.· cinco deputados. continúa. ainda hoje. a dar o 
meSJ:!}o· numero; e con1 elle outros do Norte. Por conse
quencia, houve -certo arbitrio na fixação. do numero de rc-
pr~sentantes.. · 
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. O SH. ZAM:: -. Houvr n1u i to arbitrio. Só por um rceen
SI"'amPnto~ e.onsc 1 encwsame.nto feito~ pnd 0r-sr- ia obter a basn 
])rtl'a as rc)prrsrntaçõns dos estados. 

O Sn. EPrT.\Cin PEsst).\ - {Jr~ Rrs. llllr•rnbro~ cln Con
gTr)~;-;n alfPndam par·a a~ alrr·ilmieõrs qnr .lh0s c.nnfnr·e o 
JH't l,! t•dn rn nsLi I u(·ir111n1. al gurnas da~ qnar:-:; afTPr·.Larn ·di"' perto 
os r n l_t'l'P~:sc·~ d0 alguns f'SI.adns st'lmPnto. Lac•s enmn a'-' que 
se l't'IPr'PJn :til nll'nlldf\!:!,'anlrnlo dn porl.ns. n.ns lin1Hr•s dn um 
r.on1 nnlr·o li} ... d:Hln: ú llfl\'rfmtiin flr rins f[tH' hanhrm ·:m:ais 
d0 11111_ Eslnrln, r Yn_ia.m a rrur- gJ'H.VPS inr.nnvnniPnf.P;-; pfíde 
eondnzrr n ~rr·pm rssas aUriln:ti(:ÕPs · cnn l'r•r·i-clas a um nrrmnrn 
1n ui !o li rn it.aclo ele nstadns qun n5o reprr~se ntarn, nern pn-
dün1 representar a Federação. . 

._ ~\Ll.rnclam. os srnhor~s .r~1eQnbros do ·Congresso parar o Que 
_dlsp~)P. o prn.wr~to constituciOnal quando trata ·da ele,ição do 
.Prt~Sldente _da Hcpublica, e veja1n que a non1eação desse pri
n1e1ro magJsLrado, rrue. eleve ser füha dn consenso da n1aioria 
ou do todas as unidades :federadas~ pn.dcrá. cntretant.o. sel-o 
de 1.1 n;a qnarl.a ·On qu int.a parte dcssns un irl ades. · 

UJ\I Sn.. R EPHESENT.\NTE- H a uma elTrencla. da Con1m-issão 
nesse srnti.dn. · 

O SR. C .. \ssrANo no NAsc::nvrENTQ - O que é absurdo é o 
Presidente ser eleito pela minoria ... 

UM Sn. REPRESENT_,\NTE- Ha uma en1enda da Commissão 
tambem pócle produzir esse e:ffeilo. 

O Sn. f::\SsrANO no NASC::IJ.\!IEN'.DO - ••• assiln cDJno n. lei 
.r]e rcprrsentaeã.n ogual a ·Cada Estado significa a repr.esen
taeão da 1ninoria, n que é-absurdo. 

10 SH. EPITACIO PESSÔA - 0 Estado . é um conjuncto de 
·cidadãos. como a Federação é un1 conjuncto de estados; o 
cidadão · e.stá para .o Estado, ~c.omo e·ste está para a União; 
mas si todos os cjda•jãos tên1 perantl} o Estado os mesmos 
dfre'itos, as mesn1as prerogativas, ,qualquer que seja o nu
nTero de .pessoas de familia que tenha;m., qualquer que seja 
o qu.ani'lt1J1 de i111posf:os que paguem, si todos intervém egual
rnn-I1te. por meio· de dele.gação, na gestão dos negocios pu
hlir.os · do Estado, qual a razão por que os estados, perante 
a Unifín. hão ele trr direitos deseguaes e deseguaes prero
gaLivas? 

O Sn. CAssrANO no NASCIIVI.ENTO- Porque são desoguaes. 
O .Sn. iH"\DAR.ô dú un1 aparte. 

10 SR. EPITACTo PEssôA - Acho a consequeneia, mn tanto 
· forçada. 

o ;RR.. ZAM:\ - Parta deste princinio: a soberania sub
divide-se egualn1cnte por todos os eidarlã.os; o E:;;tado qne 
tmn n1aicw nun1cro de ei.dadãos. tem Irlaiot: s-omma de sohe
rania. (.A1Joiaâos; apartes.) 

·0 Sn.. PHESIDENTE - Attenção. ê 

10 'SR. EPr:rAcro PEssôA - ü . iGo.verno JProvi-sorio, na 
confecção do projecto constitucional Cfl~ 0. suhn1P.tteu. no H:osso 
conhe.cimcnto, fundou-se cm urma theor1a que :eu comeee1 por 
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q11alificar de injustificavel c que. rlc faeto, nã.o tem a menor 
procedencin, não ten1 nenhum valor pratico ... 

O Sn. CASSIANo no NASCll\:IEN~t~o - Por nhi vai mnito bem. 

O Sn. EPT'rAcro PEssô.-\ lheoria em virtude ela 
qual se diz que a Can1ara representa o povo, ao passo que o 
Senado representa os estados. 

Senhores, isto é uma pura ficçã.o. 
0 SR. ZAMA - A.poiadissin1o. 

O SR. EPI1'Acro PEsSôA - 10 Deputado, eleito directa
n1en[e pelo povo. é. ian1bem, un1 I'Ppresentante do Estado, 
porque o povo é que c-onstitue o Estado: o Senador, eleito 
pela assembléa do Estado, é, tambem. u:rp represer..tante do 
povo, porque aquella assembléa nada, mais é do que tuna 
delegação do povo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIJ\IIEN'DO - ·Conclusão: O Senado 
é uma perfeita superfluidade. 

O ISR. EPI'rAcio PE-ssôA - Não se póde comprehender 
o povo. existindo fóra dos estados, ·nem estes existindo sem 
o seu ele:m:ento constitutivo - o povo . 

. Não é possivel separar .o que se ac1la necessarian1ente. 
para suas perfeitas condições de vida, intrinsecamente uni do: 

Si o projecto, pois, a.cceitou que o Senado deva repre
senl.ar egualmente todos os estados. ·c!ey~a, tambem, ter admit
tido que a Gamara Uvesse representação egual, ou, m•esn1o, 
que se fundissem a,Inbos em um só corpo de representação. 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\fE~':DO - Apoiado. 

O SR. EPITACio PESSÔA - !O projecto, para tornar ruma 
realidade a sua theoriá. devia impedir que o Senado toma:sse 
conhecimento das resoluções da Camara, e vice-versa, nn1a 
vez que faz differença entre Interes.sps do povo e dos es
tados e faz uma das can1aras repr·esentante destes e outra 
representante da,quelle . 

·O SR. P:Enno AMERico - Apoiado. 

10 SR; EPrrAcio· PEssôA - Por occ.asião de reunir-se a 
COinmissão revisora do projecto, foram-lhe por mim apre
sentadas tres emendas sobre esta, n1ateria: uma. di z·endo res
peito ú egualdade da· representação na Can1ara, outra sobre 
o modo ·.cta, eleição do Senado. regulando-a pelo tnesmo pro
cesso da eleição dos deputados, e outra, :finalmente~ re:fe
rindo~se 'á eleic.ão do Presidente da Republica, pa·ra o caso 
de nã.o ser a:cceita a primeira. . 

A primeira emenda foi rejeitada,. a segunda foi acceita 
e trumbem a ter:c,eira, mas esta só qua,nto a seu. fin1, não 
quanto aos seus me'ios; isto é,. a· Commisso a0ceitou a egual
dade da intervenção dos estados na eleiçã-o presidencial, não 
pelo systema que eu .propunha, mas por um outro. 

Ora, sem querer fazer censuras á illustre · Com.missão . 
.• eço licenç~ :para de~la,rar que. n~o ,COf!!J?rehendo a razão de 
seu procedimento. 81 a Comm1ssao re.1c1 tou a emenda que 
dizia respeito {t egualdade do rcpresentaçfl .. o na Camara, por
que esta· representa o povo e deve. portanto~ ser proporCional 

1·.___--.,_. -.. ~-..------·---··---:-·----··-------
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á população, ao conteario do Senado, q·uc ten1 representaçã-o 
egual porque representa os estados, pm·gunto, como acceiton 
a segunda A!1}_enda. determinando que a ele1içã.o dos ~sena
dores fos~e 1eita pelo n1esmo processo da. eleicão dos depu-
tados? (AJwiaâos.) ., 

O projecto c-onstitucional foi mais coherente: acceitou 
a .doutrina e tirou os seus corollarios, fazendo ·com quo a 
Camara, que representa o povo, fosse eleita pelo pov·O, e o 
Senado. que representa o Estado. fosse eleito pelas assein-
bléas dos estados. · 

UM SR· REPRESENTANTE - Mas todos não são eleitos pelo povo? · 

O Sn. EPITACio PEssôA - Não estou tratando disso agora. 
Si o Senado passa a ser eleit.o directan1ente pelo povo 

como a Camara, .de duas un1a., ou rumibos devem ser pro
porei onaes á população. ou nenhun1 devo sel-o; e então. ou 
a Commis~ão devia acce·itar · tan1bem a minha, primeira 
nmencla, ou rejeitar tambem a segunda. 

Não con1prehendo os n1ol i vos que levara1n a ·Con1missão 
n proceder de outra fórn1a. 

UM Sn. REPRESENTANTE - Por outras razões, que serã.o 
dadas depois. 

·O SR. EPITACIO PESSÔA - Ainda n1ais: si a Commissã.o 
dos 21 a.cha grave injustiça que a ele,?çã.o do Presidente da 
R.epublica ;possa ser o resultado, não do !c.onsenso unanime~ 
1nas da minoria dos estados. e estabeleceu que cada Estado 
intervenha egual mente na · eleição deste n1agistrado, não 
comprehendo qual a razão por que a Con1mdssão não ahol iu 
tamben1 a maior injusUça de se Cünceder a um numero 
limitado de estados o direito de resolverem por si as iln
portantissimas attribuições do Congresso. Isto é, sem duvida, 
n1ais grave do que a dese~ualdade de intervenção na eleição 
do Presidente, que. en1 todo o ·Cas-o.· está subordinada á Con
stituição e ás lnis que foren1 estabelecidas pelo Congresso. 

Estou convencido de que é gravmnente injusto o n1odo 
de representação estabelecido pelo projecto~ e me parece que 
nã.o proceden1 os motivos :aBega;dos pc~r um r:e.presentante 

de S. Paulo e por un1 digno ;membro da ·Commissão dos 21 
que lembraram differença nnfre .E:sf.~dn e povo. como si fosge 
possivel estabelecer unm demarcação clara e precisa a este 
respeito. 

Termino, por isso, fazendo um appello aos represent·a.r~tes 
rios estados pequenos. para que todos nos unamos afim de 
tornar effect.iva essa reivindicação de nossos direitos (A~wfa
dos). e fazendo ta-mbem. urr1 appclio á benevolencia dos es
tados grandes. notando-lhes que si passar esta parte do 
projecto .consütucional nos termos em que se acha concebida, 
toda a responsabilidade do Governo da Republica passará a 
pesar, exclusivamente, sobre os seus ron1bros. (Apoiados.) 

UM SR. REPRESENTANTE - No Senado a representação é 
egual. 

O 'SR.. EPT'PACTo PERSCIA - O Senado representa menos de 
um tet·ço da Gamara; ha do ser sempre abafado. 
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TT:.\r Sn. HEPilERr~N'rAN''rB - Não h a fusão. 
10 Sn. Er>IT.\CIO PEsstL\ - Sei cUsto, n1as, quando nrna 

proposieão 11ão fôr aecr'ita pelo Snnadn. vollaril, :i CalYHlrn. 
qu n a f'l':-; ta he:l r c·. r r·:í . · · 

P<•cn. poi~. ans P~tnrlns grandes qtw fa0an1 alguma eon
er·s~fín nn.;;; prqncno~. A pnssar o projrctô eorno cst.ú. tona a 
J't'Silnn::.;nbilidndc• dn (lnycrno llH•s {'.alwr:í. c jsso nã.n :l'ar:.'í 
n1nis do qun '!'nl'tnlrcl'l' cstrs ciumes, rstas rivalidades. q1H\ 
.i:í. r•xi:·dPnl (.Yüu aj)()irulo:·: r> )JaJ•Irs), qnr nslã,,) lalr•nt.c•s. '[\)rios 
drsP:iamo:-; ·CIUP ns~iln 11fio ·Srja. mas .. rsl a {í a vrrrladn: r a 
nnicn. Yil'incl(• do tal dPsPgnaJdaclr scr:'t cnfr·aqureer os ln0os 
do l'r·air•rnidarlr crur drvPnl ligar cstreitarnrnte todos os es
tado:-- da grando União Brnziloira. (:.1/uito bem.; rnuito brnn: 
n oJ·arlm· (~ cumpri1nentaâo.) · 

O SR. . .AlVL\110 CA v~\LC.-\.N'I'I (pela orclern) - Sr. Presidente. 
crria qur o Congrrsso a.ella-se bastantemente esclarecido á 
resprilo desta matt~ria. que já foi brilhantemente discutida. 
o, por conscguinh'. requeiro o eneerramr:nto ,da discussã.o. · 

Posto a votos o requerim0nto .de encerran1ento. do 
Sr. A marn Cavalcanl'i. é approvaclo. · 

O SR~ PRESIDENTE declara que vai proceder-se á vota
ção rlo art.. 27 e seus :parug.raphos, assirn concebidos: 

A rt. 27. A Camàra con1põe-se de deputados eleitos pelos 
estados r prlo Disb)cfÕ- Ferleral, 1nerliantc o suffragio di
recto. 

~ t.0 o numero dos deputados sená fixado pelo ICon~ 
grr,sRo, rrn proporção, que nã.o excederá de· um por ,setenta 
n1H habitantes. , 

§ 2.0 Para ·este fim mandará o Governo Fe,deral pro
ceder, dentro en1. tres annos, da, inauguração dol primoko 
Congresso, ao recenseamento da população da Republical o 
qual se reverá decennalmente. 

Ha uma emenda da Commissão dos 21.. que diz assim 
(Zê) : 

Art. 27 - di1ga:-se: 
A Ca1nara dos Deputados se compõ,e dos renresentantes 

da. Nação eleitos pelos estados e pelo Districto Federal. me-
diante suffra~io directo. · 

Ao .~ 2.0 ha outra emenda da. Comn1issã.o .. concr.hida nos 
·;;:;r.guintes termos (lê) : · 

~ 2 .. 0 ·suppriman1-se. as pa~lavras: 

Dentro em tres annos ~da inauguraç.ão do prin1eiro Con-
gresso - e diga-se: desde ,lá. . · 

H a outra em:enda assigna·da; .pelo 1Sr. Gabrie·l de ~Ma
galhães .. subsUtutiva, ao art. 27 e seus paragraphoR. Vou 
~.ubmettel.-a. á '>otaçãn antes do arti:go ·do proj eeto. 

"'\TozEs - Xão, não. 
O 'SR. PRESlDENTE - Parece-me ma1s de a·c.côrdo com os 

precedentes votar o substitutivo antes do artigo. 
U!viA voz .- ü precedente é que se vote1n fle preferencia 

as err1endas. (AJJOiaclos.) 



. O .~It. .PHJ~SIJJEN'1'I~ -- ~\ -votut;ãu 11üu p~·,cfc• se1: feita por 
uuLl'u J urma; en l1·etanto, o Congresso rcsul\·erú eomu cu Leuder Jnelhor. 

co.usu:l tadu, o Congresso l'l'SO]ye que seja posto a \:otos 
e1u ]JJ.'JllleJro logar o arUgo do projecto. 

. O Sn.. · EPt'L\C!o PE_ssü."\ l)bLcndo :1 pala\Tu vela orden1, 
Vede que a .Vültl:!JUO SCja icll.a por varlus. 

O Sn. PHE!STDEK'L'I~ diz que. assin1 vai se vroccder.. 

J)oslo n votos u a,l'ljgo, salvo as en1endas, é approvaclo. 

U Sn. PH.E1SlDENTE clcclara l11Je vai submctter ú votação 
a enwnrJa da Cnmmissi'io . · 

10 Sn. Jos1~ lh.-GtNc~ oblendo a nalavra pela Ol'dt~nl. diz 
que ú emeJHia da Commissãu foi o:t'ftÚ·ceida úma sub-Cln.enda 
u {lUL', não lt!JH.lu esta sido publicada, podo pr~rnlissão pa:ra 
chamar· sohre clla a aU:cnção elo Congres~o. Jazendo sentir 
quu essa sulJ-e ilH~nda aHe:r·a a enwllda nu sr~<Iltido .ele deixar 
~alva aos lt•.gisladore.s ordinal'ios do Congresso a faculdade 
do cstabel oeer que a. elc .. ição de deputa·clos seja, ou por Es
tado ou pm· eircumscripções eleitol'aes. 

Conclue pc.d.indo ~que seja votada a e1nenda sern pre-
juizo ·da. suh-emenda. · 

O SH. .PH.ESIDEN'J'E declara que a. sub-ernencla não fiea 
J.JI'ejudi-cada 11rla votaç.ão ·da ernenda. 

Posta a votos a emenda da Conm1issã·o~ é .ella approvada. 

O Sn.. PH.ESIDEN'.I'E - \i'ai se votar a sub-cmenda dos 
Sr.s. ·José Hygü1o e José I\:Iari·:tno, que é concebida nos se
g·uintes termos: «Depois da palavra - eleitos - diga-~o -
por suffragi.o directo L~ dr-ctunseripçõcs cleitoraes, que não 
poderãu -ullrapassar ns limites do um Estado. b--icará o ar
tigo nestes ternws: A Gamara dos Deputados so con1põe dos 
representantes da Nação eleitos por suffrag·io directo e cir
cun1scripção, que não poderão ultrapassar os limites de um 
Estado.» 

Procedendo-se á · votação, é rejeitada esta em,enda. 

O Srt. PRESIDENTE - Em vista dessa votação, considero 
prejudicado o substitutivo ihoj e aipresentado pelo Sr. Gabriel 
de l\Tagalhães; os te é o precedente. . 

· Vnu pôr a votos o § 1'\ salvas as emendas.. 
Po::-::lo a votos, é aprJrovado o § 1u. 

10 Sn.. .PHESlJJEN'l,E - Ha un1a emc•nda. dos '8rs. Prede~ 
rico Bo1·ges e ,:\fartinho Rodrigues, concebida nos seguintes 
ternws (lê) : 

«0 llUlll()l'O de deputados ~erá uJixado v~Iq Cong'l'CS::lO e 
cgual va1·a os c~ Lados.» 

VozEs - Não está prejudicada! 

o Sn. .PRESIDENTJ~ - ~ão ha, ncLus::;idade de dizer q~LC 
tendo o Congresso votado que o numc1·o d~. repre~c.n~açao 
seja fixado na rn·oporçã.o. de u1n para 70. ~00, iwa preJudiCada 
a ClllOncla, que man ela iazer l'ClJl~e::;enLa<.:ao egual. 

ü Sü. BELFoH:r VIEHlA (1Jela m·de·rn) - Sr. Presidente,. 
pal'ee8 que a interpretação dada por V. Ex. cmn relação a 
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esta en1enda não é verdadeira. Desde que h a uma en1enda, 
ella póde altora,r qualquer dati partes do paragrapho. 

:Supponha-se que a en1enda tende a alterar j ustamentc 
a pari e relativa á base de un1 .para 70.000 para a repr·e
sentação. Vê V. Ex. que~ assim, não seria prejudicada a 
cu1enda. Quando votei a favor do paragrapho, foi corn essa 
in Lenção, e r.. esse presupposto v o toa toda esta bancada. 

Por isso, a ben1 da ordem, peço a V~ Ex. que con
sulte a Casa a respeito do que allego. 

0 SR. FREDERICO BOHGES requer eguahnénte que se ·COU
sul te a Casa sobre a interpretação que se deve dar á dis
posição ·que prejudica a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submetter á deliberação do 
Congresso. . 

Consultado, o Congresso r.esolve est.ar ;prejudicada a 
e1nenda dos Srs. Frederico Borges e ~Martinho Rodrigues. 
. D SR. PRESIDENTE - Pare-ce que não ha duvida que está 
prejudicada a emenda; do Sr. E:pitacio Pessôa. 

Ao art. 27, § i o, h a un1a emenda concebida nos seguintes 
tern10'S: <<Substituan1-se . no § i o as palavras- 70.000- por 
- 100.000. . ' 

VozEs -· Está prejudicada. 
O :Sn. BARBOSA LIMA - O ~que o paragrapho consagra 

é o seguinte: e:m' proporção que não excederá 70.000: 
100.000 exceden1 70.000; logo está prejudicada. 

O SR. FRANCisco VEIGA (pela ordem)- Como signatario 
da emenda, que o Sr. Presidente acaba de subn1etter á ap
provacão do Congresso, pede permissão para explicar que não 
está prejudicada a en1en.da. Esta diz que en1 vez de 70.000 
·se diga 100.000. O que o .congresso approvou foi a base da 
representação. 

O SR. PRESIDENTE diz que não se trata da ern:enda do 
no,bre representante. 

O S.n. FRANersco VEIGA diz que, s-endo identico o pensa
Inento ,da emenda lida: pela :Mesa, ao da que apresentou, acre
ditava ser a sua; em t{)do o caso, fica dada a explicação .. 

0 SR.· GABRIEL DE MAGAJ.,HÃES reclama pela prioridade da 
votação de un1a sua e.menda. 

O SR. PRESIDENTE explica a razão por que Jieixou ,pa,ra 
depois a votação· dessa emenda sub.stitutiva. 

E' posta a votos e rejeitada a em:enda. do Sr. Bernar-
dino· de Cam.pos e outrDs. · 
. Em segQ.ida é posta a votos e egualmente rejeitada a 
primeira parte da emenda do Sr. Francisco Veiga e outros. 

São ta:mben1 rej ejtadas a emenda do Sr. 1F;rederico ~Borges 
e a segunda parte da en1enda do Sr. IFrancisco Veiga e outros. 

E' .posta a votos e rejeitada a emenda do· Sr. Uchôa 
. ltüdrigues e outros. 
·. , Havendo reclamacões, procede-se á verificação e reco

nhece-se ter sido approvada a referida emenda. 
Fica prejudicado·O additivo do Sr. Bernardino de Campos 

·e outros. 
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São sucéessivamcntc poslo.s a. votos e a,/ppr.ovados o 
§ 2• do at'l.. 27 c a em·enda da Cnnnnissão ao mesmo paragrapho. 

g' Posto a volos e appt·ovaodo o art. 28 do projecto: 

<<Con1voto ú Cnmara u iniciaLisa .de todas as leis de iJn
po:-;~o~, a fixação das torça;s cio LPrra c mar, a discussão dos 
lH'OJ 1-.!elo~ ol':l~eredd?s pelo Pot!er Executivo c a declaraçãü 
U;t !J t'oeedene ta ou lltl p t·ocedencw, da acc usação con Lra o Pre
Sidente da Hepublica~ nos torn1os do art. 5i2.>> 

E' cgualmonlc approvada a seguinte emenda ·ela Comll.nissão a,o mesmo artigo: 

<<Ao art. 28 - diga-se: 

En1 vez de - a fixação - das I eis de fixa(~ão - e 
em vez de - a discussão - da discussão.» .. 

O S.n. PrtESIDEWrE - Vai-se votar u1na mnenda uo Sr. Berna.r·dino do Campos e outros. 

Vozgs - Está prejudicada. 

Ourra<\s vozEs - Não está. 

O Sn.. PHESIDEN'l'E - E' un1a emenda que n1anda supprünir al:gunuts palavras do art. 28. 
Posta, a votos, é rejeitada. 

:(} Sn. l\lon.AES E BAn.n:os (ljCla ordem,) ·pci:lc a verifi
cação da votação: suppõc que muitos Srs. representantes não 
ouvirarn ler a emenda e, .portanto, não sabe.rn: o que se tinha dp votar. 

O Sn. PrmsmE:NTE 1nanda ler de novo a en1enda. 

Verificada a votação, reconhece-se ter sido rej citada a 
emenda, do Sr. U3:ernàrdino de Campos e outros. 

O Sn.. PRJ~S1DEN'I'E declara que vai submetter a votos a 
Oinonda apresentada pelos Srs~ .José H:ygino e José Mariano. 

O SR. JosE HYGINO diz que essa emenda é um comple
lnento do art. 28~ porque, dando este artigo á Camara dos 
Deputa.dos a faculda_de de· declarar a. proc.edencia ou .impro
cedcncia da accusaçao contra o .Presidente da ·Repubhca, nos 
tern1os do art. 5~, 11ão lhe dá~ entretanto, a n1esn1a faculdade 
mn rclaQão aos secrctari.os de Estado, quando fOl'ein cum·plices 
do Presl.dcnLc da Republica, o que faz a ernenda. 

E' posta a votos c approvada ·a en1enda dos Srs. José 
Hygino é Jos"~ Marian?.. . . . . 

E', fina1hncnte, reJeitada a emenda substitutiva do Sr. Ga..:. 
briel de Magalhães. 

n Sn. PnEsiDEN'rE - Vai se votar a outra parte da 
emenda, a parte que dá á Carri'ara n iniciativa de auctoriza.r 
.a Governo para declarar guerra e .celebrar a paz.. . . 

Posta a votos a segunda parte da emenda, ·é reJeitada. 
• 
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Vem :í l\Ies::l a seguinte: 

Declaraçâo de voto 

Declaro que Yoici :c~,ontra a emenda que a Co1nn1ü;sãn 
a]n·usenluu ao art. 27~ porque esta]Jcleco ~cada Estado corno 
luna e ü-e.urnscripção clcitm.·al. 

Bala das sessões, .?9 de clezmnbro de 1800. FJ·anC'isco 
lJadaró. 

DISCUSSÃO DO CAPITULO 3° 

O ·sn. PRESJDENTE - Entra en1 discussão o calJÍtulo 3° 
du projecto. 

O Sr. Barbosa Lima (l) - Srs. n1embros .do Congresso 
Gunst.ituintc Brazilniro. 

Eruclitissimo orador que, dur·ante urna. ·hora~ ca1Jtiv:ou 
vossa attenção, e ao qual refiro-me, graças a un1 recurso de 
algun1a audacia, disse ao terminal.' seu discurso: 

«Senhores~, si. o projecto do Governo (referindo-se ao 
vrojecto de Constituição) ten1 erros, não será corn ~eerteza 
nesta parte ( na parte relativa á questão de finanças), tel-os-á 
cm outras. mas certamrntl~ não são i'undmnentaes.» 

Nego;· o projecto de Constituição do Governo tern erros 
eapitaes. c nós temos o dever de. correspondendo aos limites 
do 1nandato que nos foi conferido. e no qual se nos dis'3c 
que não viúhamos aqui hon1ologar ó quer que f'ôsse. 1nas qun 
Yinhamos discutir un1 projecto de· Constituição que nos era 
apresentado comO' rnera base para o debate, ten1os obrigação 
de dmnonstrar e corrigir esses erros. · 

~o ·projecto. tGln erros e defeitos capitaes, não apontados 
po1a primeira vez por n1irn~ -obscurissin1a · individualidade 
(Wão apoiaàos). que aüenas n1e insph'o no cumprimento ri

,goroso de inilludivel ~.lever, rnas apon.tados, diuturr..amente, 
pela in1prensa, que se ·''bat.e pelos principias n1ais alevantados, 
pelos principios compativeis .com a fórma republicana, que 
viemos aqui sancciopar. 

Não ·preciso referir-n1e minuciosamente a este ou áquene· 
ponto; aliás. ser-1ne-ia d ifficil fàzel-o, porque, restabelecida a 
Hoal l\iesa. da· ,Censura, restabeleci.dm; os pr1ncipios inquisito
riaes em virtude dos quaes rn·etende-se julgar da .connex:ão 
c~uc e ada orador ·pretende dOS·001Jri r entre tal c tal ponto, rr.s
h'ingiu;..se a uma eerta :írea a pPim·'i determinada pal'a a dis
cuss~io, QLlü, SCJ.11 Lac.s l in1ites ahsu l'•'iOs, . InelhU·l'll1ClÜC sel'ia 
cncan1inhada. 

l\ias :basta 1que vos 1 cmbrc a caloeosa ·discussão que, crO: 
torno dos ym·dadeh:os prineipi o~ da vPrdadeira 1Federacão, le
vantou-se ,,L pl·opnsj to da questão fin~nccira. B l.H.t~La que. pa
rallelamcntc, vos recorde a qucst.ã-:'l 1.Hio 1ucnos ·capital e St.Jpc
·rinr :úH~Juella - a. -da liberdade relk;·josa; e digo superior· por
que ~lf.~.ima da rcgulan1entação matel'ial ·está a regulamcntaçã.n 

( 1) Este discurso, publicado cm appendicc na prirneira 
edição, substitue o resun.J.O que a1qui se achava. 
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llH>J·:tl, :u:ili!lõ · du disceimiua~ãu das Jmses matCJ·lacs sobre que 
~·s l.n lw I"'' c n 10-; a ,., '""i la " ri<·~ p nsa. I!S I;\ a rJ ou l;·in a sã Ue 

·n e,nlll.una 1 n I <wl'eJ·<' nc i a Uo p od ''~' 1 cm porai cm dom i n i os perfe d.amenie e::-;rllnl uaes. 

E, si _a "ôs uão ca[J i a d e1 erm i" a,. os 1 i mi tos d ean te Uos 
q ua c .s d '"""' l"li:ur c n cerrada a intervenção, que r da União, 
qu•"· otlo~ eslaüos, n<•sle como naquclle sentido. não sei a que 
i.h;semble~. a que JHlclc•r·. nüo sni a quem ineumbir·ia tan•fa de 
tal U>agnll~L<Io; Cl'"i" que só ao Ulllot· pr·oprio daquclles que 
<!!llJ·cg-am a discussão Pl'ojeelos como estes, querendo que {I t1~nllamos conw unt noZ.,: ute ta.·n.{fere . 

. Senhores, tenho eom desgosto dis·ci·üninado. dia a dia ree'_1rt1Jee~du. a proposil.o ele todas as discussões,· duas tenden·
eJas dl\-'{~t·sas nesta Ass.ernbléa. Não venho. con1,0 se diz na 
ph_rase ,yulg·a,·, talhar· c adaptar carapuças a quem quei· (Juo 
:-it'./ a. N ao personnl1zo. A 120n to. indico as tcnucncias que es
puntaneainPnte clt·~eobrL qne estão na eonscinn(~ia. rlf~~ todos, a 
ur11a das quaes lllP c•neoslarei :l'r·anen n deeiclidamenLn. 

:,E~~-ú uma de~Jas (~fll sn 1rr·etendrr.· nun a mrl IJnt· J)ruva do 
patnoL1snlo cünsJstc ·em votar-se a Consti Lui(~ão a trou;J}e
m ou ;J.:e, rapjdailH~nte, tão rap irhuncn lc. 

l.J1.\I Sn.. H.EPHESEN··r'AN'rE- Não se tel11 diseutido a Coustiiuição a tJ·ou.xe-m.on.1Jc. 

O Stt. BAHDOSA LI.MA - Confusarnente, digo rapü.larneuLe, 
se ~n PXalninarJnos n que estamos faze 11d11. 

{) ~lES::\'LO Sn. HEPHESENT.\N't'E - Nãu se te111 J'eiLu i~.so. 
O SR. BAHBo~.\ LI.J.\L\ -· Não digO quu Iodo:-; u I enhaHt 

1'e-itu, dj·gu que (\ lima tendeneia .. Aquellcs a qu·ent a (~ai·apüç.a 
cuuJJer·. puder11 tümal-a; o que nfio quero ~~ indivjrJuaJ izar. 

Hepi tu: uns pretendem que a Con;~li tu if.:ãu dPve ser Yo
tada l'apiflaHle>lltú, que se deve pas~ar acceloradamentc sobre 
os ~cus eapitulos e quau Lo antes dal'mos ao paiz o codigo 
de suas Jl'is fundauwntaes: Que codigo é esse, não dizem.~ 
Pareee que, i rnplic it.amente. est:i eont.i da uo des(~.io dos que 
as si rn se manil't-~st;.un~ qpe o codi~·o seja aq uelle mesn1o pro
jecto qun l'oi dado a discutir. 

En1 todo o caso, não se diz qual o projecto que se deve 
adoptar rapidanwnte. Qucre;m outros que se discuta digna
nJeutc esse proj·eclo de Constituição, melhorando-o e aper
fcicoando-o quanto se faz preciso para tornai-o dcvéras repubHcano. 

Ora, pergun Lo: Pm·a elJ l'I:H.l1'l110S a ostn de:süle,.aluut,, é 
possível deixar de parte a -collaboracão -decidida dos rnembros de-sta Ass;ernbh~a ? 

~ser· ia neeessario sermos mais do que scn1i-cl o usos, seria 
p.t·edso ~ermo·s deuses, POJ_'Qtre es~e nlCSJno or·ad,nr·. a <Jltnlll cm_n 
o maior acatan1cntg. J'('ferJ-me, disse que o Congr"csso de Plu
ladelphia ot·a composto de vcrclad_eiros sCini;-d~u_:'3es c levou 
quatro nwzus JHU·a dar· a.o sc•u . pa1z a ·Consl.l!.ur(:-ao q un con
tin(ut a .ser uru padL·ão ch• g-lol'la pal'it os sc,tiS aucLorcs .. 

A.ssirn discuüu-a de 25 de n1aio a 17 de setmnbro de 1. 787: 
e, ruais, e~·am Jefferson, Han1ilton, Benjamin Ftranklin e Jan

. tos -outros: smn Que vá nisto a menor quebra de respeit9 e 
consdi.eraçao aos meus. collegas, ·Permittam-mc que lhes diga, 
aqui não vejo Prankhns, nen1 Jeffersons. 
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O SR. ZAl\fA -. E~ ainda faltarn \Vashirigtons. 
O Sn. B"m.nos~\ l,Il\J~.-\. - E, ainda nw.is, não vej 0 no Ino

mento presente ncnhurn \Vashinglon. 
Ora,' si hon1ens daquella con1petcncia, animados de u1n 

fervor civico, e.omo ·quen1 n1ais o tenha aninhado nos refolhos 
de sua. ahna, nilQ conseguiran1 legar aos Esta-dos Unidos ela 
.An1edea do Norte u:m projecto de ·Constituição digno, na al
tura das necessidades daquello Hl01nento, smn esse transcurso 
do quatro n1czes o scn1 as discussões 1nais calorosas, sent 
esses cspectaculos que se dão no seio de assernbléas nu1nerosas 
o onde, desde logo, se formaram ,dois partidos, ·o de Jefferson 

. o .o de Han1ilton; corno 1)l'etendern10s faze1· isso. que se diz / 
por ahi uma obra original, que corresponda ás exigencias 

,.1noraes e rnateriaes de nossa situação, depois de ·mez e 1ncin 
, .. da trabalho interrompido pelas férias de Inuitos dias, á es- . 
. pera do parecer da .Cornnlissão elos 21 '? 

·· O ·Sn. ZA~-IA - Quen1 quer is-so é o Sr. Ruy Barbosa . 
O SR. GosTA JUNIOR- Isso é uma preoccupação do nobre 

representante; V. Ex. deve Hquidar as suas antipathias par
ticulares por outro meio . 

0 SR. BARBOSA LIMA- Assin1, depois de Ul11 n1ez e 111:eio, 
já se diz que ha falta de patriotismo nesta n1orosidade, por
que, dizen1, a Nação anceia por fechar o periodo da Dictadura! 

O SR. FoNSECA HEIU'\iES- A propria il11prensa que V. Ex. 
elogia, já fez essa censura . 

. O SR. BARaOSA LIMA - Não individualizo esta QU aquella 
imprensa; e ·devo declarar ao n1eu ·collega que julgo-me com 
a liberdade de acceitar uns e repudiar outros conceitos da im
prensa. 

Com.o quer que seja, o que se julg'a mais urgente, o que 
· ha de 1nais importante, a n1aior prova de patriotismo é fe
, char. o periodo da Dictadura. 

O SR~ CosTA Ju~IOR -E' tratar dü assumpto. 
O SR. BARBOSA LIMA- E' tratar do assumpto, mas pren

dendo-o a estas considerações~ que d01nina.m toda a discussão, 
que se abeberan1 nos principias republicanos, aos quaes 

. · todos nós tmnos que pedir inspirações continuas, para não 
·· ·cabirmos em contradicções constantes. 

Tbeor-iàs, todos ~as faz·em, a começar pel,os auctor·e.s. do 
projecto; e fazem-nas porque não adaptaram rigorosamente 
ás nossas. c.ondições un1a Constituição qualquer (A.poiados; 
apartes), . inspirando-se n1ais ou n1enos nesta ou naquella. 
;Mas deve forçosamente ter havido un1 criterio, que lhes ser-

. viu de guia para irem buscar este principio, abandonar 
aquelle, n1odificar um terceiro. . 

Quaes qs principias theori~cos que constituen1 a doutrina 
em qti.e se inspiraram os auctores d~ste projecto ? 

1Tem-se fallado na oxperi~ncia de outros povos, que pra
ticarn a Republica. federativa. A· experiencia suppõe, en1 pri
ilneiro logar, o e:xan1e das condições desse povo e o das von
dicões do nosso: a experiencia suppõe. no sentido rig-oroso c 

- sc~~ntificq ·desta palavra, que tenl1amos feito . esse exame. 
<(Apartes.) · · · · . . . ·. . . 

O meu collega verá se estou falando fóra de proposito. 
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O SR. BADARó - Está fallando perfeitamente. 
_ O Sa. l:bHBO.\ LIMA - Este é urn assun1pto que se prendd 
a en1enda que pretendo apresentar c que justifit~o ~omu en-tendo. · 

-:~ _ experiencia suppõe que tenha1nos exan1inado todas as 
c.onchcu:s do caso a prever, que tenham.os verificado a iden
ttd.nclc~ Inilludivel dos dois termos do paraiiclo) o que só do
pots de df~rnonstrada essa identidade entre as c-ondições da 
(>ti tnt e da nossa nacionalidade. 110deremos transplantar para 
aqui a Constituit_:ão de outro povo. (Apa·rtes; 'muito be·rnl. ) 

Isto o que é? E' a theoria; a outra é a pratica, que se 
. s~bordina aos principias especiaes e variaveis da reclamaçao. 

Esta ser-ia .o on1pyl'isrno. não seria sciencia. Repito:. ncsLo 
proj'ect.o de Constituição estão garantidos n1uiLos princípios 
acleantados, 1nas, tamben1, tenho a coragmn do dizer que en
contro com p·e1s.ar exc.reseencias que é preciso eortar, e claros 
que é forçoso preencher. 

E' nesta politica, que assenta nas leis que regem .os fa
dos do todos os dias. que nos elevemos inspirar .. e a verdade 
é que, quando não obedecemos conseienten1ente a esses di
ctan1es, elles nos don1inam, n1áu .grado nossa inconsciencia, e, 
si se "tratou da aclnpção de uma Constituição que é o m·odelo 

· de todas as constituições federaes, então por que motivo fi-
. caran1 de parte tantos principios, •yue, a.pe~sar de provocaren1 

divergencias entre os campeões mais notaveis do Congresso · 
de Philadclphia, achan1-se inscriptos na Constituição americana? 

Dizem : Nó3 não queromüs. fazer experiencia propria e. 
por isso, buscan1os a lição na historia dos Estados Unidos; 
mas, assi:ID como transportaram certos principios, ·estavam 
obrigados a transplantar outros, .cuja omissão não .ten1 razão 
de s'er, uma vez que aos au ctor·es do proj-ecto não os guia a 
theoria, mas sim e sóntente a prati~a. 

E cito exemplos de disposições de todas as constituições 
~~ principalm•ente, da Constituiçã-o americana, que foram PO<':i
tos á margem e que, entretanto, mais -caracterizam a descen
tralizacão e as excellencias do regimen federativo. 

· As"'sim. l)Or exen1plo, a Constituição americana, no art. 1°~ 
_· § 4°, diz (lê) : 

« .:'\:s camaras l-egislativas de cada Itstado regularã.o as 
épochas. o logar e ü 'modo de eleição' elos senadores e depu
tados. O Congresso, porém, poderá a todo tempo mudar ou 
modificar o regulamento, salvo no que se refere ao Jogar da 
eleiçã·o ct·e senadores. » 

Isto o que quer dizer? Quer dizer que se deixou a com
petencia, dentro da qual se exerce a ·soberania de cada um 
dos estados, o dis·criminar o modo, o logar e todas as cir

. cuinstancias, nas quaes fossem escolhidos os seus represen
,. tantes ao \Gongr·esso Nacional: cousa rque é muito diversa do 
decr~eto 802 A, que dá um regulamento aos ·estados. 

U~rA voz - Está cot.ej.ando cousas differentes. 
io Sn. BARBOSA LIMA - Não estou tal. ( T1~ocant-se muitC'.s 

aparteS'.) 
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Hespondo que lú Lr·aLa\;a-'~e ·de estados corn pujanç~u, cada 
urn batendo-se pelos seus princípios con1 n1ais foDça do que 
nôs o podemos fazer; cada um batia-se pela sua autonomia, e 
nós vi~1nos da l\1onarchia. da centralização e, agora, estan1os 
nos batendo para que se nos dê aquella descentraliza;ção .: 
(Apartes.) · 

A dif:ferença é que lá eran1 fortes que ünpunhan1, aqui 
são .fracos que peden1; isto é, que todos nós, aqui, temos feito 
theoria. Vamos á pratica. 

UM 8R., REPRESENTANTE - !ISSO 1quer dizer que V. Ex.: 
deveria antes . li:c:litar-se ao assumpto. · 

1.0 SR. BARBosA LIMA - No organisn1o social os aconte- .. 
cimentos s·e passam como no organismo individual, tudo ·é 
solidaria, tudo ·converge, tudo con.:;pira; e nós não pocle1nos 
examinar todas -essas partes err1 separado. Portanto, não ha 
desvio do assumpto no sentido restricto da palruvra. Mas o 
nobre representante que acaba de honrar-me com a sua in-
terrupção, diz que taes apartes significam uma chamada á 
ordem e isso poderia parecer que estou discutindo fóra da 
n1ateria sujeita ao debate. 

U~1: SR. REPRESENTANTE - V. Ex. está fallando muito 
::--.. 

0 .SR. BARBOSA LIMA - E para prova de que não po
c1GnlOS, nen1 ·hoje nen1 em um futuro proximo, limitar-nos 
ao que querem os nobres representantes, ahi está a disposição 
do proprio pr.oj e c to ·que discutimos, e que passo a lê r. Creio 
•que não estou exorbitando em tratar de uma :disposicão que 
aüida não foi votada e que me parece perfeitamente connexa 
corn o que está em qiseussão (lê) : · 

· « Art. 75. A esp·ecificação dos direitos e garantias ex
pressa na Constituição não .eX!clue outras garantias e direitos 
não enumerados, mas resultantes da fórrna de governo que. 
ella estabelece e dos princípios que consigna. » 

Está aqui,. pois, ·consignada a interpretação, ·o trabalho 
de interpretação em. virtude do qual seren1os' obrigados a 
fazer aquillo que a União American~ fez, isto é, ao lado :de 
uma Constituição succinta, organizada em um pequeno nu
mero de artigos, outra Constituição feita á custa de .grande 
somma de interpretaçõ~es, dando logar a es·se volumoso tra
balho, .que tanto honra os legistas americanos, os· Kent e os 
'Story, e mais esta outra ·Constituição, que resulta da praxe 
· f;ln virtude da qual questões ca.pitaes, que foram ,amittidas 
·na Constituição primitiva, são hoje resolvidas por doutrinas 
que · os costumes sanccionaram .. '· 

Dizem auctores· respeitaveis que deram-se essas omissões, 
principalmente, porque, na Convenção de Philadelphia, não 
foi possivel chegar-se a um accôrdo em relação a essas me
didas, ou porque acreditava a Convencão que os estados encon
trariam difficuldades em ratificar a Constituição, por motivo 
dest~s pontos . · · 

"'E~ note-se, os estados encontrariam dif{iculdades ern 
:ratificar a Constituição, e aqui entre nós trata-se, nem de 
longe, . de estados \que ratifiquem a Constitui cão Federal ? 

UMA v()z -· - Qual? .. (~ 
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O Sa. BARBOSA LIMA -. . Absolutamente, nem por sombra fali ou-se nisso. 
Po.i-s bem, dizia eu que tal principio consagra a exis

tencia de· uma outra 'Constituição superposta áquella . que 
ficar explicitamente formulada no codigo por nós votado. 

E si assim é, não é muito que no correr da discussão 
dos diversos artigos deste prod ecto queira algum dos repre
sentantes dos estados formular mais explicitamente dispo
sicões que podem dar logar a interferen'Cias mais ou menos 
inconvenientes, conforme as disposições dos individuas quo 
na oc,casião forem governo. 

Sei •que n3ste modo de exprin1ir-me estou em desaccôrdo 
com a opinião respeitavei de muitos collegas meus. 

IE a este proposito len1bro que já se fali ou aqui: desta 
tribuna~ nos opposicioni·s{as quand rnêrne. 

Estou convencido de ·que é incompleta a classificação, 
:fGita levianarnente .... (Muitos apo1:ados.) 

UMA Voz -E' um tanto offensiva. 

·O SR. BARBOSA LIMA - . . . de opposi<eionistas e governistas. 
Nã.o ha ·tal. A classificação, para abranger todos os pro

nunciamentos que se derem nesta Assembléa, ha de corres
ponder a tres· .gr:upos~ em que ·vejo opposicionistas quand 
m.êrne, governistas à ou trance e, para abranger todos os 
casos possive·is: verdadeiros amigos do Gnverno. 

O SR. ZAMA - E amigos meus tambem. (Riso.) 

UMA voz - E' uma outra classe. 
O SR. BARBOSA Lrl\1A -· Es.tes 'devem dizer: O pr·ojecto 

qn e offerecestes a nossa apreciação está errado~ e para pro
val-o é preciso que a discus.são se abra amplamente; é pre
ciso que cada representante da Confedera~ç,ão bra.zileira 
enuncie livre e francamente sua opinião; é preciso, sobre
tudo~ que, em declarações, .como as que· ora faço, não se es
teja a enxergar tendencias opposicionistas~ desejo ou pre
tenção de reprovar continua e· constantemente todos os in-
Luitos e todas as deliberações do Governo .Pr.ovisorio. 

GO'vernistas, na con~epção vulgar de indi·viduos dispas
. tos conscientemente a dizer a.men a tudo ~quanto vem do alto. 

tudo o que, ainda n1es1no que não ten!ba transitado pelos ca~ 
naes ofHciaes. reuna, entretanto~ uma certa som.ma de apoio 
üf:f'kial, que pareça que é favoneado, l11es;mo indirecta1nent'e, 
por quern quer que seja perna do Governo.-governista nest .. e 
SI:· nU do e reio não. pó de haver. (Riso.) 

Opposicion.istas. individuas anin1ados da disposicão fer
renha, da disposi·ç.ão .quasi hysterica e systmna-tica de achar 
ruim tudo quanto vem do Governo, tambem não posso crer 
cru e existam . 

Então que 'h a? Ha e deve haver amigos do Governo, 
jsto é. cidadãos que para aqui vêm compenetrados da ele
vaçã-o do dever· que tôm de cun1prir,. cheios da maior soli
citude pelos interesses do Estado. cheios de sincero e fer
voroso àpêgo ao con.iuncto de· idéas capitaes que ·constituem 
o~ alicerces da R.epubUca; porque é preciso ·que .fligamos que 
(~ sobre estas i déas qw~ assentam a paz e a estabilidade futura 
da Federaçã.o ... 
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E ~assrm, e é nest~e grupo que tenho a pretenção de 
classificar-me; e é em consequencia desta -classificaçã.o que 
hei de ter a coragem de dizer con1-o, quando ·e p<;>rque dis
cordo de taes disposições, consagradas no projecto, e como, 
{Hlando e por.que concordo com os actos do Governo, ainda 
{iuando, do ·lado de lá, eu .veja reunido todo o GongTesso, e do 
lad-o de oo fique eu sósinho. (Numerosos apoiamos; muito 
bern e apartes.) 

Esta é a disposição que acreditD estar no coracão pa
triotico de todos os representantes do Congresso. (Muito 
bem.) · 

Diz no capitulo 3'0 do art. 29 (lê) : · . 

«O .Senado con1põe-se dos cidadãos elegi veis nos termos 
do art. 25 e maiores de 35 annos, escolhidos pelas legisla
turas dos estados, em nun1ero de tres senadores. cada um, 
n.tediante pluralidade de votos. 

Ainda aqui o projecto de Constituicão afastou-se da 
Constituição an1ericana; lá, con1ü todos saben1, são dois se
nadores e não tres; mas não venho fazer cabedal disto, venho 
pensando que n1e estou batendo por un1 dos meios segundo 
os .quaes se n1ailife,sta com maior nitidez e rvigor uma f,õ:rn1-a 
de governo realmente de,scent..ralizadora~ uma F·ederação c:on1-
pleta; venho apres·entar uma emenda, a que esta minha sin
gela e desvretenciosa oração pretende servir de justificacão, 
emenda em que se ·consagra a disposicão, que citei ha ·pouco, 
da Constituição americana. Esta •emenda diz. salva a redacção: 
«0 Senado con1põe-se dos candidatos . eleitos pela f~6rma e 
nas condições àeterminadas pelas legislaturas dos estados, em 
numero de tre·s· senadores por Esta·do e pelo Districto F·e
deral. ~ 

A cada un1 dos meus dignos collegas é bem vêr que a 
. J.ninha emenda suscitará reJ'Jexões, em virtude das quaes po
dcr6. ser repellida ou poderá ser acceita. A n1im cabe a sa
tisfaecão de acreditar que cumpri um dever apres:entando uma 
<·m1enda que traduz o apêgo, que tentho. que confesso e ·que 
E:spero que, evoluindo, não ·deixarei de ter pela Federat:.ão 
descentra} izadora. 
. :F1, ao termip.ar, .Pern1itti que me inspire na peroracão 
do dtscurso aqui pro-ferido pelo .orador a que m·e referi ao· 
tomar a palavra. 

O discurso, que todos vós ·conhe-ceis, termina com un1 
appello de Washington ao Congresso Am·erieano (lê) : 

. . « Desejar.ia ~que .a Oonstituição proposta fôsse n1ais p-er
feita; mas é a melhor ·que presentemente ·se podia aleançar, 
e deixa. entrada aberta a emendas». 

E, ma.is · adeante, accrescentava o orador (lê) : 
· «Eu .quizera, senhQres, que estes conselhos- de uma actua

lidade et·.identi$sima soassem nesta Casa como um oraculo 
proferido pela sombra redi'Viva do pai da União Americana 
no m~io dos nossos· debates, s-obre o berço ·da nossa>. 

· S1m; é de uma aetualidade ·evidentissima conl relacão ao 
projeeto de Constitui~o ·que resultar da ampla e franca dis
·ousslo, da intervenção diuturnal, dos conselhos patrioticos de 
t-~oos . os rS~pr.esentantes do paiz, e não ha .hQmologacão pu
S!llanime de q1.1alquer projecto· q.ue venha do alto. (Mnito 
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bem.:-· muito b(nr":.o orador é felicitado por grande numer(J 
de .'JflC'fltbros !lo Congresso.) 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente en1 discussão as seguintes .. 

O Se~a_do :compõe-se dos -cidadãos eleitos pela fórma e 
nas conchl)o'es determinadas pelas legislaturas dos estados 
en1 numer-o de. tres senadores por !Estado e pelo Disíricto 
FedeTal. -· S .. R.: ~ J~ de Serpa. -. . B~rbosa Lima. 

Ao ar.t.. 32, § 3° 

Depois- das palavras - outras penas -· diga-se - serãO· 
a.s que estivere1n estabelecidas en1 lei 'Penat anterior ~ao de-
licto. - José Hygino. 

o SR. AMARO ÜAVALCANTI (pela ordem) - Sr. Presi
dente, a ma teria do capitulo go é assaz importante; mas, de
:çois do brilhante discurso .feito pelo nosso collega o Sr. Bar
bosa Lima, parece-me que o Congresso se ac)ha perfeitamente 
esclarecido para votarJ e, por isso, requeiro o encerramento 
da discussão. 

ü SR. PRESIDENTE -. - O requerjmento do nobre repre
sentante ·do Rio Grande do Norte não póde ser votado. por 
falta de numero; mas, não havendo mais oradores inscriptos, 
flca encerrada a discussão. (Jluito bem; muito bern.) 

Não se póde proceder á v.otacão do capitulo .so, pela mesma 
razão por que não· ·Póde ser votado o requerim.en to, por falta de numero. 

DISCUSSÃO DO CAPITULO IV • 
Entra en1 discussão .o capitulo. 4° do projecto. 
São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis"*' 

cussão as seguintes 

EMENDAS 

Supprima-se .o art. ·3'1. - Frederico Borges. 
Supprima-s·e o § 1-o do art. 32. -. Frederico B01•ges .. 
o SR. PRESIDE'NTE - Não havendo oradores inscriptos, 

fica encerrada a diseussão. 

o SR. AMPHILOPHio pede que fique a.d~ada ~ ... votacão do 
art. 33, n. 214, até que s.ej a appro'Vada a. di~PO'SICao do pro
jec-to que est·ahelee-e a:s has·es para ·organJzaçao do_ Poder .Ju
dicia~io, vista a connexã_o q~e ~a . e-!1-tr.e a m~ater1a daquella 
disposição e a da organ1zaç.ao JUdi·Claria. · . 

(O Sn. PRESIDENTE diz que o Sr. repres-entante ~guarde 
a votação do art. 3'3, n. 2·41 par-a faz·er o seu requerimento ... 
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E' encerrada a dü_;·cussão do eapitulo 11° e adiada a rc
Sl)ectiva votação. 

DISCUSSÃO DO CAPI'l'ULO 5° 

Entra en1 discussão o. ca;pi tu lo 5·o do projecto. 
Não havendo oradores inscriptos, fica encerrada. a dis-

eussão e adiada a votação. . 
O ·SR. RETUMBA (pela ordem), tendo. de. apresentar un1 

rfqucpimento de urgencia~ pede ao Sr. Presidente que n1anr1~ 
fazc•r a ehan1ada~ para verificar si ha numr.ro. 

O SR. PHESIDENTE - E' · preciso que o nobre represen
.1nn I r. indique a n1ateria do sr.u rc,querin1f'n lo . .on Jor·mnl fi-o. 
' ' ' 

O Sn. n.E'l'Ul\1BA -. SiJ11, senhor. 
O .Srt. Ü'l'l'ICICA (pela onlcrrn), ·pergunta si a n1aLc1'ia rp1e 

est(: sendo dada ú rJ.iseus~ão n (l.ncr.rrada 11nr falta dr orado
res~ ·r.·~t:í incluidh na· .orrlrm .r'h• rlia. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Sirn. senhor. E, co1no r.slamos 
· dentro da hora reg·in1ent.al~ o ll1Nl dever ó anmrn.-·.iar· a di~-
cus~ão e. não. l1ave.ndo oradores 1nsc.r·ipLc1s. · t'tll'i'l'l'fll-a. 
(AJIOiados.) 

O Sn. ÜT'l'ICJ.CA ,_- Estou satisfeito. 
0 Sn. l\fEIRA DE VASCONCELLOS (lJela. onl,ern,) y(> qu C 

estão sendo dados á d i~seussão rliv,ersos c.apHulos do ptoj reLo. 
que são OH{H3rrados po:r falta de oradores inseripto~. PP1·gunta 
ao Sr. Presidente ~i este proeedin1onto! eu;ias vantagr.n~ nfio 
quer discul.ir ag.ora! está de accôrdo com o .Hegiment.o. 

:VozEs - EsLá! E·stú! 
. 0 SR. MEIRA. DE VASCONC:ELLOS tem visto, si· nã.o se en

gana, da parte de S. Ex. mesmo, a declaraç.ão de que nã.o 
ncHmif.tia inscripção senã.o depois que a n1ateria fõsse dada 
para ordern üo dia .. 

O SR. PAES DE CARVALHO - E' .o que se tmn feito. 
iÜ Sn. l\1EIRA nE VASCONCELLOS diz que é preciso •verifi

car-se que o Congresso está C·m vüivel debandada. (Apa.1•tcs. :1 
Parece •que de algun1a .sorte procura-se illudir a dispo

sição· regin1enJal (A'partes), porquanto o .Sr. Presidente d:í. 
para ordrn1 do dia tal capitulo e n1ais os seguintes,· mas nn.o 
3-(!mit.t.e n. inscrip~.ão dos oradores senão na occasião mn que 
cada c.apilulo é pos.to Pm diR:CllSsão, ficando. assin1~ pre,jrrdi
cados muitos membros rlo Congresso que de.sejaria-m fallar . 
. (.~.iJ.Joiados.) · . . . . 

· Não tcn1 int.eress.c, fm1 tomar tempo ao .Congresso e evitar 
a arn1rovac,ão da Constitui~~ão; si tivesse. tinha camno vasto 
J1ara rliscu~,il: ~na d isp.osiçã.a im11ortantissima. que i rata .f] n 
hanc.os em1~sorc~. . 

· Portanto. pedindo a ·palavra pela 0rrl~m, não tcnn. rf'-
peLP, intcnc./âO rl.e ton1ar tempo ao. Congresso. · 
· ·nespond(lndo a vaT'i.os apart.~s. di:z ·que os nohrns D.epn
tados nã:o a'fJp,nrJ.Pn1 ú :();hS'nrv.ação fflln o .orador f.pz hn 
TOUco~ rle qu0 havia 11111 eapi tu lo ela Consti Lu i·ção snhre que 
diversos oradores . pediram n palwvra. Uns rlesisf.i.ram de s.-~H 
't '• • ' •. 

\ 
\ 
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direito de fall:ar, o que Vüiu de. algu n1 n1octo altePar a ord,cn1 
e .trazer o imprevisto. (Apar·tes.) 

0 SR. PRESIDEN'l'E ~ Attcnção . 

. O SR. MEntA DE VAsc:oNCELLos diz que si o Reg·in1ento é 
crrnsso, se torna necessario que a prudencia e sabedoria do 
nos~o Pres,idente tempere um ·pouco o rig-or e a omissão do Jleg1mento. 

O que está vendo D entristece. Traz-lhe recordacão cla-
nar·chia, quandD procuravam cla:r bata1ha. " · 

Espera que o .Sr. Presidente dará ás suas consideraçõ-es 
quclles n1anejos en1pregados pelas velhas carnaras da jyJo..., 
o va~·?r que ellas n1erecmn, ficando ·certo ele que não teve 
por . fln1 ton1ar ten1po ao Congr.esso e impedir que se vote o 
pro.1ecto de Constituição. Si este fôsse o seu :firn, teria to
Jnado a palavra no principio ela sessão e teria preenchido 
f.C}da a hora, á n1edida que os eapitulos fossrrn entrando en1 fhscussão. 

. !O Sn.. PHESIDEN'l'E -- O Sr. M.eira de Vasconcollos, pe
rlmdo a J)alavra pcl.a ordem, censura o procerlin1ento da Mesa 
pr.lo far.fo de ha,;·e1· en·cerrado a clisr.ussão elos rliverso.s ea-pi
tulos rln projrcto de GonsUtuição. 

O Sn. METHA DE VAscoNCELLos - X fio :fiz censuras a .,r. Ex .. 

O Rn. PnESIDEN'.I'B - Eu peço licenea para fallar ag·ora. 
A censura do Sr. represr.ntante é inteirarnente impro

·cr-clente. (Jfuilos a1wiaclos.) A ordein do dia ·da sessã.o de 
boje ost-•á redigida e foi pubLicada no Diario nt'j'ic'ial, nos se
guintes tern11os: 

<<Conclusão da votação do -eapitulo :to, SN'.ç.ão ~l~~, do pro
jecto de Constituição. 

«Discussão do cap-itulo. 2° e seguintes da mesn1a secção.» 
Conseguintemente. os :Srs. representantes, en1 virtude 

desta ordem do dia. ficaram todos inteirados de que na ses
são de hoje ttnha ·de tratar-se de todos os capilulos, pelo 
menos da secção 1. n do ·projecto. 

Estando dentro da hora. a Mes·a cumpriu o seu clevnr, 
annunciando suceessivamente·. a discussão de tn{]os os capi
tulns dc,s t.a se.cção . 

Para o eapitulo :2o ins·creveran1-se cliveesos oradores: qt~0 
desisUrarn: a Mesa entendeu, não hav,r,ndo orado1'es lSC.rl
ptos .. encerrar a discussão; annunciarla a discus:~ão do~ eapi
t.n1os sop;uinLns, ningtmrn se inscreveu: a 'Mnsa r-nmprn1 seu 
dr.ver, encerrando lamhern a discussão. 

Ouanto .:1 <eircumsfancia de a~char-se o Congresso sen1 
nume~'O ·para votar~ a lV[esa não pódc forcar o Congress,o a estar 
flm num0ro no l'Ccin to: o Rogilnento do Congresso~. poren1, esta
belece n impõe aos Srs. representantes o dever _rigoroso ;ele 
pcrluancccrcn1 UI(Jni durante .quatro horas de seSSêW.. (Apma-
dos.) . 

Conseguintr.rnenfe. si 0 Congresso ncsl a occasião, finda 
a hora. n1a.s rlrnLrn ainda do tein1p.o ·r'cg:imcntal. não trm nu
rncro suff'i·r..if'nf.r.. não ~~. razão para que Sí' deixe elo observar 
o Regin1enl.o rApoiodo81: rnda 11111. dos st~nhoec::; que quoira 
falla1> rruei:xf'-SC' d0 si c não da ~\fesa· ~~-\poirulos:.) 
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O SR. PRESIDENTE designa para ordem do dia de ama-
nhã o seguinte: , 

1 a 1parte, até ;á uma hora e 15 ri1inutos : 
DiOOit.rssã·o da proposta do Sr. José ·l\fariano ~ara r.eforn1a 

do Regimento . 
2a part.e, á 1 hora e :15 nünut10s, ou antes: 
Votação dos capítulos 3°, 4° e ·5o, cuja discussão fieou 

encerrada; 
Discussão do capitulo 1 o e seguintes da secção 2a, 

r..jevanta-·~e a. sessão ás 4 llora.s da tarde;· 

20a SESSÃO, EM 30 DE DEZE:l\iBRO DE 1.890 

P!RlESIDEN1CIA DO SR. PRUOENTE DE MORA'ES 

Ao n1ej-o dia, faz-se a chamada~ á qual responde1n os 
Srs. Prudente de Moraes, ·Paes de Carvalho, Eduardo Gon~ 
çalrv!es, João Neiva, Retumiba; Costa Rodrigues, Francis:co :Ma
chado, Leovigildo Coelho, Joaquim :Sarmento, JoSI'é .Secundino .• 
1\fa:noel Barata, Joaquin1· Cruz, Theo.doro Pacheco, J:o:aquim 
Catunda, Bezerra de Albuquerque Junior. Theodureto Souto, 
José Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro ·cavalcanti, Almeida 
Barreto, Fi~mino da Silveira, Jos·é Hygino, José Sin1eão, Flre
derico ~serrano, ·Pedro Paulino, Rosa Junior, Coelho e Campos, 
T .. Cruz. Virgilio. Dan~asio. Ruy ·Barbosa, Domingos Vicente,· 
Gil Goulart. Monteiro de. Barros, Quintino Bocayuva, Laper, 
Braz · Carneiro, Campos Salles. Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade, Gen·eroso Mal'!ques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delphino, R:am1ro Ba.:rlcellos, Pinheiro •Ma·~hado, Julio. 
Frota, Jtoa@im Fel.icíi·O, -üesario Alvim, EduaTdo Wanden
kolk, João Severiano, S~ldanha Marinho, Joaquim de Souza, 
Silva Canedo, Silva Paranhos, Joaquim Murtinho, Pinheiro 
Guedes, Uchôa Rodrigu~ers, .· Serzedello, Indio do Brazil, Nina 
iRibeiro, Cantão, Pedro Ghermont, Matta BaceUar, Casen1iro 
. Junior~ Anfrisio Fialho, Nogueira Par.anaguá, Pi.res Ferreira, 
Martinho Rodrigues) Barbosa L1ima, Bezerril, · Justiniano 
Serpa, Frederieo Borges, José A'Velino, José Bevila.qua, Gon
<;alo de I~agos, Almino Affonso, Nascimento, Pedro Velho. 
Miguel Castro, Amorim Gar.cia, Couto Cartaxo, S·á Andrade, 
Tolentino de Carvalho, Thosa e Silva, João Barbalho, Gonçal
ves Ferreira, J10sé Mariano, Almeida Pernambuco, Juvencio 
de Aguiar, André Caval~canti, Raymundo Bandeira. Annibal 
Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de• Lyra, João de Si
•queira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo. Belar-

. mino Carneiro, Pontes de 1\Hranda, OiUc·ica, Gabino Bezouro, 
Oliveira Valladão, Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, 
Seabra, Antonio Eusehio, Zama, Arthur Rios,· Garcia Pires, 
Marcolino Moura, Santos Pereira, Custodio de Mello. Paula 
Guimarães, Milton, Amphilophio, Francisco Sodré~ úionysio 
Ce:rqueira., Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, B~arão 
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éi~ Villa Viçosa, Prisco Paraíso, .Muniz Freire, :A.thayde Ju .... 
nwr,. Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo iP'eçanha, Ur
bano MarcJI'Jdes, 1\íanhães Barreto, Oliveira Pinto, V(iriato dé 
~Me~eiros,_ .. Vírg~lio PessÇ>a, Bap:tista da Motta, Fróes da Cruz, 
Alcu1clo Guana,bar·a, EriCo Coelho, Lopes Trovão Jacques 
Ourique, l\layhnk: Don1ingos: .Jesufno, Thomaz ' Del.phino, 
Conde ele Pigu~iredo, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mas
carenhas, Gabriel lV.Lag.alhães, ·Chagas Lobato, Alexandre Sto
okle·r, Franciseo Veiga, Costa Senna, Lamounier, Ameri·co Luz, 
·Gorrêa Rabello, Manoel Fulgencio, :Asto-lpho Pio, Aristides 
:Maia, Carlos das •Cihagas, Domingos Rocha, Domingos Porto, 
Costa 1\fachado, Palleta, João de Avellar, Ferreira Rabello, 
Ferreira Pires, Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, 
iMoraes e Barros, Domingos de Moraes~ Adolpho Gordo; .Car
v~Ihal, Mursa, Rodolpho lVIiranda, Paulino Carlos, Costa Ju...; 
nwr, Rodrigues Alves, Moreira da Silva, Almeida . Nogueira, 
Rubião Junior, Fl·eury. ~curado, L·eopoldo de Bulhões, Guima
rães Natal, Azeredo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de 
Mendonça, Marciano de. Magalhã'es, Lauro Müller; Carlos de 
Can1pos, Sch.imidt, Lacerda Coutinho, Vi·ctorino ·Monteiro, Pe
reira da Costa ,Antão de Faria, Julio de CastHhos, .Borges de 
1\fedeiros. Alcides Lin1a, Assis .Braz.il, Thomaz Flores, Abre·1, 
Homero Baptista. Rncha Osorio, Cassiano do Nascimento, F,er
nando Abbott, De:metrio Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessã-o. 

Deixam de comparecer, com causa, os ~srs. Floriano Pei
xoto, João Pedro, lAntonio Ba'ena, Elyseu Martins, Tavares 
Bastos, Aquilino .do Amaral, Henri·que de Carvalho, João 
Lopes, Theophilo dos SantDs, L_eandro Maciel. Me~rado. Ar~s
tides Lobo, l\1atta :Machado, AJ.varo Botelho, J?erre1ra .Brandao, 

· Bueno de Paiva. Cesario Motta Junior, Lopes Chaves, • .c\lfredo 
Ellis e Carlos Garcia. · 

.Sem causa. os Srs. Saraiva, Rangel Pestana, An1erico 
L·obo, Belfort Vieira, Lauro Sodré, Rodrigues Fernandes, Nel
son Pedro Am·erico, Bernardo de 1\f.endonça, Ivo do Prado, 
FeÜsbello Freire, :Santos ·Vieira, Cyrillo de Lemos. Alberto 
Brandão J oaquin1 Breves, Franca C'arvalho. Luiz Murat, Sam--

. paio Ferraz. Furquün \Verrre,ck, Vinhaes. J-oão :Pinheiro, Leo
nel Filho. Jacob _da Paixão, -GoncaJJv·e-s Chaves, Felici'ano Pen
na. Vio-tti. Dutra Nic·acio,, Francis·co A1narall, João Luiz, Barão 
de· Santa Helena. Martinho. Prado .. Tunipr, Luiz Barreto, Ange!o 
Pinheiro, Antonio 1Prado, Fernando S1mas e Ernesto de Oli
veira. 

E' lida posta em discussão e se1n debate approvada a 
acta da sessão antecedente. 

o SR. 2-o SECRETARio procede á. leitura do seguinte 

EXPLEüiENIT'E 

Req·ú;erin1entos dos Srs. : 

r.onde de Figueiredo. impetrando do Congresso a neces
saria ... hcenca para retirar-se, por urge·nte necessidade, ·para 
fóra do pai,z; . . 

1
. • 

l\{a.rtinho Rodrigues de Souza, pedindo Ieonç.a para re
tirar-se desta Ca:pital, por incomn1odo de· ·saude. 
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'Ü SR. PRESIDENTE nomeia a seguinte con1n1issão _para dai>' 
par·ecer sobre estes dois requerin1entos: José A:vehno~ Nas
cin1eiltD e A.Jn1ino Affonso. 

Vêm á Mesa as seguinte 

DECLARAÇÕES DE vo·ro 

Requeiro que se ·co·nsigne na acta a declaraoão de que 
votei contra a en1enda ~ubstituLiva do art. 2.6! e que se fae.a 
inserir no Dim··io Oftici,al a mesma cle:claração, nos segu in lc•s 
tern1os: 

«Votei contra a 8lnenda substitutiva. offerecida pela 
Cmnmissã.o dos 21 ao art. 26 do projecto~ pelos n1otivos se
guintes: 

·1 o. Por considerar n1at.eria constitucional as !questões. de 
inelegibilidade. consignadas nesse artigo, e, conseguintemente, 
da es.phera de acção do Congresso Constituinte, urliico podrr 
con1petente pa;ra ·estabeleeer -re!stricçõ·es a-os d,ir~eitos pol'i
ticos; 

2°. (Por n1e parecer illogico. o procedimento da Comn1is
são, que, consignando na Constituição (art. 25) as condições 
de elegibilidade, não consignou egualmente os· casos de in
elegibilidade, de que cogitou o projecto e que constituen1 
assumpto d~ mesma natureza. 

3°. Por ser im!)rocedente e cont.raria á verdade thistoric.a 
a razão apresentada pelo Sr. Senador Saraiva,. no intuito de 
j·G:stificar a conducta da Comn1issã.o. - de não consignm· 
nehuma Constituição disposições attinentes á incompat-ibili
dades, visto con1o, alén1 de não sern1os obrigados a fazer 
sen1pre o que outros fizerarn. - non tarn spectandnm, cst. 
quocl Rornae j'actu,rn sit, · quarn wuod Romae fieri d·ebet - .. 
aecres·ce que. muitas cDnstituições consignam disposições per
Jeitamente identicas ás· do projecto, bastando •Citar, entre ou
tras, a in:-gleza, àrts. 15ü e. 151, a da Belgica, art. 50, a de' 
Luxemburgo, arts. 53 e 54.. a da Suissa. arts. 76, 80 e 96, a 
da .Sue-c ia, art. 26. a de Costa Rica, arts. 7.3, 7 4 e 7-6, aJ do 
Equador, a~t. 4!2', e a de Portugal, Acto Addicional. art. 7°. 

4zo. Finalmente, por entender que as questões de incon1-
-pntihilidade -constituem ·assun1pto delicado de n1ais para fi·0ar 
sujeito ·ás :variações das leg-is1aturas ordinarias. . 

Devo ainda declarar que, não obstante pensar assin1, votei 
nc, sentido de se considerar prejudicada a emenda apresr-m
tada pelo Sr. Senadlor An1aro Cavalcant.i ao artigo ·suhsUtuti.vn, 
acceilo pelo Congresso, não por ser -contrario ao princi.pio 
contido na emenda, mas por não poder harn1onizal-a -corn a 
ryot.aç~fln _anterior, :que . ;deu ·em resu'ltaclo ar app;r'ovaÇão do: 
suhstit.ubvo. 

,Sala das ses$ões, 30 de ·dezen1bro de 1890. -- .T. de S'c1~pa. 
,Deelaro que. na sessão de hontmn. votE~i no sentido de 

não estar prejudicado o additivo do Sr. Amaro Gavalcanti, 
assim concebido: - « Ninguen1 será declarado incompativrt 
por ser crente ou. n1inistro de uma rr,Ugião » - e votaria pelo 
mesmo a.ddif..-ivo si p]l,p foss0 ~uhnwrU.irlo ú vo.f'at;:.ão. 

. Sala- das se-ssões~. 30 de. dezembro de· 1890. -· Geú.eroso 
Ml"J.rqnes. 
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Declaran1os que não nos achavamns no recinto dl'·sta 
Ca . ...;a quando Joi y:otada a enrcncla do Sr. Deputado .José ;t\[a
riann incmD])atibilizando direcLol'es o prcsidcaLes de baneo·':i. 

Si_ est.i:vessen1os presentes,. terian1·0s votado -contra, por
que nao devemos afastar do parlan1ento uma classe habili-
tada a ~esclarecer o estado financeiro do vaiz. · 

.Sala das sessões, 30 de dezen1bro de 1890. - Allneida 
.lJaJ'reto. - Firmirno da Silveira. - João 1\~eiva. 

O Sr. Erico Coelho - Sr. Presidente. em ris1co de in
eoyrcr- no desagi·a!Cl'o da pa.r,le ~·I)SLa Assernhléa, que tanto ad
nuro e prezo, com tornar a tribuna ... 

. VozEs - Não apoiado; temos o maior prazer ern ouvir \;. Ex. · 

O Sn. Eruco CoELH·O - . . . venho, en1 no1ne dos :Srs •· 
representantes que subs·crevcran1 a nwção relativa ao adia
lrtento da organiza,ção dos estados, até ser fir1nada a conven
ção fedr~ral e corrigido o processo das eleições provinciae:;. 
pedir ao Congresso que, corn a costumada independencia e 
Jrancrueza, en1itta seu juizo a respeito. (Apoiados.) 

Fallo, ainda, em nome de muitos outros Srs. congressis
tas que, ~comquanto adversos á moção nos termos en1 ·que 
ella se acha redigida, entenden1 com os primeiros, •que não fica 
airoso ao Congr,es:so r~eusar--;se a proferir .qualquer de,cisão 
sobre a materia, uma. vez ~que já entrou na .ordem de suas .deliberações. 

UMA voz - Deve condemnal-a ou appro'val-a. 
O .SR. ERrco CoELHo - Deve condemnal-a ou approval-a, 

diz ben1 o collega, ou emendai-a. 
Quanto a mim, Sr. Presidente. confesso que · até hern 

poucos dias tinha perdido a esperança de ouvir_ o Congresso 
dizer sim. ou não sobre o assuml)to, visto como me parecia 
que a illustre bancada paulista, adversaria systematica de 
"toda a sorte -de moção, se oppunha a que, aqueUa que apre
-s'entei conlinllasse a ser discuti-da, sen1 attender, perdôe-rne 
dizei-o, á sua importancia inco1nparavel e urgeneja. E V. Ex .. 
sahe, S1~. ·Presidente, qu.e quando S. Paulo não quer, é por:1ue 
Deus não quer. (R 'is o) 

0 Sn. MORAES E BARROS -. Qumn dera! 

O SR. BERNARDINo DE CAJ:\iPos - ~T·emos sjdo vencidos -por vezes. 

o .Sn. ERico COELHO - Ouvindo, ··poréin, a iii ustre re
.presentação pa:uli~La pron\).nciar-se sobre· c-. varios assl!-mptos. 
pela voz sympath_ICa do d1gno Deputado ~r. Bernardino de 
•(Jtnnpos. J.·ecup~J'el. cmn a esperap.ça, l? anuno de Iev~ntar .a 
mocã.o do abatm1ento ou, antes, do olvido em que calnu. . 

.. E{n materia de discrüninação de rendas, ponto que se 
n.:figura capital pa_ya a n~aioria do Con§·res-só. ouvimos a ii
lustre represenlaçao paulista. COino orgao desse Estado afor
tunado, sustentar que isso d~via ficar pa1;a mais tarde; IJOr 
em(fuanto, salve-,s,e quen_1 puder. (_Sussun·o.J 

:1 Respeito á Federaçao, propr1an1ente, seu parecer foi 
que nada tem que ~ver eom a independencia financeira dos 
estados, mas tudo com a ·Organização dos governos Iocaes, de 
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1Jrinci·pi·o, au t.onon1os. I\ os La r.onform idaclc1 os ill usl r('S r·epro
sentantes de S. Paulo aconse.lbain ao Congresso :que anele ocon1 
i~to que esütn1os fazendo; absolva a ;D1ictadura, con1 a qual 
'Olles não sympáthisam·, :de ·qualquer poccaclilho que~ porven
tura~ haja con1n1·ettido~ ~afin1 de que1 quanto anbes. regTessen1os 
aos nossos estados e tratemos de organizai-os como governo 
e -ad1ninistração Iocaes; pois ahi é ~que estão os ulti.mos re
ductos do poder dictatorial, que, na opinião. delles, como na 
ela n1a.ioria do Congresso. deve .cessar c1uanto antes. 

UM SR .. REPRESEN'l'ANTE - Antes não ha salvação ·pos
sível. 

O SR. EniO o CoELHo - Agarro-me ·á palavra de S. Paulo, 
sempre inspirada. Como f'lun1inense - fluminense, Sr. Pre
sidente1 na actU!aHdade, quer d-izer irlandez (Apoiados e niJo 
apoiados) neste reino unido, que promette adoptar da Re
·publica Federativa apenas o no111e - con1o representante 
fluminense. eolloco-me ao lado da bancada paulista e de
claro-me do partido autonon1ista .. · . 

. . ·0 .SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Recebel-o-emos de brMOS 
abertos .. 

O .SR. · ERI.c:·o GoEr..ii:o - E neste accôrdo de pensamentos 
esp.ero que. os dignos representantes de .S. Paulo abram 
uma excepcãosinha na ~suá conducta systematica, afim de 
concorrerem para que o Congresso discuta a moção que pro
movi, porque outra .cousa nã-o· eontém senão 111ateria de nossa 
eYclusiva competencia, relativa á organização dos estados. 

. :sr. Presidente, l9go que surgiu a moção, propalou-se de 
.. hocca em bocca, nesta Casa, que o rpatriotico Gov~rno Provi
sorio ia -cogitar da promulgação de um ulcase, que modifica
ria para. ·melhor o processo eleitoral, no intuito de garantir 
ao ·.povo a expressão fiel de seus votos, com eleger asse·m
bléas legislativas e governadores dos estados. 

UMa SR. ·REPRESENTANTE - J-á appareceu .. 
O. SR. ERtoo .CoÉLHO· -· Posto fosse de extraD!har que o 

Governo Provisorio, cujos miembros, na quasi t.otalidade, tênl 
asS"ento .nesta Casa, estivesse tratando de resolver em se
gredo de gabinete assumpto que esta Assembléa ~Constituinte 
tinha ·Chamado a si, incluindo-o na ordem de seus tra!balhos, 
prescindindo, desta sorte, os dignos ministros .representantes 
, de ouvir à opinião. da maioria do Congresso a -respeito; to-
davia, tal é a so·mtna de consideração, tamanha é a confiança 
que nos merece ü Governo Provisorio, que não Iev•ámos a mal 
.seu procedimento e aguardámos ·que elle tomasse a peito 
corrigir os defeitos do processo eleitoral, e eu, principalmente, 
confiava em que o ·Governo Provisorio attenderia ás lamen

. tacões com que o honrado Ministro do Interior pontuou nesse 
:particular a exposição que dirigiu ·ao digno chefe do Es-
tado. . 

Essa esperanca, essa miragem fagueira desappareceu, 
·~r .. Presid~nte, em vista do· que pubUcou a imprensa j orna
hs.tic.a: refmo-111~ ao d1ecreto n. 1 ~189, de 20 do oorrent·e, que. 
evidentemente, nao melhorou o processo eleitoral, com sub
·metter o resultado das eleições a mais uma elaboração m'a- . 

. 1gi·ca: a primeiTa, 'Pela. .1\fesa. escrutadora; a segunda :(é nisto 
tque está a novidade), pela intendencia loc·al; a terceira, pela 

['-..... -----~...,.,..,.----..,._ _______ ·-·-· .. 



intendencia da 1Capitai. l?icanws entendidos: a en1enda ·de 20 
do CUI'l'mltc sahiu tão r·uiln corno 0 soneto de 4 de outubl'o. 

. .Con1preh~ndeis, Srs., que o processo das eleiçõe.s pro
VlllCiaes continúa a estar na dependencia immediata dos pre-

,postos do Guverno l~''ederal. às intendencias são creaturas dos 
gove~·nadores, as 1nesas eleitoraes são projecções das inten
de~cias, e quanto ·á fiscal.ização, incu1nbida a. uns tantos es
t,nfern1os, enterrados pelo honrado Ministro da J1ustiça e 
aesencovados pelo seu collega dos -Negocios do Interior, não 
passa · o e illusão sobre profanação. . 

A ·que se reduzirá a organização elos estados, sendo os 
governadores que movem toda a 1nachina eleitoral? ... 

Depois disso, o Governo Provisorio, empenhado, como 
pare·ce, ern que triumphen1 os seus proconsules em toda a 

.linha .de fo:r:tificações provinciaes, poderia fazer-lhes, ern 

.1p~ter1a ele1~oral., o mesmo .que Nero, em assumptos finan
. ·C~Ir~s, repetia sempre que de.spachava governadores lás pro-
Vlnc.ms do Imperio Romano: 

. «Arranjem-se como 1quizerem, com tanto que nin.guem 
mais reconheca o que · lhe pertence.» 
· Eu tenho, Sr. Pre-sidente, pela-s manobras eleitoraes do 
·honrado l\1inistro do Interior, cujas qualidades pessoaes acato 
sinceramente, a mesma admiracão que ao recruta se·mpre in
spiram as ordens emanadas de um general de brigada; mas, 

· .como representante do povo iTlandez, .quero dizer fluminense, 
· não posso encarar· com 'bons olhos o regulamento do conde de 
Li-ppe, a.ccom1nodado ao processo eleitoral .do meu E·stado na.. taJ.i.cio. 

O patriotico Governo Provisorio, está ~claro, não que.r 
comprehender que, sem investir as intendencias de represen

. tncão popular,· é um perigo, é um attentado, é uma vergontha 
para a Republica confiar-lhes o processo eleitoral. (Muitos . · apoiados.) 

Este · é o ponto negro que diviso no horizonte da Repu
. blica federal. Temo ·que· elle cresça e se transforme em 
nuvem tempestuosa. (Muitos apoiados.) 

Sr. Presidente, sem discriminação de rendas, está visto, 
· Lão se dará a independencia dos estados, mas sem fidelidade 
eleitoral não se organizarão, como .cumpre, governos locaes, 

·por outra, não se dar.á a autonomia pron1ettida ás miseras 
vronvincias do In1perio. . 

O Congresso, portanto, &t:tendendo a essa·s eonsideracõea, 
·que julgo poderosas, resolve~á·, estou certo, adoptando .a Il!O
. cão com as ai teracões que entender, conforme as asptrac;oes 
democraU.cas de todos os Srs ~ representantes-: · 

Sei .que ha províncias que estão mais ou n1enos prepa
. ra.das a se consLituirem em estados autonomos~ sem grande 
abalo sem grave confUcto · de opiniões, graças a governadores 
conscienciosos, sérios·, que lhes tocaram por sorte. 

· A de S Paulo, por exemplo, que teve a fortuna dei ter /a 
Y. Ex., :Sr. ·Presidente, como governo. (Apoiados.) 

U:rvr.,.<\ voz -· Foi um governador modelo. · 
o Sn. ERrao COELHo - Reconhe•co que ha bancadas de 

·representantes nest.a Assen1bléa, ~nde reina o ,n1aior con~enta
m.ento o .que~ deseJos-os de or~an1zar os ,estados r~e:pecf.IV()~ o 
mais depressa passivei; cons1deran1. o menor adtamento tn
conveni ente. _ _ __ . __. 
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_\_o passo qut~ j:;:-;u St' ub:;L•r·,·a na par·[p dL• alguns e::;tadu~ 
lavra vroJunclo descontcntarnento da parte de outros, os quaes 
reputam as u1edidas consignadas na n1oção, de jrTccusave.J 
e1'1'eito n1oral. 

Que fazer o Congres-so, senão .entrar en1 un1a con1bi
ção? 

U::.\·M. voz - H a n1uito egoisn1o entre nós. 
0 SR. ERICO COELHO - .Não sei si cabe qualificar de 

egoisn1o~ como diz o illustre representante, mas o seu aparte 
n1e len1bra que, conversando ha dias en1 un1a roda de -con
gressist-as sobre a materia desta n1oçã-o, ouvi dizer~ entre 
sério e· risonho, a un1 i Ilustre representante, o qual senta-se 
na bancada paulista, que S. Paulo~ v·endo arder as barbas do 
Hio de Janeiro·, tratava de pôr ·as suas de n1ôlho, isto t.\ cui
dava de organizar-se cDn1o Estado o ruais breve possive.l ..•. 

ü SR. BEa.~ARDINo DE CAM.POS - Desej avan1os 'QUe o 
mesrno a·cont.ecesse a todos os estados. 

O SR ERICO CoELHO - Sr. Presidente, referindo este 
.i'aclo, não quero attribuir aos dig·nos paulistas, que têm as-
s-ento ne-stà j Assen1bléa~.- sentin1Jent,os egoist,as. Aerredito que 
para os i Ilustres representantes de S. Paulo a confraternidade 
não é a pre.o-ccupação egoistica, em vista do que succede na 
casa do visinho~ mas, con1o deve sel-o, a comparticipação lPOr 
tudo que affecta a liberdade, a prosperidade,. a felicidade do 
povo brazileiro . 

Quando a liberdade periclita numa sociedade, Sr. Pre
.. sidente, nenhun1 cidadão pócte .estar tranquillo, ninguen1 pócle 
se julgar. seguro de seus direitos. 

De nação a nações, as ca:lamidades de un1a rep8'rcuten1 
desfavora-velmente sobre a prosperidade das outras: os atten
t.ados ás liberdades publi-cas de uma aggrenüação reflecten1-se 
em .outras, fazendo baixar o nivel geral da eivilização. 

Si isto é fa-cto de observação, do ponto de· vista das in
"fluenc1as internacionaes, imagine.,.se o que não ·ser.á, -com re-
lação a grupos sociaes de uma n1esma naeionalidade. . 

Não co1nprehendo a fraternidade, Sr. .Presidente, t>edu
zida a esse sentimento coneentraào, local,. particularista, ex
clusivista. E' outro sentimento, expansivo, naeional· propria
Jnente que deve palpitar, uniforrnemente,. em todos os peitos 
brazileiros. 
. Aqui vai, Sr. Presidente, um exemplo de confrat-ernidade 
hrazileira: a. bella provincia do Ceará soffre. o flagello da 
sec.ca~ não só·· todas a~s provincias do Brazil se cmnpaclecen1 

. con1- a desv-entura de sua irmã, como tamben1, e o que é 1nais, 
o povo brazileiro a-ccode ·Pressuroso a soccorr.er o cea:rense di

. zimado pela 'fon1e· e pela molesti.a. (Jfuito bem. Apoiarlos.Y 
üutro exemplo: o despotismo alça ·o -collo em Itaipú, no 

Tngá, em· Macacú; não é só: a população fluminense que estre
mec'e e e:e revolta, mas .todo coraç-ão de brazB·eiro pulsa ac
corde no mesrrio sentimento de indignação. 

Sr. Presidente, ditas estas palavras, me permittirá que, 
. para coneluir. depois de ter exg·Ott;ado os meus arg1.1n1en
tos e1n .favor das 1nedidas :contidas na moção, eu peça mise·ri
cordia en1 non1e dos estados an1ea·çados pelo, reg1üan1ento do 

-conde· de Lip-p-e. ... 
O SR. BAD~t\.Ró -- Acho que ·só assim. . '~· 
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' . 
~ · VozEs -- Ha do ser aLtcndido. 

O Sn. E1uco COELHO ... e lc1.·mino :l'.azendo urn app.e.l-l.n· 
a to~os os Srs. congressistas que me honr-am oo-1n a. sua at.
tençao. 

Appello para os dignos rc].n·csenLantes de todos 03. estados 
que a:qui vieran1 ~c-onsagrar .a: hegen1onia brasileira e :que, por
t~to, não ·se entre'Olhaiw com indif'ferenç.a, como se 1'ossen1 

· tnbus extrangoiras. abrigll:tda~~ c.lc mornento, sob uma mesn1a 
t~nda levantada ás pressas. no n1eio do deserto. Invooo o ~Jh
tlgwnto da -confraternidade e o c.oncurso de todos, afin1 de que 
nao nos separemos sem lançar os fundamentos · liberaes . da 
orga!l~za.ção dos ·estados, corrigindo~ quando mais :não seja, 
.os VI·ClOS do regulan1ento e!eitoral vigente. : 

Requeiro, pois, Sr. :Presidente, para ·que se consulte o 
Congresso, a saber: si está ou não sufficientemente inteirado 
da materia da n1oção. No caso negativo, seja o assumpto dado 
para ordem do dia de amanhã. No caso affirmativo, sej.a ·à.. 
n1ocão suj-eita immediatan1ente á votação. 

O SH. CANTÃO -- Que haja discussão. (Apoiados.) 

O SR. ERrco CoELHO - ·Que haja discussão, m.e ·p&.>ec.e 
nJ.ais c.onyeniente. (A.poüulos. ) En1 todo 'O c-aso, deyido .a minha 
proposta em duas partes: si o Congresso se julgar inteirado 
da ·n1ateria~ se.:ia a moç.ão submettida a votos, hoje mesmo; do 
.contrario~ seja daàa. para ordem do dia da prDxima seS&ão~ 
afin1 de. 1que os Srs. representantes se pronuncien1 a J'espieit.o. 
(llhu~t.á bctn; 'IU1t'ito bcrn. O orador é 1nuito felicitado.) . 

O Sn.. PRESIDEN!l'E - O Sr. E.rico Coelho requereu, ou 
que se votasse a moção por elle apresentada no caso do Con
gl~esso mostrar-se inteirado do .assumpto, ou- se ·concedesse ur-. 
·gcncia para entrar na orden1 do dia da sessão, de amanhã. 

Parece-m·e que a votaoão não póde ·~r logar (Apoiados), 
·visto nã.o ter sido incluida a materia na ordem do dia de hoje; 
conseg·uintenwnte! you snhn1etter a votos a 2n. parte do re
querin1ento. isto é. si o Congresso concede urgencia para que 
a n1oçã.D de S. l~x. entre na ordem · do dia da· sessão de 
amanhã. 

Consultado, o Congresso concede a urgencia pedida. 
·O Sn. Ar.;M.~'F_;mA BAHRE.TO ··requer urgencia para .que · enlre 

na ordcin do dia da sessão seg·uinte unta indica.;,ão que apre
sctlton sobre n1ateria regin1ental. 

Consultado, o Congre&SD concede a ur.gencia pedida. 
. ' 

DISCUSSÃO DA'8 1ND1CAI}Õ1~S UO sn. ,TOHl~ MARIANO 

Entratn ern discussão as seguintes indicae..ões hontem apre .... 
sentada~ •p'e1o St· .. José Mariano: ' 

tu·, lndiet.l qnc seJa rc.forrn.adn o art. 5~ do R;cgin1ento! no 
sentido de poder entr~r engloba~an1~nte em i a d1soussão 1nats 
de un1 eapitu!o do p.ro.Je-cto const1~umonal, toda vez qt!e o Con .... 
gresso, por votação expressa, ass1m entender conveniente. 

65 



'2a. Indioo que sej 3: interpretado o art. 58 in, j'ine do 1t)e
gin1·ento, no sentido de se detern1inar que as ernendas substi
tutivas sejatn votadas primeiro que os artigos do projecto. 

S. R. - 29 de dezembro. - José Ma·l'iano. 
Ninguem pedindo a palavra, é a discussão encerrada e, 

postas -successivamente a votos, é apprpvada a prin1eira destas 
indicações e rejeitada a· segunda. 

SEGUNDA ,PARTE DA ORDEM DO \DIA 

'V01'AvÃO DOS CAPlTULOS 3!0, 4° E 5°, SECÇ ... ~O 1 a DO Pl\OJECTO DE 
CONSTITUIÇÃO 

·Procede-se tá votação do capitulo J<> •. 
. Posto a votos, é rejeitado o art. 29 do projecto: 
«0 Senado · compõ·e-se dos cidadãos elegiveis nos tern1os 

,do art. 25 e maiores de 35 annos, escolhidos pelas legislatu
ras dos estados. em numero de tres senadores em caâa um, 
mediante pluralidade de 'Votos. · 

Paragrapho un ico. Os s·enadores do Districto Federal 
serão eleitos pela fórma instituida '()ara a eleição do .Pr~i
dente da Republica.> 

E' submettido á votação e· approvado o seguinte substi- · 
tutivo da Con11nissão ao mesmo artigo: · 

«0 Senado compõe-se de cjdadAos elegiveis nos termos 
·do art. 25 e maiores de 35 annos, em numero de tres sen~
dores por Estado e o Districto Federal, e eleitos pelo mesmo 
mod·o por que o são os deputados., 
· · F1ea prejudicada a emenda dos Srs. Serpa e Barbosa 
Lima . 

. Posto a votos, ~ approvado o art. 30 : 
«0 mandato de Senador durar.á nove annos, renovando-se 

o Senado ·pelo terco triennalmente . 
·. § 1.,0 No primeiro anno da primeira legislatura, logo nos 

trabalhos prepa.ratorios, discriminará o Senado o primeiro e 
segundo terr;os de seus membros, cujo mandato h a de cessar 
no termo do primeiro e .segundo triennio. 

· § 2.0 ~ssa discriminacão effectuar-sce-á -en1 tres listas, 
correspondentes aos tres tercos, graduando-se os Senadores 
de cada Estado e os do Districto Flederal pela ordem de sua 
votação respectiva, de modo que se distribua ao terco do ul
timó triennio o primeiro rvotado no Districto Federal e em 
cada um d{)S estados, e ao-s '<lois tevcos seguintes os outros 

dois nomes na escala dos suffragios obtidos. 
· § 3.0 Em caso de e.mpate, considerar-se-ão favorecidos 

os mais velhos, dooidinc1o .. se 'POr sortei<>, .quando a idade .fôr 
egual. . " 

§ 4.0 O ma.ndato do Senador eleito em substituição· de 
ot~ tro durará. o tempo re.stante ao do substituidos. » . 

. E' egualmente approvada. e emenda offerecida pela Com
missão a es.te art, transferindo .para as disposicõe..; transi

torias {)S §§ i 0
, 2° e 3°, passando O § :49 a ser n., 1. 
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E' rejeitada a emenda suppressiva do Sr. Frederico Bor
ges ao art. 31, o ®ai, posto a votos, é approvado: 

. «0 Vice-Pr·esident.e da Republica se1·á ipso facto o Pre-Slden~e do Senado, onde_ SÓ terá o yoto de qualidade, e será 
substltUJdo, nas ausenc1as e 1mped1mentos, pelo ViC<J-Prestdente dessa Can1ara. >> 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

«Declaro que votei contra o art. 31 do projecto por en
tender que elle estabelece a confusão de Poderes e subordina o Senado ao Poder E~ecutivo. 

Sala das sessões, 30 de dezembro de :1890. - P:i:nheir(J Guedes.» 

E' posta a votos e rejeitada a emenda suppressiva do 
Sr. Frederico Borges ao § t• d() art. 32, sendo approvado o mesmo artigo: . 

«Compete privativamente ao Senado julgar o Presidente 
da Republica e os demais funccionarios federaes designados 
pela Constituição, nos termos e Pela fórma que ella prescreve. 

§ 1. • O Senado, quando deliberar como tribunal de jus
tiça, será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federai. 

§ 2.• <N'ão profer·irá sentença condemnatoria s·enão por dois terços dos membros presentes. 
· § 3.• Não poderá impôr outras Penas mais que a perda 

do cargo e a incapacidade de exercer qualquer outro, sem 
prejuízo da acção da justiça ordinaria contra o condemnado.:o 

E' rejeitada a !lmenda additiva do Sr. José Hygino ao § 31) do mesmo artigo. 

0 SR. PRESIDENTE - «Capitulo 4°. Das attribuições do 
Congresso, art. 33». Si o Congresso não resolver o contrario, 
vou submetter á votação o art. 33, salvas as emendas da 
.Commissão. Entr.eta,nto, o :Congresso Póde deliberar que seja 
feita por numeras ou paragravhos. O Regimento manda que seja por artigos .. 

· O SR. Al\WHILOPHio (pela ordem,) - Rei{Jlleiro a V. Ex., 
haja de submetter á. deliberação do Cong.resso si consente que 
a materia relativa aos numeros 24 e 27 do art. 33 seja vo-
tada depois de acceita ou rejeitada a materia da organização 
indiciaria em capiiu~o posterior, attenta a connexidade .que ha entre 'essas disposicões. 

10 SR. JoÃo iD:E SIQUEIRA (pela o1·dem) - Sr. Presidente, 
fol det.erminado no -congresso que esses requerimentos de 
adiamento devem ser tomados como emendas, e as emendas 
na oc.casião da votação não pód.e·m ser acecitas: por isso peço 
a V. Ex. que não po~ha a votos o requerimento do Sr. Am
philophio, porque va1 de encontro aos precedentes 1ldopta-dos . 

. o Sa. PRESIDENTE - Não posso deixar de submetter ~o 
CO'llgresso o reque!im~nto do nÇJbre .representante, ta?to mais 
_quanto neste sentido Já se abriu precedente. O § 2 do ar::~ 



t 

- 1(128 -

tigo 10 do projecto, a requerin1ento de un1 Sr. representante, 
:approYado pelo CongTesso~ foi adiado para quando se tra
tasse dn art. 72. Todavia~ o Congresso resolverá si é ou não 
razoaYel o que eu disse. 

O Sn. ESPlltiTO SA:'\TO (pela o'J·de·m) - Sr. Presidente~ 
requeiro que este art.rgo seja ·votado por· parag1•aphos~ pois 
que, eonll'nclo :38 pa.ragTaph.o:-;. ·encerra en t :::.i InaLerjas n1uit o 
diversas~ -de n1odo .que seria con1o suffocar a apre.ciação do 
.Cong-1·esso Yoüu tn do eonjnn e! anwnte. 
_ Consultado, o Cong-resso approva o requerimento apre

sentado pelo Sr. An1philophio. 
São suceessiYalnente pos!os a votos c- ~approv~ad•Js os se

guintes nun1eros do art. 33 do projecto : 
<~Compele privativmnente. ao Congresso Nacional: 

'1 o~ Orcar a I'eceita e fixar a despesa federal annua!
mente; 

zo. Auctorizar o Poder Execu Li v o a contrahir empresti
mos e fazer outras operações de credito; 

3°. Legislar sobre. a divida publica e estabelecm' os 1neios 
para o seu pagamento ; 

4o. Regular a arrecadação e distribui cão das rendas na
cionaes.; 

5°. Reg·ular o con1n1m·cio internacional. ben1 como o dos 
·estados entre si e con1 o Dis.tri c to Federal~ alfandegar· por-
.tos~ rcrêar ou supprin1ir entrepostos; . 

7°. DetermiJ.i.ar o pe.so, valor, inscripção, typo e deno
minação das moedas; 

so. Crear bancos ele e1nissão~ legislar sobre e·lla e tri
butai-a; 

go. Fixar o padrão dos pesos e n1edidas; 
;12. Auctorizar o Governo a · deelarar a guerra e fazer a 

paz; . 
13. Resolver de.finitivalnente sobre os · tratados e -con

vencões, com as nações extrangeiras; 
14. Designar a Capital da União; . . 
15. üoneeder sul•sidios aos estados~ na hypothes·e do ar-

tigo 4~; . . . 
16.. Legislar sobre o serviço dos Correios e Telegraphos; 
17 . Adoptar o re·gime·n conveniente ;á ~segurança ·da·s 

fronteiras; · 
18. Fixar anriualmente as for-ças de terra e mar. 
:2-o. Conc,eder, -ou negar, passagen1 a forças extrangeiras 

l)elo territorio do paiz~ para· operações militares; 
21. Mobolizar ·e utilizar a força polici.al dos estados, nos 

e as os taxados pela Constituíção; 
23 . Regular .as condições e o processo da eleicão para os 

cargos fedcraes ·eln to.do o paiz: 
.2.5. Fixar ·.os venéimentos dos ministros de Estado: 
26. Crear e . supprimir empregos publicos federaes, fi

xar-lhes as attribuições e estipular-lhes· os wencimentos; 
28. Legislar -contra a pirataria e os attentados aos di

reitos das gentes; 
2·9 . Conceder amnistia; 
30 . Commutar e perdoar . as penas impostas, por crimes 

de responsabilidade, aos funccionarios federaes; 
3'1 .. Legislar sobre terras de propriedade nacional e mi-

nas· · 
. ' 

\ 
\ 
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. 3~. Subn1etter ·Ú Jegislação espe-cial os pontos do territo
rln da .Republica neeessarios para a fundação de arsenaes, 
ou outros estabelecimentos e instituições de conveniencia fedei·ai; 

:35. He.gnlar os casos de extradição .entre os estado·s; 
.. :36_. Velar na guarda da Constituição e das leis, e pro

" JdrnciUr sobre as necessidades de caracter federal; 
3·7. Decretar as leis e resoluções necessarias ao exercício 

dos poderes, em que a Constituição investe o governo da União: 

:iS. Dec1·etar as leis orgaUJeas para a execução completa cl a . ConM.itu ição. » · 

Sub.mettidas oppo.rtunamente ti votação~ sã.o approvadas a.s srgumtes: 

EMENDAS DA COJ\flV[!SS_{o 

Acld.itiva ao n. 1. : 

~rom:.tr as c:-nnl.as da rücriLu o rlr:lspesa d~; eada exercicin financeiro. 
Ao n. 4: 

Rubst.itua-se a palavra - nacionaes - pela - federaes. 

Ao n.~ 6 

Substitua-se pelo seguinte: 

Legislar sobre a nave.gação dos rios. quando hanh~nl 
Jnais de um Estado ou ext.endan1-se a te f'rit.or.i os ·extrangeiros. 

Ao n. 10 

Divid~-se em dois numeros: 

a) approvar os tratados de limites -cel·ebrados. p·elos ~es:
tados · entre si e resolver os conflictos 1que ··sus-c-item entre elles a tal respeito; 

b) resolyer definitivan1ente sobre os. lin1ites do Distri,cto 
Fede11al e os do territorio nacional eon1 as nações Jimitrophes. 

Supprima-se o n. 1 t, p'Ür contradictorio. 

Ao n . .12 

Acrescen te-s.e~ depois da. palavra -.- g·overno - cxgottàdo o recurso de arbitran1ento. 

Ao n. 19 

Di,ga~-se - legislar .sobre a or.ga~nizac;ão do Exercito e da . Armada. 

Ao n. 22 

Diga-se - declarar em estado de siti_o um ou n1ai~ pon
tos do territorin naeHJnal, na emergenc1a de aggressao por, 
forças extrangeiras ou de con1n1oçãü interna! e apnrovar ou 
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su~ender o sitio que houver sido doolarado .pelo Poder Ex~
cutivo ou seus agentes !'esponsalveis na ausencia do Con
gresso .. 

Ao n. 27 

Assim : . -. Organizar a justica federal ·e nos termos do 
art. 54 e seguintes da secção s•. 

~o n. 32 

Diga-se: legislar sobre organizacão rnunici.pal do t:Dis
tricto Flederal, bem como sobre a policia, o ensino superior 
e os demais servi·CO·S que na ·Capital fôrem rc~servados para 
o governo da União. · 

Ao n. 36 

Passe para o art. 34: a attribuição de velar na guarda 
da Const.ituicão P das leis. 

Ao n. 37 

Depois da p.alavra-pcderes-diga-':Je :-que pert.enc.en1 
á União - e supprima-se o resto. 

Sã:o rejeitados os ns. 6, HO, 19, 22 e 32 do art. 33 do 
J:>roj e c to . _ 

São rejeitadas as en1endas offerecidas pela Commissão 
aos ns. 17, 25 e 28 do referido artigo, tendo ficado preju
dicada a do n. 8 . 

. Em consequencia do requerimento approvado do Sr. Am
phiJnph.~o, fica adiada a votação dos ns. 24 e 27. 

Por tC'r sido appprovada a emenda ao n. 32, fica pre-
Judicado o n. 34. · 

.Por occasião · de ser annunciada pelo Sr. Presidente a 
· votacão do n. 36, . 

O 8n. LAURo MüLLER ·(Pela ordem) explica que o pen
·sárnento da Commissão era fazer passar e::;ht clttrihui<;fi·1, que 
neste artigo .. pertence, :privativamente, ao Congresso, para o 
art. 34, onde competirá. ao mesmo Congresso, mas não pri
vativamente. 

Vem á :Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

. Votei pela adopção do art. 38, convencido, aliás, de que 
são um tanto. illusorias as attribuicões ·conferidas ao Con
gresso nos §§ 3°, 4° e 5° deste artigo, 'limitadas como se acham 

-pelas di!:;posicões do art. 6° do projecto. que importam a 
:eonsagracão do mesmissimo systema tributaria já conde-
mnado do antigo regimen. · 

E' a negacão qua-si completa do papel economico do 
E~tado e~se systema crue o Sr. Mini~tro da Fazend!t tornou 
hem pai ente dPclaran.do estar disposto a conceder aos esta
dos 15 tfo add1cionaes aos diréltos de importação, pagando
lhes, por demais, as dividas . 
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.Como poder-á o Congresso conseguir fomentar o desen
volvimento da riqueza, regulando o commercio internacional, 
·estabelece.ndo os meios de pagar a divida publica, quando 
est~ consignado pela lei e pela doutrina, ,que a expUca, que 
os Impostos de importa;ção, prineipal barreira opposta ao troco 
natural d~·s pro duetos, são a sua melho~ fonte de renda? 

Da d1scussã.o havida sobre materia de· rendas .e para a 
qual, ·como si desde ,j1á fossemos apparelhar o primeiro orça
mento, tem sido pedida toda sorte de esclareciment;os -· o 
que ha contribuído para tornar _mais .complicada a tarefa do 
Congresso ·Constituinte - é fa1C1il de deprehender que não se 
está attendendo, nem •ás actuaes, nem ás futuras condições de nossa existencia. 

Do antigo regímen economico nada mais podemos espe-
rar; é elle. entretanto, que iremos innocular ás. pressa.s no 

art. · 6°, nullificand·o a pujança dos vastos e inexgottaveis r-e
cursos do paiz, tolhendo desde logo a acção que p<>deriam 
dar ao Congresso os citado.s para!graphos do art .. 23. . 

Na Constituição não podem figurar, como 'que formando 
um .systema, uns rimpostos de preferencia a outros, a pre
texto de discriminaç,ão de rendas: as leis economicas não ·são 
immutaveis, mas, ·simrples.mente, deve app.arecer em toda evi
dencia a razão de ordem publica, o principio politi·co em que 
-se funda a União para reservai-os para si. . 

· Assim, para que os citados parag-raphos do art. 23 fos
sem um corollario do art. 6° e o :completassem, ·era m.tster que 
elle não contivesse mais do que os seguintes dizeres: 

S6 a Uniã.o tem o direito de estabelecer imoosto·s que 
entenderem dire·ctamente com o commercio internacional, 
cuja uniformidade tiver de ser regulada por tratados, e, bem 
assim. todos os que incidirem sobre serviços de caracter nacional. 

O mais é ma teria de. lei ordinaria··. - Casim.iro lunior ., 
E', em seguida, submettido :á votação por numeros o ar

tigo 3-~ do projecto: 

«'Incumbe~ outrosim, ao ~congT~esso, · mas não privativa
mente: 

:1 o. Animar. no paiz, o desenvolvimento da educação pu
blica. a agriculhrra. a industria e a immi,gração; 

:2~. Crear instituições de ensino superior e secundaria no 
Estado; 

3°. Prover .á, instrucção primaria e secundaria 'no [)fs
trieto Federal. 

Paragrapho un ico. Quaes:quer outrag. deS'p'esas dte cara
·cter local, na Canital da Republica, incumbem exclusiva
mente á auctoaridade municipal.» 

E' re.ieitado o n. 1. e approvada a seguinte emenda da 
Comn1issão ao n1esmo numero : 

Hrdija-se assim:· 
«Animar no naiz o desenv"I:vimenf.o das lettra~. art.es a 

sciencias. bem cümo a imnügracão. a agricultura, a industri:t ~ 
eommercio, sem pri'Vilegios que tolham a acção dos governos 
locaeR.)) 

Sã.o ap-prova.dos ns ns. 2 e ::l e T"P.if:df.ada a emenda da 
Commissão que snpprjmia do n. 3 as p.alawas - primari_a ~. 
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E'. finaln1ente, approvada a e1nenda da Con1n1i$são~ man
dando· passar o paragrapho unico para o art. 66. 

E' submettido .á votação e approvado o art. 35 c o pro
jecto: 

<<Salvas as ex:cepções do art. 28~ todos os projectos.· do 
lei· podem ter origem~ indis~inctamente, na. ~camara ou no Se
na-do, sob a iniciativa de. qual'quer dos seus membros~ ou 
Pf'9prosta en1 mensag-em do Poder Executivo.» 

E' ta1nben1 approvad:a a seguinte emend·a da Comn1issã.o: 

Ao art. 35 

Supprimam-se as palavras·-. ou pro)X)st~ ~n1 n1ens.agem 
do .Púder Executivo -· · p.ara evitar a' .contrad1çao com o ar-
t.ign 28. . 

Submettido :á voLaçfio por 11a:r~·graphos, é approvado ·o 
:wt ... 36: 

~O proj·ecta de lei, adoptado cn1 un1a das ean1ara.s. ser;1: 
submettjdo á outra; o esta, si o approvar, e.:nyjal-o-á ao Poder 
Ex(~Ll'tiYo, . que, acquiescendo. o sancc.ionará ·e prqn1ulga:r.i. 

§ L o Si, p-or.ém., o P:r:esjdente da Re]lliD1ica o julgar in- · 
r,onstitucion.aJ, ou contmrio aos inte:res.ses da Na.cão, opp.ôr
lhe-á o seu veto dentro de. ·ilOI dias uteis, daquelle em que 

reDebeu o proj e·cto. devolvendo-o, nesse mesmo prazo, :á Ca-
mara onde. elle se ·bJouver inieiado, com os· motivos da re.cusa •! 

§ · 2.0 O silenci·o do .Poder Executivo ·no decendi.o ünporta 
a sa.ncção, sa

11.vo si esse. te·rmo se ·cumprir já ·en~erra.do ·O ·Con
g-resso. 
·· § 3.

0 

Devolvido o projecto 'á Camara iniciadora. alli se 
. su.ieita!"'d. a uma discussão e á votação nominal. cônsiêlerando
~e approvado, si obtiver. dois terços dos suffragios. presen
tes; e. neste easo, se remetterá~ á outra Camara, de onde, si 
vencer. _pelos mesn1os tramites,· a ·me.sma maioria. voltará 
como Jej, ao Poder Executivo p.ara a solennidade da· pro.mul
gn.Qão. 

§ ,J.o A ·s1ancção ~ n prml)ulgação ·effectúam-se por rstas 
fórmulas : · · , · . · 

La <<0 · Congresso Na·~ional decreta, e eu sancciono a se
guinte . .Jei. (ou resolucão) :» 

2.a · <dJ Congresso Nacional de,c.reta, e eu promu].go a se
guinte lei (ou resolução) . » 

. São opportuna1nente postas a votos e approvadas a~ ~e
guintes ~m·e·ndas ela·. Ccnnn1issão; 

Ao art. 36, § 2° 

Elin1ine-se o que se segue· depois d'a ·palnvra 

. ~l~b:;;I.Hun-~e a ultima par·te por e.~ta!"i .palavras rlar·á 
.. p·ubhc1d.acle 'ás suas razões. no caso de recusa de s.ancção, 

quando estiver ~ncúrrado o Congresso·. 
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Artigo additivo ao art. -36 

Não sendo a 1ei promulgada. pelo P.r·esidente da Republica, 
no~ ·easos dos §§ 2" e 3°, dentro em 48 horas, o Prcsidcnt.e cto 
Senado a promulgará.. usando da segUtinto fé\rn1ula: 

«O Congresso Nacional cle·creta e . promulga a scgufntc lei (ou resolucão)». 

En1 seguida é posto a votos e approvado o art. 37 elo projecto: 

«0. proJecto de lei de uma Can1ara, emendado· na outra, 
volverá á priJncira, que. si acceita1· as 8::1wndas, · envjaJ- 0-:í. 
modificado em conformfdade clellas. ao Poder Executivo. · 

§ 1.
0 

IN'o c.aso contrario, volverú· ú ·G::unara revisora, onde 
só se consider~arão ap;provadas as alterações, si obtiveren1 
dois tcrcos dos su:ffragios presentes, e, nesta hypothese; tor
nará ú Can1ara indicadora•, que só as podel'á. r8proYar· mecl·ian I· e 
doi R tercos dos seus votos. 

§ 2.<> Rejt?itadas deste n1odo as alterações, o • projecto 
submetter-se-á sen1 ellas á sancoão . 

. E', :finaln1ente, pnst.!o a v·otos e ap.provado o arL 38: 

«Os proJectos t.otah11.ente reg·e•itados, ou não sanccionado:~\ 
n i'í.o se pocl:Jrfi·o renova r na nwsma sessã:o 1 egi sla tiva.» 

Tan1bem IJ approvada a en1eil.da da Con1missão que sup
prin1e a palavra -. totalmente., 

DISCUSS .. to DO CAPITULO 1° DA SECÇÃO. 2a DO PROJECTO DE 
CONSTITUIÇÃO 

Entra cm prin1eira discussão o capitulo 1° da secção 2a do 
projecto de ConsU.tuição com as emendas apresentadas. 

DIVERSOS Sns. REPRESENTANTES pedem a palavr~ pela Or-
deJn. · · 

· O .SR. PRESIDBNrl'E - Tem a palavra pela orden1 o Sr. 
~lo sé . J\f ariano . 

. o Sr. José :Mariano (Jpela ordem.) -- Sr. Presidente: ·de 
a-ccôrdo corn 0 vencido hoje ;no Congresso, peço a V. Ex. t}Ue 
consulte ao Congresso si consente que se~ja discutida (•nglo::
bádam.enbe tüda a rnateria re:fe.rente á o.r.ga-nização do Poder 
J~x.ecutiv.o. (Apoiados.) 

O ISR. 'SEABRA - Isso é demais. 

· O Sn .. JosÉ MARIANO -· Nã.o é dom:.:ds~ nã.o, vi.sf,o com.o os 
·C·inco ·Capítulos constituem n1ateria conncxa. · 

Consultado. o Congresso approva est.e requerimento. 
Entram~ por conseguinte. cn1 discussão os ch1co eapitulos d~ 2n secção. 
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São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis
cussão as seguintes 

EM~ DAS 

Ao art. 4.0 

Onde se diz - O Pres_idente exercerá o cargo por .seis 
annos - diga-se - O Presidente exercerá o cargo por c1nco 
annos. 

s. R. - Sala das sessões, 30 de dezembro de 1800 . -
~thayde Ju,nimo. 

Ao art. 40 

Em vez de -·- seis annos -· diga-se 
S. S. - Ma1~colino Moura.: 

Ao art. 414 
Accrescente-se : 

quatro annos . 

§ São inelegiveis para os cargos de Presidente e Vice
;Presidente os · narentes consanguine.os e af.fins, nos i i 10 e 
2° grãos, do Presidente ou V:iJce-Presidente que se . ache 
·em ·exercicio no momento da eleição, úu o que tenha de1xarlo 
át.é seis niezes antes. - Bellarmino Mendonça. - Frederico 
Borges. -· Barbosa Lima. 

Ao art. 47, n. 3 
Substitua-se: 
Exerc.er ou des-ignar ,quem deva exercer o commando su

premo das forças de terra e mar, quando chamadas ás armas 
, . em defesa inter.na ou ~externa da flJnião. - G. Besouro. 
. O Sr. Adolpho Gordo - Sr. Presidente, o ·meu illustr.e 

companheiro de :bancada Dr. Bernardino de Campos, em um 
· di·s.curso que proferiu h.a dias, nesta 1Casa, exptjz os motivos 

que têm · <1eterminado .o silencio dos representantes de São 
Paulo, mesmo quando têm sido trazidos ao debate assum!p·to::; 
da maior importancia. 

E'. que nós consideramos o projeeto de 'Constituição of
ferecido pelo Governo Provisorio ·como Vias ado em moldes 
perfeitament~ · democratjcos e _livres, satisfaz,endo as aspira
ções e· ne.cessidaqes do paiz. e entendemos, em coúseguencia. 
que o .m~uor Al1rVIfiO que pod1emos prestar á nossa Patr1a nestl::' 
momento é c.onverter esse proj eeto em lei. . t 

A Dictaflura, dis~se alguem, é uma ex:pressão elegante do 
d·espotismo. e· comquarnto só devamos ter applauso·s vara um 
Governo que com fJP.nto ·Criterio :e tão- t'levado patriotismo 
S·Oube dirigir os neg-ocios pubUcos. em uma quadra tão cheia 
de difficuldades .. ~orno esta; todavia, como verdadeiros repre
sentantes do .pa1z. temos, como maximo empenho e como 
primeiro deve-r. :pôr fim a Dictadura, porque a primei!'la .con
dição de felicidade de um povo' é a ~ua tranquillidade' e se
~ránca, e nlio póde haver tranquillidade e segnranç,a sem 
le1s estahe1ecida.s.. sem uma ~ccnstituicão. (Apoiados.) 
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Entretanto, Sr. Presidente, artigos ha no projecto de 
Constituição~ que, attentos 'interesses de crdem elevada, não 
podem prevalecer, e subo á tribuna para justificar uma 
emenda que eu e· alguns representantes de S. Paulo formu
lámos aos artigos do projecto referentes á eleição presi-
denci,al. .. . · 

UMA voz- E' a emenda da ·Co·mmiss-ão 
O SR· AnoLPRO GoRDO - . . . emenda essa que tenho a 

lhonra de. submetter' á apreciaçã.o do Congresso. . 
1Sr. Presidente~ a .organização do Poder Executivo, esse 

:problen1a que em um regímen verdadeiramente livre tanto 
tem occupado a att.enção, quer dos legisladores. quer dos. pu
bHcistas, foi, a nosso ver, perfeitamente I~es()lvido pelo~s digno~ 
auctore!s do rprojeoeto de Constituiçã,o. 

Para que a organtização se,ja bôa,' seja perfeita, é mist~r 
que, ao mesmo tempo que garanta a força do poder, garanta 
a segurança do povo, e tal como se acha instituído pelo pro
jecto, pelas attribuiçõe·s que lhe f.oram cop.feridas, e, finai
mente, .pela responsabilidade claramente definida do seu 
chefe, o Poder Executivo preenche aquellas duas condições 
que deve ter em um systema purmnente democratico. 

Mas, por isso n1esmo que o Poder Executivo ten1 attri
huicões importantes, desde a de oppor-s~ com o 'Veto ás delibe
rações do Poder ·Legislativo· até a de nomear e den1ittir milha
res de funccionarios federaes~ decidindo da politica interior, 
CIOmo, m-esm10, da e·xterior, j,ogando, . emfi.m, com os interesse-s 
vitaes da Naoão, a eleição do -~het"e do Pod2r Executivo, do 
primeiro n1agistrado da Republica, é assumpto de 6Xcepcfo
nal gravidade, que deve demandar a maior attencão e cui-
dado por parte do legislador. · 

Sr. Presidente, os illust:re.s auctores do projecto die Con
stitui cão insrpiraram-s·e, e.m relacãd. ti eleição presidencial, 
nas in~ it.uições consagradas na Constituição .dos Estados 
Unidos da America do Norte, e comquanto; a meu ver. até 
hoje, a lei fundamental da America do Norte constitua um 
modelo de um verdadeiro codigo de liberdades publicas:. to
davia., nessa parte, ·essa admiravel lei tem defeitos gravP..s; 
aocres·cendo que ·nem sempre :..,e póde applirar a um paiz leis 
de um paiz extranho. O paiz deve viver de sua propria vida, 
tendo leis correspondentes ás suas necessidades e ao estado 
de sua civilização. 

E o assumpto é ·grave; si um·a das primeiras condi- · 
c·ões de liberdade de um povo é que o Poder Executivo seja 
bem constitui-do, ·é tambem um interesse de . ordem eleva
dis.~ima que o primeiro representante da Nacão, e·m um go
ver~o democratico e repr~sentativo, seja eleito por um .sys-

. tema perfeitamente legitimo: o contr~rio se;á expôr ·-o paiz 
aos maiores desastres e, mesm·o, á d1ss,oluçao da un1ao, e·m 
uma Federação. · 

Poig bem: as disposições da .Constituição americana, 
relativas á eleicão presidencial, constituem o resultado de 
:uma transac·cão havida na Convencão de Philadelphia de 
·17.87. e qne não se inspirou nos verda~eiros principias._ 

Os debates que se travaram no se10 dessa Conv:encao re
velam essa transaccão. 

Logo que se iniciou o debate - si, representantes como 
o eminentíssimo Wilson, ,sustentando cJm toda a energia o• 
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verdadeiros pl'incipios democraticos, · querian1 que . o P'oder 
Exeeutiv·o crnanasse c!ICJ :P'Ovo - outros~ re·pre.sen~antes dt· 
estados de população pequena, temendo que. con1 esse sys
Lcma os sens estados perdessem a sua influencia na oleiç:ão 
presidcnr:ial. sendo absorvidos pela eleição geral, oppunham
se. ·e111 non1c dos intere~s.es :fecleraes. ús idéas de \Vilson e 
sustcn Lnsan1 que a eleicão deveria ser feita ou pelos gnver-
P adores ou pelas legislaturas dos .estados. . 

A luct.a. pois, e:stahelecelY-se no seguinte terreno : uns 
queriam o prcdonlinio do .elen1ento estadual. outros o ·pre
dnminio do elen1ento federal, e. depois de· longos debates,. 
chegaram os diversos representantes ao seguinte accordo: - · 
on1 eada Estado haveria un1 -corpo eleitoral especial para a 
referida oleic~ão, contpostü de tantos 1nen1bros quanto-s 
fossem ns rcprr.snnhanLrs, desses rstadns a.o Gongres·so Feder·aL 

Não obtendo. porén1. candidato algum maioria absoluta 
rlo votos nessa eleição. ficaria á Can1ara dos representantes a 
attribuicão de nseolller o, Pre-sid·ente da Republica, de ontee 
ns I !'f'S- rnnrlirlal os (Jti.C~ l ivr1ssern ren nido rnaior n1u1ler·o de 
v o los. · . · . 

~ f'.sl a üs~côlh~~ porém~ . o.s votos s·P.rian1 tomados por es
tados. tendo a representação de cada Estado um voto. 

O prirrlitivo systema eleitoral foi mais tarde n1odificado~ 
n1as aM hoje a Constituicão a.mer1cana consagra aquellas 
disposições .capitaes. · 

;Estas disposiçõe\s, .com algumas ·modn:ficações, foran1 
transplantadas para a lei fundamental da Republica .Argen
tina~ e o projecto de nossa .Constituicão tambem estabelece o 
n1~sn1o systen1a. 

Com rfff\.ito. Sr. Presidente) pelos arts. 441 e 45 do re
ferido projecto, o Pre~sidente e ·o Vice.-Pre·sidente da Repu-

. hlica serão escolhidos pelo povo, mediante eleição indirecta, 
para o que haverá en1 eada Estado e no Districto Federal 
eleitores especiaes em. nümero duplo do da respectiva re-
r>resentação ao Congresso .· . 

Só será considerado eleito o candidato que tiver reunido 
rnaioria absoluta de votos, · e si nerihnn1 candidato obtiver 
·es:sa n1aioria o Congre~~so Plegm'á o Presidente ou o Vice
Pre.sirlent~e · rJ.e. eritre os t'res ·Candirlato~s. mHis .su.f~fragados, 
tendo, porém! nesta eleição, cada Estado. como o Districto 
Federal, apenas üm voto. · · 

Sr. Pre·sidente, · o systen1a a1nericano ten1 graves defe
tos. e tão graves que a imprensa daquelle paiz diz que as 
inst..ituiqões referentes á eleição pre.si denciai cahlran1 en1 
verdadeira f~allencia e· necessitam de· uma r·eforma radical. 

. A historia dos .success-os p;oliticos que tên1-s{~ dtesienro
lado naqueUe paiz, desde a Gonvenção de Philadelphüi, de
ln\on~tra os vi:Cios da combinação, e que não Yingou. co1no não 
:podia virigar, na pratica, o pensan~_ento que · dominou os 
constituintes. . 

·. A instituição· de uni corpo especial de eleitores para a · 
ele1ção ·do J)res1ident.e. ,p Vieoe.-Prsidenl.e. da Repuhlica diá 
log~.r ao qüe se deu na An1erica do Norte - conve1.'ter esses 
elmtore.s en1 instrumentos cegos. em, verdadei['as machinas 
nas mãos dos partidos· politicos: (Apoiados.) · 

11em-'5e .observado naqnella .Republica - desde quo foi 
posto r.m exrcnção o sy~ten1a consagrado· em seu codigo :fun
drunr.ntal - ~qu:.e os r:•lritores rrcPbrrn ·urn 1nanrlalo irnrwra-
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f:i,·o, ·de modo que não ag·em segundo os impulsos de .sua 
ccrn.scieneia e do seu patriotisnw. mas de accordo con1 o seu 
Jnanclato~ porque já são eleitos con1 a missão especial de es
colher um -certo '' determinado candidato. (Apoiados.) 

Entrel;anto, não foi este. o pensan1ento que dominou os 
constituintes amcrieanos: esse~ Densan1cnto, diz un1 comn1en
tador d:tquellas ·instituições, foi que em cada Estado seri-am 
escolhido-:; vara eleünrc.s os cidadãos n1ais distinctos, os ho
J;~ens {(P; ma i o r· eoni'i ança, e se lhes diria: - Elegei o c i da
o ao 111a1.s ta paz para nns governar. 

Hamilton. C!il uns celebres artigos que publicou log·o que 
Joi ·coucluida a ub•·a da Convenção, ,,. corn o intuito de ,justifi-
cai-a perante os BStados, .aft'irmava · qne o' eleitores m·esi
dencüles cnn1peil'ian1 sua elevadissin1a n1issão ·sen1 idéa al
gun1a preconcebida, obedceeudo apenas aos dictmnes .ele sua conscieneia. 

Entretanto, a pratica demonstrou que os partidos poli
ticas exe·rcem tal influencia sohr·e esse eollcgio incumbido of
faei ai m ent P cl(:• e::-;co lht•J· o Presidente, que cada eleitor r·eeehe 
un1 n1andato i.mperat ivu . .._ .. no exerci-cio desse 1nandato não faz 
n1ais do que cumprir un}a orden1 recebida. 

Aceresce que, con1o pondera u1n notavel publicista, si 
nos ·prin1oi r· os tempos da Republica An1.ericana, nomes .como 
os de \Vashington, de John ,>\dams, ·de Jefferson, de <Madison, 
se impunham ao paiz, mais tarde, com o augmento do terri
torio colonial e com o desenvolvimento extraordinario da po
pulação~ aos ho1nens mninent.e.s' do prüneü1o período suecede
ram-se politieos sen1 notoriedade sufficiente para h11p.0r-~e aos su:ffragios do povo. . · · 

De 1nodo qu c• nem os r:~J eitores especiaes podiam escolher, 
de entre os diver·.sos candidatos á presidencia, o cidadão que 
reunisse n1ais eortdiç.ões pai·a o exercicio des.sa elevada funcoão. 

· Sr. Presi·d1(:~Jl/.(\ os i Ilustres auctor;es elo .pr,ojeet.-o adoptaram 
·O rnes1no sysfcma: que.n1 ·va.i ·eleger o prilneiro n1ag-ist:.rado da 
RepubHca f) un1 · el·eitorado (~Specia.I, nqs te.rmos da. lei :ame
J'ican.a. ?vlas, S·i esté~ Rystema tem. daclo tão desastrados I'Psul
tados~ si a exporieneia tem deinonstrado que eUe é defeituo:.. 
sissim.o, como é que vamos trasplantal-o para a nossa legisJa(;ão? 

Alén1 d.i,s .. -,u. Sr· . .Pres.iclmltc. segundo a.· Constituicão Ame
ricana e seguncln o pro.jeeto! quando nenhun1 candidato· póde 
obfer rnaioria abB.olu ta. de votos na prin1eira cleiç.üo~ o Con
gresso c.sooHwrü o Pre·~icliente rte nntrü os tres candidatos mais 
suff'rag-ados, trndn nesta escolha cada Estado apmJ.as un1. voto. 

Da'r ao CongTesso u1na aU.ribuição tão in1porta.nte pare
CP-Jne urn seri.o pf•rigo pura a sociedade. O 'Congresso re
une-·se na. CapH.al .Federal, e o m:eio en1 que ag-e. as eireum
staneias que o cercam e tantos outros. factos podem. inf!uir de 
tal n1odo no anim() dos enngressistas~ que lhes tirem cõ1npie
tan1ente a isenç.ão e a calma pana exrercer com todo o pa
trjotismo a. sua fn·ande n1.issã.o. (Apoiados.) 

Depois .. quem não conhece esses conc.havos~ essas tra.ns
ucções de nltima hnra. que se fazen1 no seio do Congress.o e 

·que .nom sempr·r· so in~pira.m nos legiUmos. interesses publicas? 

Ainda ha pnuen nm Dnputado houlangista revelava a.:· 
trausae(:õc~s e~candalu.-:;as lentadas POI' Boulanger, por occasifio 

I\-
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da eleiç.ã-o Carnot, n1esn1o. no dia d?- eleicão, con1 o intuito de· 
obter do Presidente que fosse ·e'lélto á pasta de Ministro da 
Guerra, e trahir, depois,. a.s inst~tuiçõe·s republicanas de su& 
Patria en1 favor do partido realista. 

Além ·disso um outro defeito tem o systema: . - sendo 
o Congress.o qu~m escolhe .o Presidente, de entre os . tres. can-· 
di da tos n1ais votados na 1 a eleiçã·o, p6de ser es·~ol,Indo JUS~.a
lnente o candidato n1enos votado, accrescendo ainaa esta Clr
cumstancia grave: - nesta -escolha cada. Estado teD? a,;penaQ 
um voto, de m-odo q!.le a questão é resolv1d~ P.ela maio:ria dos 
estados, que nem sen1pre representa a ma1.0r'la do eleitorado 
ou da população! 

O SR. ZAMA - Apoiado. 
0 SR. ADOLPHO GORDO - Si, portanto, a m~iOI:ia d01S e~

tados póde algumas vezes não representar a maiOria do elei
torado do paiz, aquelle syste1na não pó de ser, adoptado. pela 
nossa lei fundamental, porque póde dar 1-ogar a eventualidade 
seguinte: - ser eleito para chefe do. Poder Exe~u~iv9 um 
candidato contra o qual se tenha manifestado a ma10r1a da 
Naç.ão ! (Apoiados.) . 

O SR.· AMARO CAVALCANTI -Tem-se dado isso muitas ve
zes nos Estados Unidos. · 

O SR. AooLPno Gom'O- A Commissão dos 21, examinando 
esta parte do projecto constitucional, foi de parecer que, pre
cisava ser emendada: 1°, porqu-e o systema era artificial; 2°, 

. porque o pr.o.ce-sso constante das_ ·emendas que offerecia, era 
o unico .que podia affirma·r verdad~ira.mente :1 união de es-
tados neste paiz.. _ . · 

Sr. Pr-esidente, . a eo·mnliss.ão con·sider:a artificial o pro
ce·ss•o de eleição do pr-o}ect'O c-onstitucional, mas, si este pro
cesso é artificial e não, satisfaz, muito mais artificial é o pro
cesso con~stant,e d:a 1omenda :formulada pela ·Co.mmissão. 
(Apoiados. ) . 

· O S:à. ZAMA - Ahi tem V. Ex. um apoiado meu e muito 
convencido. . . ' . · .. 

. · O SR . .Apo~ ... PI,!O Goooo.-:- Segundo o systema proposto pela 
1llustre Comm1ssao, a ele1cao para os cargos de. Presidente e 
Vice-PI"esidente da Republica será direct.a, ma;s cada Estado 
terá apenas um voto, de modo que se chamará á:s urnas o elei
torac;I.o _todo. d.o paiz., · agitar-.se--á violentamente a opinião 
publica ·e, afinal, cada Estado fica :apenas com o direjto a um 
voto. . · . 
· . Minas, que tem . J!lais de 200 ~000 eleitores, depnis de d'e-

. l)Osltar 1?-as urn~s ma1s. d~ 2;g.o.. 000 votos, fica apenas com um 
voto- ISto é, fw.a oom d1re1to egual ao Rio Grande do Norte, 
· que não tem i 5. o. o o eleitores!' 

·Peii'gunto aos illustre membr:os da. Commissão dos 21 si 
este. systema ~ão ~ màis artif!cial ainda do que o sy.stema do 
prOJec.to :constltu~Iop.al? (Apotados e apartes.) 

D1z a Commtssao qu~_o .seu processo é o uníc-o que póde 
tornar ~órte o laço · de un1ao 1ent:r~ os div·ersos estados, porque. 
é o unwo que estabelece o equihbrio entre elles, e fortalec.e 
o. elem~nt.o federal_; :Ip3.S, desde que por ·este processo os es
tados f1c:1m :c-om direitos ~eg:naes, não ob:st.ante ·a desporporção 
~e sua população e eleitorado, tendo cada um apenas um voto, 
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pôde dar logar ao n1esn1o facto que o projecto constitucional 
póde provoc·ar, isto é, póde acontecer qu8 a rr,..J,i.oria dos es
taclos, que nen1 sem·pre representa a maioria do eleitorado, 
decida a questão de un1 modo contrario ao da maioria da 
Nação; pódc a-contecer qu•e s-eja eleito ·primeiro magi~trad.o da 
Republica, primeiro r·epresentanLe do paiz UJ;n candidato con
tra o voto expresso e n1anifesto da· maioria de todo o paizi 
(Mwitos apoiados.) 

VozEs - Essa é que é a bo~a disciJ>lina. 
O SR. AnoLPHO GoRDo - E onde :fica) então,· u principio de 

1naioria do systema representativo? 
Portanto, o processo constante da emenda formulada .Pela 

Com.n::issão tem mais defeitos ainda do que o do proJecto 
constitucional, e nã:o tne parec-e, Sr. Pr·esidente, que o meio 
len1brado pela ~commissão para melhor ,firmar a solidari·edade 
e união· entre os diversos· estados seja esse, desde que pód8 
~stabelecer desharmonia entre o chefe do Estado e a maioria 
da Nação. Este systema, até, póde provocar a dissolução da 
União. (Apo·iados e apa·rtes.) 

Não me satisfaz, pois, o projecto de Constituição, e muito 
menos o systema da Commissão dos 21. 

VoziEs - Apoiados[ Tem o~s mesmos :d6lfeitos. 
O SR. ADOLPHO GoRDO -Sr. Presidente, ·O systema .que o.3 

princípios indicam seria .o do suffragio directo, mas acre-· 
dito - e neste ponto devo declarar que não represento toda 
a minha bancada, e sim o m•eu voto e .o de alg·uns amigos, -
·acredito qu,e, nas ·Circumstamcias do p:aiz, este 'S.ysten1a não 
pódQ ser applicado. 

Ninguern ignora que uma eleição de tanta magnitude, 
de tanta importancia como a do Presidente e do Vice-PI'IQ
sidente ga Republica, vai agitar de un1. modo vi.olentissiroo o 
paiz, dando l.ogar a urüa perturbaÇão séria de- ordem, e1 m.esmo 
a sérios conflicto.s. 

Além disso - devemos d'izer as cousas· francamente eomo 
ellas são - :o nosso ~p10vo ainda não. está preparado para tanto 
quanto é neoessario, para poder desempenhar ·com todo o 
criterio e patriotismo essa importante funccão; e, em um paiz 
tão vasto como o nosso, onqe a pot;ulacãü cada vez mais se 
avoluma, pelo desenvolvimento da corrente in1migratoria, 
onde ainda são tão difficeis os meios de communicac;ão~ o 
eleitorado, sobretudo, o do interior, não póde,. rnesmo, co
nhecer os candidatos, de modo a es'Colher aquelles que, ;pelas 
suas virtudes e talentos, sejam . os n1a.is dignos de exercer 
aquelle elevado cargo. (Apartes.) 

!Parece-me. :ST. presidente, quê' o melhor· systema é o que 
confia a eleição ás I.egi.s.laturas <los estados. Os membroS' das 
Ie.gislatur:as, os hon1en.s esc.o1hidos. pelos e:súados para cuidar 
dos seus interesses mais in1portantes, são .aquelles. que, pelo co
nhecimento dos negocios publicos, pela sua posição e pela sua 
responsabilidade. estão 'e'm melhores condições de ·eleger o 
Pre.siden te e o V ice-Pre,sidente da Republica. 

UM SR· REPRESENTANTE ·- ·Este systema. tambem tem 
defeitos. · 

O SR . .AooPHO Gon.oo - Não digo que ·O systema . seja ·per
feito,. mas acredito sinceramente ser o que melhor· cqns:ulta 
to.dos o.s interesses. 
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OL11~n ,Jizel· qLJe as leg·ishlluras dos ~?ÍJ~1dos l)Ódmn deixar 
de r·c·pr:~~:::;ent.ar a n1aioria do paiz. Go1~1 eff~r~o. desd~ que cada 
Estado. nu exercicio de sua aut.onon11a, pode organrzar a sua 
leg·islatura eomo entender~ de n1odo que un1 Esta~o pequeno 
póde ter un1 nun1ero do represe~ta!l.t:?s locaes mar~r ele. ·que 
un1 grande Estado, o sys tema der~Jllla de consultar ·OS n~tc
resses da n1aioria, si. ·prevend:o J~ hypoth~s~ da O~'ganr~a
·Qão de lcg·islatnras. tendo-se etn vista a ele1çao -pres1dencwJ~ 
não tivesse · on, na en1enda que tenho a honr~ de submetter 
ao Congresso. detenninado q.l:te cada Estado tera apenas tantos 
votos quantos· são os seus representantes no Cong:r;-esso Na-
cional. . · 

·Passo a ler a en1enda, _que é bastante clar·a, e está conee-
bida nos seguintes tern1os (lê) : · 

<~Üis artigos 41:, 45 e 46 substituam-se pelos seguintes: 
Art. O Presidente e Vicc-President.e ·s.erão elaitos pcla·:5 

leg-islatura do.s estado-s e n1urücipalidade do ,Districto Fe
deral. 

~ :1.° Cada .E.stado e o Distrieto Federal terã,o nun1.ero d~ 
Yot.os e•O'Úa.l ao ele seus ::.'eJJrese-ntantes no üongT•esso Na-... e . . . ,__, 
cional. · 

§ 2. 0 A eleição terá logar no dia 1 o de n1aio do ultirno 
anuo do período I)residencial, reunindo-se es.peeialmente para· 
ieso a ·legislatura· de cada Estado e a Municipalidade do Dis
tricto Federal. 

§ 3.0 A eleição será por escrutínio secreto, e a do Pret-5i
clr·J~te pJ·eecderá a do \ 1ice-Presidente, que será feita ern aeto 
sucessivo. 

~- 4..° Concluída a eleição, será lavrada a acta eir.ctunstan
ciada da n1esma,. al;'sjgnada pela· Mesa e pelos· representantes 
presentes. · 

\§ 5.0 
!QJ resnltado da eleição será publicado ilnlnediata

rnentc, por edital e pela hnprensa~ e da :r·espectiva acta serão 
c:x:trahidas tres cópias, assig·nadas pela Mesa, que as remetterá, 
fechada e s-ellada~ uma ao Presidente do ·S.enado, outra <:.t-J 
:Ministro do Interior e outra ao Archivo Nacional. · 

Art. l~ogo que o Presidente do Senado es~iver de posse 
de todas as authenticas, determinará o dia para· a apuração 
da eleição, que~ en1 todo o caso, será feita dentro do prazo de 

. noventa dias, -eontados da mesn1a. . 
~ ~Lo No dia determinado, reunido o Congresso Nacional 

en1 !Oaiori.a absolD;ta" de s~us membros, sob a presidencia .do 
Presidente dD Senado, ser ao ·abertas e apuradas as authen
tiCtas, c proclamados Presidente e Vice-Presidente dos Est:aclos 
tfnidos do BrazH os cidadãos que tivere1n · obtido maior nu
nlero de votos. · 

§ 2.
0 

Nesta eleição, cada Estado, bmn co1no o Districto ]~,e- · 
deral, terão. tanto~ votos quantos· f_sú•em os seüs representantes · 
no ··Congresso ~acronal; e ~estes serao contados na apuracão en1 
favor do cancl1dato que tiver alcancado maior numero de suf
fl'agios das respectivas legislaturas. e da m·unicipalidade Cio 
Districto Federal. . . , . 

· § 3.
0 

A .a,puração será. feHa. em uma :Só sessão, não po
dendo os membros. do Congresso retirar-se antes de conclui da, 
para o que ser fia tomadas as medidas conveniente.s. 

· § 4.() Concluída a apuração, será lavrada acta circunl
sfanciada da· s·essão, assignada pela Mesa do Congresso e· pelos 
1~epresentantes presentes. . 
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s ;;:· O resu! Lado da a.pul'ação será Ü11n1cdiatanu~nrte P':_L
hl ~ljado por edital c pela irnprcnsa, e da n~specLi va, a.GLc." ser ao 
extl'ahidas uínco Dópias. assignadas pela Mesa, que a3 r_Olnet
LeJ·Ct ao Presidente e Vi ce-,Prcsi rJcnLe elcito·s, ús :;;ecre.larms do 
;~emulo e da UaúlUl'a e ao Aruhivo Nacional . 

.Sala das sessões, 30. de dezcn1br.o de 1890. - Adolpho 
Ourdo. - Pa.uUno Carlos. - jJltt1'Sa. - ll-'Ioraes e- Ban·os. -
Roclol1Jho .1\llú•ancla.>> 

Sr. Presidente, o processo conslanLe desta emenda é u 
que nte pareec 1nelhor para un1a eleição desta naturaza: os 
m01nbros das leg·isltüuras loca-es nrro ~âo eleitos especial
:nl.cnte para. de.g·er u Presidente e. Vice-PresidenLe da Repu-
1Jlica~ 1nas par3- ti·atar dos interesses mais in1porta:1tes do Es
tado. de rnoclo (JUe não estão nas condicõcs de u1n C·olleg·io es
pecialnwnte incuiubülo. daquella eleição: e antes são os 1nais 
dignos e con1-pctentes. reprcs..:ntantes do Estado· para escolher .. 
de entre todo::; os candidato'3~ o que .Jnolhor possa servir o .paíz . 
.Accrcsee qut:, não funccionando todos 0111 um 1nesn1o lo,gar~ 
ntas eada r·epre:-:;PnLação en1 seu -respec-tivo E·stado~ tê.Jn os r-e
presentantes mais cahna . e isenção de espírito c estão n1e- ,. 
nos sujeitos ás transacções e conchavas . _ . · 

:E para evitar o inconveniente grave de eada lBsLado for
Jnar a sua legislatura .iá eon1 o pensan1ento de ter :grande nu
Inero llc votog, .podendo u n1 Est2do n1enor ter major nuJ.nel'o 
de votos que un1 111aior, detern1ina a emenda que a.o candidato 
que .obtiver Inaioria de votos no Congresso local serão .con
tados tantos votos quantos tmn esse Estado no Congresso Na-
cional.. · 

Fiem assim cçmsagrado o principio da i11aioria. 
Não digo, Sr. Presidente, que este systema seja perfeito, 

1nas nw lHn·eee -que, entre -o .systen1a do projecto ·de ·Constitui
çfi.o, eni re o proecsso, indicado pelá Con1rrlissão do~ 21, e o suf
rra.g·i n :cU r·eet o~ a. enwn.da que suh1netto ú. apreciac.ã·o do Con-
g1'e:-;~n é a que ofi'l•recc IDa is garantias. . 

Htn-o deúla1·ar. por.én1, que si por acaso a 1naioria do Con
gr~~~so rnjt!itar a i:.toenda, ..:_então Yotarei pela é1nenda offcre
c!da peJo ~k .. Julio de Castilhos (Apoiados)', que estabelece o 
suffrag·io dirdc-to. (Jluito bent; 1nttito be1n.) 

O Sn. Ftmor-:;tnco BoRGES - Ahi, sim. 
I 

'· O SH.. ..:\nor .. PIIO Gonno - Subi à tribuila, Sr. Prc'sid ente, 
afim dn lllf' dcmora1· o ten1po cst:rictamcnte · neccssario para 
jn~t.ifi.ear, ecnn ~ueeintas consh.ierações, a en1encla que li c que 
vou reuwtiJ'l' ú :Mesa. · 
. Fil-o e de.s(:.o .da tribuna estando conv~ncido de que o 
Congrt~:-;so to.rnal'ú o assun1pto na consideração ·que Jnerece, 
porque n assunnrto •.:i g.r·ave, e tcn1os o estricto dever de ·beni 
reso1vur a questão~ afirn de dotarmos o pajz con1 uma boa 
Gonstitui(~ão. · 
• A ConstiLujeão .de 1nn povo exerce a 1nais decisiva in-
1'iueneia. sobre os seus destinos (ff.luitos a.po·iados) : pm·a qu•~ 
urn povo po~sa viver feliz e prospero, é preciso que viva ú 
sombra _dt~ :t1n1 .eorlj:go politico _que~ 'inspira.nd9-sc en1 principias 
verdadmrmnm1Le hberaes~ satisfaça a nm10r1a da vontade na
cional. (J.Uuüos a1Joiados_.· 1nuito be'm.) 

Só nestas condições, Sr. Presidente, só com u1na Consti
tuição assiln feita. ~~ .CfUP a npssa '1=-atria, a.prov.ci·tando- as gran
des forç:as naturacs de que dispõe: r)Qdcrá. atting·ir ~~ prosperi-· 
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dade", á grandeza e gloria a que Lern dil:eito. (M·nif;u lJcm.: 
1nuito bent .. o or·OJlm· é cuntpri?nentado pm• 1nuitos Srs. 1·e-
p1~esentantes. ) · 

São lidas, apoiadas e ent1•'mn conjuntan1ente cn1 discussão 
as seguintes 

Evtendas 

Ao art . 4 O, § i o 

Sub.stituam-se as palavras - pelos tres ultin1os annos do 
período pre.sidencial - pelas seguintes: - no ultin1o anno do 
period_o presidencial. - Adolpho Gordo e outros. 

Aos arts. 44, 45 e 46 

·Substituam-se pelos seguintes: 
Art. O Presidente e V ice-Presidente serão eleitos pelas 

legislat.uras dos estados e municipalidade do Districto Federal. 
§ 1.° Cada Estado e o D1 stricto Federal terão numero de 

votos egua·l ao de, se.us r-epresentantes no Congres·so Nacional. 
§ 2.0 A eleição terá logar no dia 1 de maio do ultimo 

anno· do periodo presidencial, r.eunindo-se especialmente para 
· isso a legislatura de cada Estado e a municipalidade do Dis
tricto Federal. 

§ 3.0 ·A eleição será por escrutínio secreto e a do Presiden-
1.~ precederá a do Vice-Presidente, que será feita em acto suc
cessivo. 

§ 4.0
. Concluída a el~icão, será lavrada a acta circumstan

ciada· da mesma, assignada pela Mesa e pelos representantes 
presentes. -

§ 5.0 O resultado da eleição será publicado in1n1ediata
menfe por .edital e pela imprensa, ·e da respectiva acta serão 
extrah_j das tres cópias, assignadas pela Mesa, que as remetterá, 
fE:chada:~ e selladas, uma ao Presidente do Senado, outra ao 
Ministro do· Interior e outra ao Archivo Nacional. 

Art. Logo que o Presidente do Senado estiver de posse 
de todas as authenticas, determinará o dia para apuração da 
eleição, que, em todo o caso, será feita dentro do prazo de.no
venta dias. contados da 1nesma. 

· § 1_.0 No dia deterininado, reunido o Congresso Nacional 
·em maioria absoluta -de seus 1n·ernbros, sob a presidencia do 
Pt·esidente do Sen'ado, serão abertas e apuradas as authenticas~ 
e proclamados Presidente e Vice-Presidente dos Estados Unidos 
do Brazil os cidadãos qr;.~ tiverem obtido ·1naior numero de 
votos. . 

· · § 2.0 Ne.sta -eleição, cada Estado, ben1 con1o o Districto Fe:. 
dera!, terão tantos votos quantos forem os seus representan
tes. no Congresso Nacional; e estes serão contados na apuraçã.o 

· é11 favor do candidato que tiver alcançado maior nu1nero de 
suf.fragios das respectivas legislaturas e da municipalidade 
do Districto FederaL · 

§ 3.0 A apuração será· feita em uma só sessão, 11ão po
dendo os membros do Congresso retirar-se antes de concluída, 

.para o. que serão ton1adas as medidas conv-enientes· - . 



§ 4.° Concluída a apuraç_ão, será lavrada acta e.ireunlstan
eiada da sessão, assignada pela Mesa do Congresso e pelos re
presentantes presentes. 

§ s.o O resultado da apuração será ímmediatan1ente publi
cado por edital e pela imprensa, e da respectiva acta serão e~- · 
trahidas cinco cópias, assignadas pela Mesa, que as remet.
terá ao Presidente e Vice ... Presidente eleitos, ás secretarias 
do Senado e da C amara e ao Archivo Nacional. 

Sala das sessões, 30 de dezembro de 1.'890. -- Adolpho 
Uoí'rlo. -- Paulino Ca'rlos. - 'J1ursa. - J..'Horaes e Ba'rros. -
Roclolpho jJ:f ir anda. 

O Sr. An1aro Cavalcanti (Attenção) - Sr. Presidente, 
venho dizer poucas palavras sobre a importante questão da 
eleição presidencial, ponto que, a meu ver, se avantaja a todo.s 
os demâis .que se acham comprehendidos na secção 24 do pro
jecto de Constituição. 

Não é a priln.eira vez, Sr. Presidente, que no systen1a fe
derativo se nota a desvantagf:\In fundan1ental de haver g-ran
des e peqtLenos estados. federados. E' lição da Historia e é 
facto da e:x:periencia, que, desde que se trata de tomar me
didas ,que affectan1 o in.tere·sse geral, os grandes estados pro
curam sen1pre, ou que taes medidas sejam ao seu sabor e in
teresse peculiar ou, então, que ellas de modo algum devam 
ou possam ser adoptadas ... 

Assim é, Sr. Presidente, que, tratando-se da importante 
questão da e1eiçã.o do primeiro magistrado da Repuhlica, 
quando na discussão da Constitujção americana procuraram 
os s.eus auctores adoptar un1 systen1a em que. os pequenos não 
fossem, por assin1 dizer, absorvidos pela prepotencia dos 
grandes ... 

O SR. ZAMA - Isso é lei natural. , 
Ü SR. AMARO CAVALCANTI- .•• surgiu desde logo a mesma 

difficuldade que ora apparece entre nós! E' preciso notar: na-
·quella grande Hepublica, então composta de 13 estados, só- · 
rnente tres destes poderiam reclamar para si o titulo de grau
dos estados - Virgínia, Massachussets e Pennsylvania, e 
ainda, é l)reciso -dizel-o~ grandes relativamente á épocha, porque 
só um delles - Virginia - tinha i. 000.000 de habitantes; 
os mais tinham - l\fassachussets 450.000; Pennsylvania. 
400 .iOOO,- Nova-York 300. 000_, e nos restantes a população era 
jnferior a 200.000 habitantes. . . 

· E'~ pois, verdade, como b~1n· disse o met~ nobre collega 
que aeuba de preceder-me na Ü'lbuna, que depo1s de exgottado~ 
todos os meios da cliscusgãq, todos os expedientes praticas 
para cheg-ar a uma concili?.ção satisfactoria, verificou-se que, 
na hypothese, não se podJa chegar a um systema. capaz de 
harmonizar definitivamente o dlreit.o das entidades - est.a~ 
dos - com a pretenção sustentada da maioria da populaçã-o . 

. !\1?..'\ rJor feliz acaso, então. Sr. Prcsj dente, todos tinhan' 
o::: olhos fitos em um hon1en1,. e1n um mesn1o vulto, que para 
dles rP-prcsentava ? patrjotismo, a Na_ç§,o, os estado§; e,, 
por conseguinte, .cQnfiaraJ!l em. que ~ defmt.o _do systema ad~...;· 
pt.ado l)ara a eJmçao prcs1dencml serra corr1g1do pela elevaç.ae> 
do caracter pelo patriotismo provad.o do cidadão eleito. · 

Era o ·nome ele Washington, que todos tinhatn. nos labios, . 
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.éra a figura de \Vashington, que todos visavan1 na presidencia 
. da Hevuhlica. . _ 

:V~ as-sün, na prilneira el~ição de 1789 e na segunda ~lç1çao 
·de 1'i~J:!. não Jôra logo 11a 1Jl'aUca 110taclo o profundo defeito, 
·que a.s ·disposições consti t.ueionaes havian1 consagrado; n1as, 
já ua 3a eleição de 179ô, :quanclo '\Vashington . recusou,. ~nt 
11ome dos princípios republicanos~ a un1a teree1ra l""~eeleiçao, 
e foi aberta ean1panha entre dois eandidatos differ_e~tes, 
:apresentados pelos partidos l-'oli ticos: Sl~nl cu?to se verifi~o~ 
que a llypothese da Const:itui~.ão de, por un1 ele1~orado e.sp.~ma.1, 
obter ou chegar a 1.nna melhor escolha üo candidato presiden
ciaL era. na pratiea. um n1eio ilnprofieno, un1 proeesso -con
cleninavel pelos restiltados. 

Desde esse ten1po é que os .eloitmies foran1 e são eleitos 
üOll1 o eon]jprmnisso forn1!al dte votar: cm cai:ldidato determinad·o 
e, por .eonsegui.nte, falseado fiea totahnente: o firn q:ue· tiverem 
·en1 vista os auetores ela ConsUtuição, estabelecendo un1 eleito
rado espceial: eonw tendo n1aior eriterio, rnaior capacidade 
para escolher un1 cidadão, ben1 qualificado, aeima das faccões 
partidarias, para o alto eargo de Che:re elo Executivo e da 
Nação. . 

Gon1 effeito~ o que se pa.ssa presenternente na Norte Ame
riea é o seguinte: a convenção nacional dos partidos Re.pu
'blicano o Democrata ( outr' ora Federalista e Republicanp), re
unida no n1ez de junho ou julho do anno en1 que se ten1 do 
pr·oceder á eieição presideneial, . designa~ por votação, quaef3 
sejam os seus eandidatos para os logares de Presidente e Vice
Ijr·esidente. 

UM SR. \RiEPRESEN'l'AN~I'E - En1 plataforma. 
O SR. A.l\iARO CAVALCA:Nrl'I -. E desde então·, na plaLa

i'ornla, na in1prensa, por todos os n1odos, são taes nomes in1-
postos, sem outTa liberdade para cada um dos lados políticos, 
senão a de votar e1n um desses non1es . 
. _ :Si- quereis saber quaiito naquelle paiz, en1 geral, e na 
:Opinião de todos os es·criptores, se tem desaereditadó sen1e-. 
1hante ~systema, lêde indistictan1.ente .quanto a re.speito se 
.ten1 publieado- . · · 

Ainda h a .poucos dias, lia eu, nas paginas que· Bryce, 
escrip-tor inglez, eser.eveu ácerea da e·leição presidencial, em 
dias do anno passado~ -este· conceito: .. 

« · Nenhum plano, dizia elle, da Constituição .aineriüalHl 
desmentiu tão amargamente os seus auctores. eon1o a fórn1a 
.eonsagTada· .para· a eleição presideneial; os :eleitores ·São 1neros 
:p_ortadores de -chapas; nã-o se cogita do saber ou eriterfo da 
personalidade do eleitor, n1as pura e sin1plesn1ente do can-
didato que a Convenção Nacion~l indieou .» · 

·- UM '.SR.· REPRESENTA~TE -· J.E:n1 toda a parte é assin1. 
· · O SR. AMARo 'ÜAVALCAN'ri -· Ora, se1nhores. si e•sse sys

tmna tem .provado tão mal, em uma nacão livre como a 
União .Americana, en1 un1 povo onde o que -rege sobe~anamente 
en1 todas as relaçõ-es ·publicas é a opinião publica; si lá, du
~·ante un1 seculo. de experiencias, elle tem servido apenas 
para· demonstrar a sua imprestabilidade não é de admirar 
que nós outros, que nos constituímos no :Uomento actual sem 

··\termos ainda edüeação politica· feita. . . ' 
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UM SR. 'RlEPRESEN'rAN~rE - Temos 1nais criterio parra escolher. 

O SR. Al\f.ARo CAVALCAN'l'I - ... (Restat probandum.) .... r!~o é de adn1irar que nôs, que não temos essa opinião pu
b.!,ca firme e conscienciosa, nem educação popular bastante, 
não o queiran1os estabelecer, para nãq chegarmos aos mesrnos on a peores resultados. 

Não precisaria repetil-o . .porque cada u1n de vós o sabe. 
X a rrratica, nem ·ao 111enos este systema ten1 dado COl110 resul
tado, CJn e os presidentes da Republica representen1 a n1aioria. 
do oleitorado popular. Varios ]lresidente.s eleitos. que têm 
a sc11 favor, bem se vê, 1 a n1aioria. do eleitorado especial, 
quando se desdobra este en1 eleitorado popular, verifica-se 
que I

1

epresentan1 apenas grandes .n1inorias, ás vezes n1enos ri::!. rnetadc do voto popular. · 
Citar-vos-ei J~incoln. por exen1plo, que teve 180 votos 

contra 1.23, do oleitorac1o especial.: entretanto, aquolles 180 
votos represenLavan1 menos rla m·etade elo. eleitorado popular. 

I\.ntes de Lincoln, outros havian1 sido eleitos con1 n1inoria, 
o rna.is recenten1ente tivemos :- Haynes, eleito en1.1.87ô con1 
notavel n1iJ1oria contra seu Jcon1jpetiidor Tildie.n;, Har:ri.sson. 
une actualn1mlte occupa a .presidencia da Republica, foi eleito 
1~111 i888 con1 1

95.000 votos d:e mi·nm·ia contra seu competidor C1oveland. 

Senhores, o adoptar-se, como systema para nossa Consti
Lu j~.~ão: esse que sabidamente é incapaz de assegurar ao pri
JÚeiro magistrado da Republica uma: eleioão que seja a ex
pressão da vontade nacional, é, a. n1eu ver, comn1etter um .~rave. erro. 

· Temos a experiencia feita, e feita no povo mais livre que conhecen1os. 

A' vjsta disto·, senhores do Congresso, quando, na Com
n1is'são Especial dos 21, se tratou de procura·r un1 outro sy:ste
ma que -fosse de maior acerto, fui um dos que votaran1 :pela 
em·enda do :projecto nesse. sentido. Declarü-vos de: ante· n1ão: 
não desconheço a obJecção que se faz ao substitutivo da. Com
n1issão, objecção ·que ha pouco foi produzk1a nesta tribuna de 
que, rnu.itas ·vezes, a n1aioria dos estados significará a minoria 
elo voto nacional que o .Presidente deve representar. Estou de 
~1erfeito acco.rdo. Mas, antes de tu~o, importa ponderar que o 
systerna elo projecto de Con$tituicão c.hega ao n1esn1o resul
tado, por moi os n1ais tortuosos~ o para. desde logo, accentuar 
este otrfio systrn1a que &-aba de ser lido pelo .Sr. · Adolpho 
Gordo, padece do egual defeito. 

Emqu.an to o projecto de :Constituição es·t.a.be.Jece qne o 
eieftorado popular designará o eleitorado especial, que tem dn 
eleger o .Presidmlte da .Republica, este ultü11o estabelece Inais 
nm 8° gráo de eJeic-ão e narl'a ·mais. Isto c~. propõe que as 
&8Sen1blf:Sàs legislativas rios di:fferentes estarlos, constituindo 
un1 prin1eiro eleitorado, elejam o eleitorado especial, e este 
eleja o .Presidente da Republica. 

Vêde ben1. senhores, que na base o defeito é o mesn1o. Si 
a população qÚe tiver eleito essas assembléas legislativas, q'ue 
ha ja·n1 de eleger o eleitorado especial para o Presidente da 
Republica, for a de estados de 1ninorias populares, a consioo~ 
qüencia final serã inevitavelmente identica. 
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Digamos as cousas por factos: .sup:pnnhmnos que o Rio 
Grande do Norte, Parahyba, PiLuhy, 'Sergipe, Amaronas e ou
tros estados pouco populosos, votan1 todos accordemente 
.em ele.ilores para suffragar a un1 só nome con1o candidato 
rpresidencial. . . . .· 

E."se accordo de vistas em favor de um só candidato le
vará de vencida, sem duvida, o:s candidatos diversos, dos 
estados mais populosos, co1no S. Paulo, 1\Iinàs, Rio de Janeiro, 
·etc., etc. 

O ~R. SER.ZEDELLO - Ha de ser difficil. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Em todo O caso, senhores, 
:é cousa passivei, e, si i.sto se der,- o numero dos eleitores es
J)P.ciaes elos diversos estados reunidos importará em uma mi
rtoria, que elege o Presidente da Repul}lica; porque a base elei
toral .das assembléas legislativas será, numericmnente, infe
rior á dessas outras populações ou estados vencidos. 

Portanto, esta questão de chegarmos á precisão mathe
matica de que o representante do paiz, digo o chefe do Poder 
:É:\ccutivo: represente sempre a somma absoluta da vontade 
nacional, ·expressa pelo eleitorrtdo popular. é muito desejaveL 
seriá, mesmo, a mais desejavel, _na pratica; mas haveis de 
convir que nenhum dos systemas, nem o consagrado. no pro
jecto de no~sa Constituição, transladado daquelle dos Estados
Unidos da Norte America. nem o apresentado pelo meu illustre 
collega. o Sr. Adolpho Gordo, que 'tem simplesmente a des
'rant.agem rle augmentar mais um eleitorado· intermedio, se
riam capazes de levar-nos a· essa expressão de maioria pro·
ctirada. 

O SR. RADAR6 - Entreguemos a eleição de Presidente ao 
:congresso Nacional. · · · · 

0 'SR· AMAl\0 CAVALdAl\iTI - Esta hypothese de entregar
mós a eleição elo Presidente da Rennblica ao Congresso Na
~ional parecéria, ~obref.udo pela shnplicidade do seu nrocesso. 
á prim;:.Jra vista, aêceaavel; e até mesmo teren1os de prati
c&l-a .dentro de pm.1cós llias. 

· 1\fas, como -regrá ordinaria, não: porque, no systema fe-
derativo, Ã ft1ndámenfal ·o princinio da indenendencia dos 
poderes; elles sé constituem, não só independentes nas esphe
ras da a~cãó propria, como. ainda. para servirem de contra
'J)esog esta'veis. reciproco~. na manufP.'ll~~o é salvaguarda das 
libêrrlaffp,s- publicas e privadas do cidartão. . 

A~~im, poi~, a hyoothese de continuar a eleição a ser 
feita. nelo Cn.n!!res~n deve ser repellida, porque {ornaria o 
IJre~lrlPnfe Cfa 'R.Anuhlica 1.1m ag-P-nte, úm instrumento. talvez, 
dá. fàcção do Congresso que o elegesse. · 

VozEs - Não apoiado .. 

O ~ft. _AMARn CAVALCANTI - Comnrehendei-me bem. O que 
aca.~o d~ dizer não excln~ a hypothese de um momento extra-
0rd1nar10 cnmo o presente. ern 1que ~ste. é e devia ser o meio 
lecdtirno: nã.o .eYclue. a hvnnthese de. auanno entre os candi
d~fbs ~tJresenfa~os á presidencia nenhnm possa ohter a maio
r,_a, _e~1stida nor lei.-. o Con~reRso da Nação se pronunciar a este 
re~ne1to. romó allãs esta consagrado na nossa e em outras 
constituições. · 
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iJ\.fas; con1o norma, como meio normal, seria tornàr um 
poder publico, o Executivo. que deve ser tão independente 
corno os demais, virtualmente subordinado ao Poder Legisla-
tivo. (i.lfnitos apoiados.) . 

E' o qne ensinam os escriptores que tratam da materia. 
E' intuitivo que isto seria formar o parlamentarismo na 
sua mais alta expre.5'são, porque~ até, tornaria a existencia do 
proprio chefe do Estado dependente do voto e da vontade do 
parlamento ... 

Não; esta questão da independencia dos poderes, em que 
entreL respondendo ao aparte do nobre Deputado Sr. Ba:da.ró, 
é fundan1ental no systema federativo. 

Não quero o Poder Executivo subordinado a outro. por
:que não poderia s.ervir d-e contraforte. de . resiste.ncia, ou 
eontra-peso aos excessos do poder que o elegesse. 

O SR· José· AVELINO - V. Ex:. chama faccão ·á maioria do 
Congresso? 

O SR· AMARo CAVALCANTI - A's vezes essa maioria vem 
d{~ 1.1m simples conchavo, obra de uma faccão e nada mais. 

Continúo. Sr.. Presidente. Vêem os Srs. membros do Con
gresso que, sj nem o systema adontado pelo pro.iecto. de Cons-

., tituição. nem arcrnel1e que se propõe. como o substitutivo apre
sentado ha pouco pelo orador que me precedeu, são canazes de 
levar a essa e~nressão real da maioria. como se deseja, resta . 
procnrar um terceiro systema. Qu ai deve ser? ~:xisterri dous) ·a 
esco1her, - existe o fia emenda õa Commissão em que votei, 
e exi~te 011t.rn, cru e não foi vot.ado ainda· 
. Um destes dons systemas deve ser o pre~erido. Ou entre
gue-se. á 1Nacão o direito ·nleno e eJtcln'sivo de d1zer por toçlas 
as suas boccas· auctorizadas, pelo suffragio popular. . . · 

O SR. JosÉ AvELINo - Não apoiado . 
. 0 SR. Al\!ARO CAVALCANTI - ••• nelo voto directo do •eleito

rado quern é o· PresiclAnte da Renublica,. porque. a~~im .. ficaT"á 
renresentado todo o elemento nacional. sem se rp·oder leyantar 
ob.1cccão séria, ou então atiopf.e-se o ·svst.ema da Commissão. 
pora11e nsto rel)resenfa famhnm. a egualdade politica das en-
tidades de que se compõe a Uniã.o. · 

Para aqne1les que ~nnnõe·m qúe. em um rpaiz como o nosso, · 
o povo nqo estR. n::~ altura de R~cnlhRr o seu PresiflAnfe. não 
tem o gráô de intelliqencia esclarecida para ~ese~penhar t.al 
fnncção. rA~t.a o ultimo systema a adoptar. '81 de1xaes o sys-
tema popular. . . . 

0 SR. RAMIRO BARCEI .. LOS - Aliás adoptado para O Le
gislativo. 

O SR. A1'1Ano CAVALCANTT - •• ·• enf.ão. no regimen da Fe
der!"l('.ão. só tendes entro a escolher : é o do elemento. que eu 
chawarei Psf.nnn:=~l. é a r.Fmre~enf.ap,fío Pa-nal dos psfanos. ne:sse 
prqresso. Entr-mdPi-me hRn1: si desprezarrles a unidade pou_nlar, 
o novo. como ni'ío sAneio can~z. ou n?i.o. senno .. convP:nH:mte, 
enf?ío. na Frr1P1~ar,i'ío. só vos fiea nma outra: é a 1.,1nicl::-..õe es
f:n.rln::ll. A o m rn (l~ (\C:fp C:.'Pn'1ln n n ::;vc::t (.lmfl, t.erj a . .sobre .. o. d.o· pro
.ir-~.p,f·o e n no snhstih1tivo do Sr. Ano1nho G_n~rlo. a va~fHQ:Am· :dr. 
est.nhnlecor rig·orosamente a egualdade pohhr.a rlas differente'3 
entidad e.s fcderaes, na elci~.ão do chefe da União. 
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O Sn. · MonAES BAr~nos -- Eg·ualdade que eguale Minas a 
Sergipe. 

O Hn. Al\IAHO CAVALCAN'ri - :Minas, a qumn respeito n1uito, 
debaixo do ponto de vista de Estad9, não é n;ais nem 1nenos 

. do· que o Rio Grande do Norte, tanto e egual a S. Paulo, con1o a. 
ftl:~alquer outro. (Apoiados.) . . , . . . . , 

Portanto si o valor pohtwo e o n1esn1o, s1 a entidade e 
u n1es1na, não venha dizer-se que o systema da Cununissão ~~ 
un1 systen1a inteiran1ente ·vicioso. Elle _póde ser vicioso, si 
o 1 mnaes cotno representando a expressao popular completa; 
mas corno representando os elementos est.atisticos ele. crcw 
dispõe a União, elle é un1 syste_n1a n1?-1üsfestan1ente. c~r~ect.~; 
e. tanto ·assim o é, que o propr1o proJect.o de Constttuiçao Ja 
o eonsagrou. . 

No arL. -~5 deste, cuja disposição corresponde á. do art. 
2'• da .Constituieão Nortt~-Atnericana, est:i estabelecido que, 
quando os candidatos· não tiverem obtido maioria absoluta, 
seja a eleiç.fio feita pelos reprrsen1n.ntcs dos estados~ rcpre.sen~ 
tando cada Estado un1 voto. · 

no onde Yê-se que a ICon1missão, simplesrnentr. ::nnpllnu-n, 
. adnptando-o de n1odo normal. 

Como, pois, dizer-se agora que o systcn1a. da Con11nissã.o 
seria coüsa inap·plicavel, quand·o elle já está mandado ap
plic.ar pelos proprio:s auetores do projecto ? ! 

;Resba, portanto, :Srs- do Congresso, o seguinte clilemn1a: ou 
o Presidente da· Republica é eleito pelo povo, ou o (~ pAlos e~
tadns; nã.o ha outro syste.1na n1elhor, preferível. .. 

VOZES - Ahi est!á logiCO· 

O Sn. AMARo C.-\VALCANTI - Si entendeis que deve-se 
consultar a· vontade popular, de preferencia á dos estados, 

· tereis o n1eu voto; no caso contrari-o, f-icarei firme co1n o voto 
vencedor da Comn1issão . 

Sr'. Pre-sidente, já qu'e fallei da dualidade. na Federa~ã.o, 
isto é, os .estados e a. Na cão. ilnporta que aproveite ·o ensejo 
para ~b1Jnclar .en1 algun1as con-gi.dei~at;õe~ a. este respeit.o. 

Hontcm, por occasião de djscutir-se o .art- 27· elo projecto 
· de• ·Constitui c-ão, um l.alontoso representante de urn Est.a.do 
rlo Nort.e procurou den1onstrar que essa dualidade nra Ni
en~~.da; 1nera ficc,!lo1._porque ·o Estado e:ra a Naçã .. o, aRRitn e o mo 
a . N açao era a U nHtü . · · 

.As pnndf'rações que vou faz.er. tenclérn. ainda. a df~mon~lra.r 
que. a achnittir-s-e para a eleiçã.o 'Presidencial ·a votac.ão por 
r.~tadns~ acccitar-sc-it uma entirladc assás auctorizada c defi
nida, representando. interesses de primeira orden1, tanto quanto 
o que n1ais o for... r . 

Ass-in1 co1no ha as aspirações e necessidades dos indivi
d.uos que eonstituen1 a Nação e que são, en1 reg·ra. conl.ida~ no 
rlesenvolvimGnto das :artes, das letras, das sciencias. clu. reH
g·ião. do -cornn1crcio, da industria, mn· todas as suas· n1an iffls-
l·.ncõ0~, AI c;, etc. . . · · 

O RR· BAMIRo BARCELLo·s - Os estados não são unidades 
:r:·oliticas na organização do· Poder Legislativo, porque a Stvl 
n~p~ .. csentação~ numericamente fallando, é.· dese.g·ual .. Porlr-tnto. 
na() procede o argun1ento de que os estados deva.n1 Ler voto 
c,gnal para a organi:r.a.cão do Poder Executivo. 
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0 SR. AlYIARo (1\. VALCANTI -. • . assin1 Lan1bem, ha as 
aspirações e necessidades dos estados, que se manifestam por 
moclos e relacões diversas no seio da União, que elles ecmpõen1. 

Em rolação ao Lodo nacional, á.quillo que o constitut\ isto 
(, as aspirações das cJ i.fferentcs individual idades que o con1-
l'Õmi;, "m uma Nação unitaria, póclo-se dar o que não se dtí, 
nl2solulamente, em uma Nação federativa, porque a isso op
fHJem-so as razões o cireurnstancias diversas do systen1a. 

Por exemplo : uns estados estão situados na planiee, 
orrLr·n.-; na rnnntanha; uns são cortados de rios navegaveis, ou
l.r·os rio osLJ·ada de forro; uns Jicarn ú costa nmritilna. outros 
são r.c•.ntl'acs; uns vive1n da pesca, de produetos da Natúr.cza ou 
da agricultura, outro:s do con11nercio, das industrias; uns tên1 
it,,·ernos constantes, outros seccas· prolong'adas e repetidas; 
nns P~lão na fr.·ont.oira · ;_~ lên1 o dovcr· prirneiro de Iuctar 
pela inLr.gr·idadL• ela ~.Patria, outros são -t·cnLJ'aes ~. por isso 
Hli\Slnn, r.~ i ii o iscnios de i n Yasõcs h1i1nign.s; uns ;srru ricos, gJ·an
rlf's 0 J10pulosos, outros são pobres, pequenos c despovoados. 

Ora1 ú face de taes factos, é impossível de~conhcern· qnc, 
nn larlo (las necessidades do todo nacional, ha ai.nda crue at
t.unde.r· tis nccess:iclades especiaes dos C$tados, isto IS, qne. a cn-* 
t. :rln,..-le Bstado representa ou coü.té1n condições c nlr1nnnt.o:;; 
PN'llliares que nã-o poden1 deixar ele ser a.ttendidos, divers.f!,
n1cnto, por seus n1eios, fins ou aspirações-

E' .iustan1c.nte por isso, que .en1 uma ·:Federação a re
rresentação nacional, os poderes publicas devem ser a ex
pressão de um destes dois elementos. 

A Canlara. dos Deputados representa o povo na sua pri
J.neira expressão e deve por isto significar, eleve ter por base 
a cxpres·são do n1esmo povo, cujas aspirações terá de realizar. 
O Senado representa estados, e já tem deveres e fins vir-tualmente differentes. · 

E, pois, si acceitaes como verdade o pensamento qu8. 
venho de externar ácerca dos dous elementos da representa
cão nacional ou Poder Legislativo, então tambern deveis reco~ 
ni-:ecel..:.os eom eg-ual vaJoc para n eleieãn do Chr.fe rla T.Tniilo 
- quero dizer~ ou seja o n1esnio eleito pelos estados que eon
I:C•m en1 si as aspiraçõ~es, a:s nece.ssid:ades e direitos do poYo, 
ün1born~ eonsiderado como :fracção politica e não ron1o valor· 
nume.rjeo 1 ou. então, seja-o" pelo .me.~mo povo diNletanlr'J.ll e~. 

· eontaclos os vof.os do se.u eleitorado. 
. Darei o meu v·oto, coherentemento. por .qualquer dos· dois 
systen1as que merecer a apípro;vação do Congresso. (.Jf-nüo 
bem.: m nün bem,. O m·arlor t? r·1.trnpri.nwntn.rln pelos se·u8 mni-
(Jos.) ~- . 

O Sr. Prosidcnl.0 deixa a sua c.~tdeira~ que nassa a soe 
ocenparla pr.lo Sl'. Viec-Pt.·esidenLe. 

E' lida. apoiada e entra f~on.iunct.amt:lnle on1 rliscussãç a seguinte 

EM.E'NDA 

Substituam-se os arts. 4.1., 45 e :.J.(i pel.o seguinte: 

.Art. O Presirlento e o Vice-Prcsidente da Republica 
serão eleitos por suffrag.io direeto da Nnc.ão, e· n1aioria · abso<la, lüta rJe votos. 
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§ 1.0 A eleição terá Iogar no dia 1 o de março do ultim.o 
·anno do período presidencial, procedendo-se na Capital Fe
deral e nas capitaes dos estados á apuracão dos votos rece
bidos nas . respectivas ciDcumscrincões. O Congresso fará. n. 
apuracão final até o dia 20 de -maio do mesmo anno~ com 
qualnuer nurnero de presentes. 

§ 2.0 Si nenhum dos votados houve.r ak~ançado a maioria 
absoiuta, o Congresso mandará proceder a nova eleição entre 
os dois mah; votados para cada um dos cargos~ designando dia 
para essa eleicão dentro dos tres mezes ·seguintes. A nova apu
raç.ão se realizará em dia marcado nelo mesmo cidadão que 
houver presidido .á primeira, sendo declarados eleitos os dois 
cidadãos que houverem obtido a n1aioria r-elativa. Para esse 
fim poderá reunir-se o Congresso em qualquer tempo e com 
qualauer numero. 

§ 3.0 o processo da eleição e da apuração será dado em 
lei ordinaria. 

S. R. - ·3·0 de dezembro de 1.890. - Moniz Frei1·e. -
'Guimarães Natal. - Bellarmino Cm·ne1:ro. - Cezar Zama. 
- Antão. de Faria. -- L. de B?dhões. - AriRtides Maia. 
- Barbosa Lima. - Monteiro de Barros. - Cassfano do Nas-
cim.ento. -· Bor.ges rle· :n.tedeiros. - JüUo de Castilhos. -
-~enna Bar1·cto. -· Se?·zedello Corrê a. - Rarn.iro Barcellos. 
- A.~sis Bra.r.il. -· Pin.heiro ~!achado. - Abbott. -Alvares. 
- Tho1naz Flores. 

O Sr. Zama · (S'llencio) -Sr. Presidente, e-ntro na gaiola 
·(Risadas) para provar a \T. Ex. aue não tenho int.encão de 
collocar os· meus coHegas que iaueiran1 occupa.r attencão da 
Casa. em desvantajosas condições, como V. Ex. outro dia 
ponderou-me. 

UN.A. voz - Então hoje é discurso? 

O SR ZAMA - Entrando, porém, (Riso)~ previno desde 
j.á aos meus .nnbres colle~as que nã·o esnerem um dis·curso, 
po~que não pretendo fazei-o: ent:rei n::t gaiola, porque ob~er
vei lá (Apontando ·pm·a as cadei·ras dos Srs. 'representantes) 
.que se fazia um.a · bo-nita figura entre. esta·s .grade.s (Riso), 
f1éando todos os colleg-as admirados no conten1plar a. pessôa 
do orador (Riso) e. ainda .. porque quero provar ao 'Sr. Pre
siflenf.e·, meu comprovineiano, aue sou semnre docil aos con
selho~ salufa.res que cof:ituma da.T' a seus anTi~o·s. 

Como Já disse. senhoT'es, nã.o me' prononho a. fazer um. 
discurso: auero anenas f~zer algumas obs-ervacões ainda 
sobrA a mat.eria que se diseute . .._ ~ 

Enca-rr~gando-me deste traba1;h'o. devo dfz·er aos ·meus 
nobres colle.g-as: H ontem n?ío gostej elo ,fTn.e se passou nor 
acrui. (Riso.) Nfio auero dizer mal da MP.~a. aue entenneu 
cumnriT' o seu dever: mas muita !!r-mfe n~n esperava ver a 
di~cuR~fio assim encerra·na com tanta ran1dez, e discu~s~o de 
asc.-:umntos tão importantef:i, aue passaram a vanor. (Apoia-
dos: r~ fio OTJoiarlos e avartes.) -

· Dir-me:-ã.o: drYr'1nientilm,fl non sncc1o·rit .iu.s . . (Risn.) 
E' verrlarle: nó~ (T11P. fica~sPmos armi: ma.~. qn::~nrlo se 

.tT'~'tfa rle urna CrmRtifnicão .. cnumrl() f:ie trafa de uma lei fun
damPnt.al da imnortancia desta. estPs exne.rli ente;:;;. dR Qlle nos 
servimos nos narla:m~.ntos monaT'chirns ·em assnmptos O·rd!-
narios, não podem ser postos em · praUca. · 
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O SR. SERZEDELLo - Mas não foi expediente; foi u:m·a· QUestão de observancia do Regin1ento. 

O SR. ZAMA - Não é tanto assim, porque se declarou 
que. o pedido de palavra deveria ser feito á medida que cada 
capitulo entrasse em dis-cussão. 

Eu deseJava fallar sobre o capitulo 4°; entretanto, não 
appa_receu orador, porque eu, por acaso, não me achava pre-
se!lte no momento (Apa'rtes); n1as viu-se que tudo isso foi 
f~1to de fórma que só se procurou abreviar o trabalho, abre·· 
VIa.tura que não sei si trouxe 1vantagens á causa publica. 

. O SR. PRESIDENTE - Devo declarar ao nobre repr.esen-
tante, que a Mesa procedeu confo:!:·me o Regimento. 

Ul\~,\ voz - Mas o orador quer dar este le1nbrete. 
. ü SR. ZAMA - Não estou dando lembretes a ninguem; 
mas apenas queixando-me, e a lagrima é livre quando o ci
dadão não e.stá na cadeia ... (Riso.). 

O Sn. ALMEIDA PERNAJ.YIBUco - E mes1no na ·cadeia h a liberdade de chorar. 

Ul\1 'SR. REPRESENTANTE - Está chorando s-em motivo. 
'(A.poiados e out'ros apartes.) 

O SR. ZAMA - Vão os meus nobres coliegas dando apar
tes, que consomem uma grande parte do tempo, e que nos 
privam de discutir muita ·COusa. (.Apoiados e apartes.) 

Senhores, nós estamos tratando de um assumpto muito 
importante, o mais importante, ·talvez, ele qtfe possa cogitar 
o presente projecto de Constituição - a organizacão do Po
der Executivo -. 8 na organização deste poder não ha nada 
que mereça mais a attenção do Congresso do .que o modo 
por que se ·deve eleger o Pr·esidente da Re.publica.. (Apoia-dos.) _ 

Disto póde-se diz·er que depende a ·'Sorte da democracia 
no BraziL (1lhlitos apoiados; muito bem_; muito bem.) 

0 .SR. ALMR:-DA PERNJ .. MBUCO- A 'SOrte da Patria mesmo. 
O SR. ZAl\-IA - Sou h ornem· que, acceitando um principio, 

ac,ceito-o cnm todas as suas -consequencias; de~·de que a·c.cei
tei a Republica democrat.ica e federal, nãn tenho rr-ceio dos 
peri Q"Os que outros temem nas democracias. (Muito bem; m.uito bem.) . 

O que estnu cansad0 ne ver, é a pretençf.io da·queJies que 
se j1.1lgam destinado~ a dirig-ir o paiz, de tutelarem perpPtua
mente um povo, como si tutelando o povo podessem ensinar
lhe a nraUca rlfl. liherdnde. (Muito bem.: rnulto bem.) 

Temos cnnfianca, ou não, na.~ apUCJões civicas dn~ bra~ 
zilAiros: si temos. é pre.cjso convidar todo o povo ao banquete 
politico: é sentando-o .~r:sta mesa. que havemos de e_n~d.n~r
lhe, em todas a8 oceas1oes, en1 todos os tempos, os princ1p1os 
que constituem a grandeza d~R nações. . 

SenhorAs. eleger un1 presidente:.. por e:s-es d1ffe~enteR pro-
cessos indirectos. ·:rue se nos propoem, na o é acceitar de co

ração ·a demorra.ci~. Não cnn:nrehendo _em uma Rr:mubHra de
mocraUca a eJ e1oao dn PrcsJdente senao pela massa geral da 
Nacão. (Apoiados_; Tm:.-y'to bein.) 

' Ainda mais, senhores, organizar mal a Republica. sem 
fé nos do·gmas e principias ·que constituen1-n'a; conservar o 
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quo ten1os Lido aLé ag·ora~ ser::1, segurarncnLe. rotrograda.r, por
:que o que ten1os e. o que ven1os é peor, con1 certeza. elo que o 
Ilnporio. (Nüo apo·iaâos.) 

.. VbzEs- Nunea .. :Nunea. 

O SR. ZAl\1A - .Jiá. e1n 188\J, na ·can1ara elos Dt"\putados, 
eu proclamava o direito que tinha Lodo cidadão que . so.u
hrs~c ler. escreYer e 21 annos de edacle. de exercer o cbrelto 
politico ele voto; neste assun1pto a Republica não deu un1 
passo acleante de 1nim. 

t:Nfí.o ·COl11prehendo; nen1 adn1itto direitos políticos nOini
nnes. ou n1utiladüs: quero o suffragio real o effeetiYo, conl' a 
rr.sponsabilicla·de directa e irnmecliata do sufft'agantc•: t Pnho 
larga experiencia do .que ·foi o systen1a indirecto entre nôs, c 
sei- que effeitos teni produzido entre outros poYos. Aeceitando 
a Repuhlica democratic~, exijo-a .con1 a sua condição indis
r>rnsa\'eL -emn o suffrag·io uniYersal direc.to, 1 ão univPrsal 
qn0 au~ ás rnnlhrres se extcmda o 'direito· df' ton1ae parte no 
:l'e~tin1 politico. (Calorosos apoiado.,· r• nfio o,poimlos; 1·iso.) 

10 Sn.. SEnzgnELLO - V. Ex. pror)l)nha nesse scn t·irlo 
nma cJnencla; está arriscada a pa:3sar. 

UM ... \ voz -- Apoiadissimo. Sr. Zan1a. (Hrc. rn.t.t-i·os O.lJa;·-
tr:s . ) · 

O SR. ZA1viA - Sr. Presidente. rian1-se alguns ela icléa \ 
que sustento,_ rian1-se outros por veren1 un1 homen1 : de ca
hellos brancos, .... _que devia n1ost.rar n1ais pruclencia, não . I:e
{!~ar ·que as funeções politicas no nosso pa.iz sejan1 tan1ben1 
OX8l~·Cidas J_)elo be1lo sexo. 

·UMA voz - Em· theoria a idéa é n1uito boa. 
O SR. ZAMA -· Nós afastan1os a n1ulher. porque son1os 

excessivamente vaidosos (Apoiados), por isso· que não ten1os 
prioridade nenhuma real sobre ella. e ellas muitas vezes nos 
'são, mesn1o, Sli})eriores. C4poíad,o5·) . Abri a 'Historia e en
ermtrareis en1 eada uma das suas pagi·nas provas da aptidã.o 
ela . n1ulher .para as mais altas funeções.. . · 

U?-.IA voz - São· exee.pções. 

O SR. ZA:\1A - .•• encontrareis administrádoras nota\rojs 
e. a!t~. gnerr3iras que farian1 honra aos n1ais valentes 111 i.li
tm·rs dos nossos tempos. ·.(Apoiados.) 

O Sn. ARISTIDES MAIA - Preu·i nantes . .. 

U~L-\ voz -. V-á por ahi~ Sr. Zama. (lia oul1'os apa1·tes.); 

O SR. ZA:\L\- Sr. Presidente. eu nen1 rnesmo -sei c~on1o 
:l'a1lo nesto ·Congresso, porque não tenho a t>retenção de guiar 
e de ~conveneer a nen.In:n1 {lOs 1neus c.rrlleg'as, .que~ 'pela n1,a1ior 

·parte. trazen1 para a.qu1 as suas opiniões f'orn1adas. 
Sinto, Sr. ~re~idente. a n1inha alma partida. quando olbn 

par~ estas galer1as (Apontando) e não vejo o elemento que nos 
dev1a cBrcar, o elen1ento popular. ao qual deven1os doutrinar 
dosta tribuna. (Apoiados; muito ·bem.) 

UMA voz -. E' porq:Qe o Congresso está n1uito longe. 
ÜU1.'RA :voz - E' por causa da distancia. (Ha out1·os. apar.:... 

tes.) . 
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O Sn. ZA:\h\ -- A h! a di.stat>cia! !\ia,; o Governo, que Lcm1. 
u <>uear;ro de nus auxiliat· a n•organizar esl a Na9ão, não devia 
ler . cug-tl ado em pôr O• C: o ntn·ef~o !li aei o na 1 no deserto (Nãu 

<jpouulos),. ImpedtncTo o· povo ele ver como os seus repJ·e;cu
ta '' tes tra tum cl c .. ,eus altos i nt erc sscs . ( .4 puüui os. j 

U:;.,:f'.\ Yuz -- Foi vor con1muJ:idaue. 
ÜUTf-L\ VOZ - () l)OVO estü ahi .. 

. O SH.. :JiEIHA DE- VASCONCELLos - São :l'oi por c=ausu Ja 
-eornmodidade: -não h a aqui nada de enn1morJo. (H a out,·os apa-r·tes.) 

. ~ 

O Sn. ZAivL\. - ::\Tão ha e:Npli.caçãu JJant a eulioc.a~\ão da 
sala das sessões nesta lo·calidacle. Sós cJ,wial!los <>slar traba
l'hanclo l(t no eoraçãu da cidade •:Apoiados). de modo que " 
homem do po·yo, Que tiv.!)so-e uma hora vag'a. pudesse cntra.r 
1,w ·congresso ConstH.uinte Xucional. (.4.1wiados.:·· Quereis· 
:lazer a ll~'PUJJIJca e afastaes o povo dos log·aees Pm que póde 
o cit.~vc•. apJJn•ncler· n qur. (~ urna clemocraeia ! 

UM.\. Y oz - Isso é declan1aeão. 

O Sn. ZA:\ü - Declamação,· não; p "rdóe-n 1 c u nob1· e I'e
presentante; .t'nl politiea a~eontece con1o cm tndo o n1ais: não 
se ensina 11inguem a nadar s<)m J'aze.l-o entrar na agua. (1>. ' 
. t~SO.) 

Em ]lO] iti-ca é preciso ensinar .;ís massas a praUca dos 
seus. dn·oüos e deve1·es o n1ais frecruentmnentc J)OSsivol. E' 
vremso que r_, vovo y.~JJ 11Ja a:qui tom·ar licções. o u povo está daqúi. afastado. 

UA:~\ ,·nz - :Vl.as ning·ucn1 o aJaslnu. 

O Su. Z.\i\L\ -_-\fa.stou-o a ·dü-tancia. a dil't'iculclwh!. o 
eloYado peceu do transpm·tu; e con1o si i:~t~, Jü não 1.'nsse 
mui to. ainda pretendem afasta l-o ele exer'Cer po t'. si di. r e it o~, 
que lhe sãc) ·:inalicna.veis~ tornando .ao proc.esso do eleições in
directas. 'que. ·Ho furrdo. não são outra cousa senão a e~pulia
oão das· massa~ ela actividade politica, que cle"ven1 ter sempre 
nos. paizes Uvros. Sen1pL'c t_~sta perpetua clescon:f'ianc,:a po1· 
rpart.e- dos dominadores contJ:a o bon1 .senso na-cional.! 

Comnrohondc-se que eu. <Ciue venho da l\Tnnarelua, .e qur· 
fui e smi republi<?a.no depois de 18 de· no.Yembro~ nutra tacs 
desconfianças; n1as os rep.uü:llicanos ,~g:enuinos~ os factores da 
Re:publie.a não possuem o clireitD de dec.retar e p_roclan1ar a 
incapacidade poJ~tica das n1assas P.ara elegercn1. clirectan1ente 
o vrirnt?iro rnag1strado da Republica. 

U:Nr.\ voz --- Ninguem proclamou. 

U~L\ voz - Xinguem decretou semelhante ~cousa. 
ÜU't'fL\ v.oz - Fora1n os n1onarchista.s que sempl'e di~sc

rarn que este povo não r.stava preparado para. a Repubhca. 

o Sn.. ZA::\L\ -- O que maLa o .povo. é a tutella _infrene 
dos ~rovel'nanlf' . .;;: n :qut• matou o Imper·1o. o que esta all:a-
7.anclo' a Jlepu JJlica ,; esta s,;de de se envolve" o poder publico 
cn1 todos os a.s:::;ump tos. . 

o Sn. EsPIHITo SSN'ro - V. Ex. só faz lançar proposi
~~ões, toda5 c lias dubi as~ sen1 provai-as. 
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ü SR. ZAMA - Ora, Ineu amigo, que provas que r que eu 
n.presente? 

O SR. EsPIRI'l'O SAN'l'10 -, Que o Governo quer envolver-tie 
ern tudo·: 

O Sn. ZA:L\-L\ - Precisa que eu prove isso? 
O SR. EsPIRITa SANTO - Preciso .. 
O Sa. ZA~1A- Basta, ·sin1ple:sm-ente, un1 Jacto para de

monstrar que o pensamento do Governo Provisorio procura 
absorver todas as attribuições .que deviam pertencer á Nação. 

o SR. EsPIRrTo SANTo - Não prova isso. 
VozEs - Vamos aos factos. 
O SR ZAMA - O nobre \Deputado pede urna ~prova da

quillo que de prova não precisa, porque o que é publi·co e no
torio não precisa ser demonstrado. Si eu precisasse dizer al
guma cousa n1ais, bastava abrir o regulamento eleitoral, para 
demonstrar a toda esta Nação que o Ministro do Interior só 
procurou um mecanismo, pelo qual o Governo e seus agent.es 
fizessem a eleição da Gamara dos Deputados e do Senado.: 

O SR. EsPIRITO SANTO -. Houve menos mystificação de 
que ten1 havido em todos os tempos. 

\CY ~sa. ZAMA- Que fraca objecção· a do nobre D·eputado ! 

. O SR. ARISTIDES MAIA- Com a lei Saraiva o Sr. Affonso 
Celso teve un1a Camara quasi unanime, e com o regulamento 
do Sr. Ministro do Interior V. Ex. está aqui. 

O SR. ZAMA - Sr. Presidente, é um triste recurso o da
:quelle que se vê obrigado a appellar para os abusos por ou
tros praticados, para justificar os proprios abusos. Para que 
rveiu esta Republica ? Para .que se a proclamou a 15 de no
vembro ? P~ra que se abateu um throno .e exilou-se um velho 
e honrado cidadão que desejava morrer sob o céo. da Patria ? 
Foi simplesmente para corrigir os abusos que se haviam in-
troduzido no systema monarchico. · · 

UM .. .<\. voz - V. Ex. est.á hoje muito sentimentalista. 
OUTRA VOZ - . :V ai bem. 

' . 
O SR. ZAMA - Sr. Presidente, possuo um orgão inutil 

na politica,· disse-me um dia o conselheir-o Lafayette - o co
ra.ção; mas não renego meu passado, e hei de manter sempre 
a memoria de D. Pedro de Alcantara: em toda a parte hei 
de pronunciar-r:ne. a seu respeito oeom a maior veneração. 

O SR. SERZEDELLO -. Foi tratado .com ·mais veneração 
pelos revolucionarias .do que por a.quelles que o abandonaram 
na ul tilna h ora. 

O SR. ARISTIDES MAIA - Em 15 de novenrbro apenas o 
cercavam 25 pessoas. 

UM SR. REPRESENTANTE -· . Mas V. Ex. es~quece-se de que 
o orador não estava 3!qui, estava na Bahia. 

O SR. ZAMA - Eu estava aqui, estava na Camara dos 
Deputados. 

Este terreno é por demais espinhos·o; dispensem-me de 
:entrar nelle; lir.nitar-me-ei a re!5ponder ap.enas que! o v e-
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r~orando af1:Ciao foi desde logo sequestrado~ sendo cercado pela 
1orç~ publwa o paço da cidade e vedada a entrada a quantos 
clcseJavan1 dizer-lhe o ultirno adeus. Não é7 porém, opportuno 
() rnomento par.a relen1brar scenas que ainda muito me pun
~·en?-. ;Estainos dis~cutindo a nova Constituição, e 1neu dever 
e c1ngrr-me á materia. 

Trate~os- do modo por .que deve se,r eleito o ·Presidente 
dn. Republica; é isto que está em discussão. 

;Entendo que a eleiçã_o do ühefe de uma Republica derno:... 
crutiCa deye ser inteiramente popular, votando directamente 
todas os Cidadãos qure se acham actualn1ento alistados e 1nais 
Lardo, ~quando isto estiver na lei, todos os .que atti~g{ndo· :a 
edade, não soffrarn defeito · :intellectual üu tenham incorrido 
em .crin1es graves. · 

O Governo das sociedades funda-se sobre um dos dois 
princípios : a vontade de. um só ou a de todos; o prinmeiro 
pr·oduz sen1pre o despoti'sn1o, o segundo consaÚ'ra a den1ocra
cia. 10 9espotisn1o, por n1áis b!ando e intelligente que se 
mostre·,. e, se1npre un1a usurpacao,. que o ter~1po, pouco a 
pouco, 1ra eniraquecendo até arru1nal-o de todo: a den1o- · 
cracia assenta na larga e firme base da egualdade legal li
b~.rdade .c auctoridade, e ·con1 o. corre:L~ do:s ten1pos, á propor
çao que os povos se educam e se esclarecem, densenvolve-se, 
e torna-se cada vez mais forte e vivaz. · 

E porque este principio é a lei suprema, o suffragio 
universal é a sobe-rania nacional em acção: sú por meio delle 
essa soberania se póde exercer. Flóra dahi, só conseguire1nos 
mystincações, quaesquer ·que sejam as combinações que· in~a
ginarmos. Sem a appHç_ação leal do suffragio. universal, o 
principio, o dogma da soberania popular será mutilado, por
.que o sufffragio universal é ao n1esmo tempo D seu agente e 
a sua garantia. 

Afastando-o, ou introduzindo intern1ediarios no processo 
eleitoral, que deve todo correr por .conta directa e immediata 
responsabilidade e vontade do eleitor, .além de embaraçarmos 
a ·educação civica dos nossos concidadãos, nós jámais ·Chega
remos a organizar g1JV.erno legitimo: quando muito teremos 
olygar.chias, ·que poderão ser intelligentes, honestas e patrio
ticas, n1as não r·ealizare~nos~. JáJ.!lais, a democ~~cia, como a 
con1prehenden1 os republwanos Sinceros e convrcGos. 

Desenganen1o-nos. senhores; ~en1quanto no seio da nossa 
sr.ciedade houver classes .OXlcluidas do direito de voto, a 
obediencia dessas classes .ás nossas delib·erações será sernpre 

. acto de submissão, e 1nu~tas rve7.es :ver~adeiro , constrangi
n1ento o não a. conse{IUencul. nece.ssar1a o.e sua liberdade; fal
tarão sernpre :á orqe1n pubUc&- as mai~· solidas e seguras_ ga
rantias. porque, af1nal, a .orden1 pub_lwa outra .cousa. n~o ~ 
.senão ·a liberdade collectlva . da_ soc1e~ade, ·que s_entir~se1-â) 
sempre exposta a abalos e agitaQ_oes e as a1neaç~s Incessante~ 
de revolução, e. 1qu~ de •CO!lvulsoes em convulsoes marchar;a. 
para a de~organ1zacao e ru1na. . . _ 

Não d.esconheco as difficuldades da apphcaçao da dou-
trinâ, que professo, o até n1~smo os ris'Cos _que ell~ .contém; 
111as quern acceHa de coraçao a .denlocracia,, acc·erta-a com 
todàs as suas difficulda,d~s e ... peri?OS. ~Apotados; apar~es. Y 
· Sei que ob.i ecç,ões serias te1f1 s1d_o f,ertas, e podem ~rnda 
fazer-se á applicação dD suffragio un:1ver~al, um~as doutr1naes, 
_outras praticas. · _ __. 
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... :\. lutln~ ef las responde-se Ya nla.i us.atlwnte, i udusj vo. á ~a 
lveannia do nun1ero, que a·eôc1e quas1 sen1pre •cln :pr1mcn·o 
ltlg'Ul' . 

. Ptda Jtli nlla parle, IJat·ccl•.-mc .s·ingular esse {[esprezo pelo 
numero. 

Que ·•~ o governo repl'esenLativn ? E' o g·overno das 
nwiorias, isto é. do nun1ero. 

Pu r toda a' parte o IlUinei·o é .quern decide de tqLlas as 
questôcs: de:sdc os 1nais ren1otos tempos en1 que as soc.Lcdac1cs 
toineNu·am a e:onstituir-se ~com algurna liborclade . 

... { parte culta c illustrada da Nação 'f.icará st1jci La a ·._~~:-m 
innnensa 1nultidã.o sern nome, 1que não sabe o que quc•r. tür
n.le-ão; n1a-s assim tern sido, assiln h a de. set' emquanto nãn 
se descobrir o antídoto contra este 1nal. 

A ·COffiüÇal' das juntas de alistamentot e dos rcollegiu.s elei
l.oraes. :carnaras n1urüci(paes. assemhleas ipro.vinc.iaes, I ribu
naes judiciarios~ até o recinto deste Congre:-~so constituinte u 
nacional. é se1npre o nu1nero, que profere a ultin1a palavra. 

Cada. un1 de nôs prüsurne bua a oph1ião ·que sustenta, 
n1as os nossos adversarias nutre1n a 1nes:m.a :pretenção. Quen1 
ha ele ,julgar entre uns e outros ? A razão, dir-nw-·á. algu01:n . 

. Queí11 ~será. por.én1, . o Drgão· desta razão? serei eu, que 
digo 8-i?n, ou vós outros. que dizeis não? 

· Será sen1pre indispensavel um arbitro que decida a ques
tão, esse arbitro ha de ser, fataln1ente, a n1aioria, que não é 
infallivel, c que póde, sen1 duvida,. errar n1uitas vezes, corno 
tem er.rado . 

Contra a tyrannia nun1erica e contra os seus erros hu, 
mitretanto, correctivü ~e re1nedio . 

A opiú.ião publica deslo-ca·-se, varia, altera..:.se; os publi
cjstas dis.cut~n1 os assun1ptos; as assembléas politicas reu
nem-se e deliperan1; a imprensa diaria exanüna~ fiscaliza, 
styg·n1atiza os el'ros e os abusos con1mettido.s: a opintãu 
refonna-se e a 1ninoria vencida hontern torna-:Se rúais tarch~ 
vencedora. Nun1 regin1en de publicidade, en1 ·que todos te~ . 
n'hmn o direito de fallar. escrever c votar. acreditai. sc·nhores. 
que .o que fôr falso e nÓ:c.ivo aos .grandes· interesses· nacionaes. 
não poderá perdurar. (AJJarrt,es.) · 

Montes•quieu disse uma 6Tande verdade: o povo p.óde ·ser 
ignorante,· póde de.sconhe.c.er todos os n1eios, pelos quaes os 
problemas poHticüs e sociaes poden1 e deven1 ser res·olvidos. 
'Ina·s tmn unut a)Jtidão l.ubniravel pwra. escolhc'r pm·a os cm·uu,~: 
J.JublicQs qs individ'l.tos rrw;is dignos de confiança. 

Tenho profunda cnnvfcção, Sr. Pr,es·idente, :que, qualqut-}t' 
que ~eja o systen1a in~ir~ecto que se adoi)te para a elciQão do 
n:)res1dente ela ;Repu1Jhca, .só col1heremos fructos pêlc-os e 
a1nargos. '(Apoiados.) 

.A. · Oinend·a da Commissão, reduzindo os estados a un1 
voto, parece-n1e oriunda de urna politica ·de desconfiança, que 
o IJ:!eU •caraeter })essoal não eomprehende. (Apoiados; nãú 
apoutdos; apartes. ) 

Sou do Norte·, mas, desde ,que se. cogita de uma RepubUca 
federativa. devo crer qr:f' i'S r.staclos do Sul não abusem da 
preponderancia que realmentl'. possuen1. (Apoiad,os.) 

. Si abusarem, tanto peor para todos nós, porque, então. sc
.ren1os obrigados . a proc.urar novD rumo. Sou federalista e 
unionjstn:; n1as~ si a Federação não fôr o. qüe deve ser, prefiro 
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u~\[ SI{. H11PHESJDi~I'~-\.N'1'1!: - v. J~x. não (j paLrioLa o 

O Sn. ZAJI'[A -E' püssivel; e nem cu posBo ser juiz com
Petente elo meu proprio patriotismo; asseguro, porém, ao H
lustre col!ega que, examinados sem paixão os actos de minha 
\'Jfl'a. \'('J.'-"''-á qu". em. todas as ocacs·iões. eu tenho pr·o
etn·ad o p ro,·a.r· que a .P a t I'i a, para mim, est ü acima de todas as outras -considerações. 

U~r.A voz - O orador esteve na guerra do Paraguáy. 
ü Sn. ZAMA. - Ninguem leve a ma I o moclQ por que, hit 

1:'-' •twn, me cxprim i; assis te-rn e o mesmo direi to. que tinha o 
1lnado 81·. Martinho Campos, de saudosa memoria, quando nos 
Propunha s~parar o Norte de Sul, oomtanto ·QUA Jicasssemos 
ll•>m. a Monarchia: e pt·omcttenclo-nos que o Sul por si só to
marra sobr(J os hombros o pag-amento da divida Publica in-terna e externa. . 

ü SR. LoPEs Tnov . .\.o - Nunca. conhecj. nlonarchjsta 111ajs J'errenho do que o :Sr. Martinho Campos . 

O Sn. ZAM.:\ - Desejo sinceram'entc queo a Re'pu
hlica mantenha unido este g,rancle todo, qu() Joi o Imperio; é 
·preciso, porém, •que, por parte dos que nos governam na Capi-
tal Fedll'ral, haja mais fraternidade para comn(}sco: é indis
pensavei que não ·nos abandonem nas horas de infortuni(}, nem 
se mostrem surdos ás nossas supplioas e .gemidos, quando, 
pet·scguicJos por long-a e cruel secca, morremos, aos milhaz:es, 
de sêcle, fome e mi seria, como, h a pouco, se den. na Balua ., 
O Go, ·ot·t w F edcml. q 11,. tom ti do mi! hõ es · pm·u cle.spürdiçar 
loncaawnln. sô )Jonde Jnanda.t· aos . hahianos 150:000.$ para DHrf.a.r-Jhes a f'01ne! 

O Sn CEsAnro ALVIM Cl1.inistJ·o do InteJ•if,r) - Perdão, 
V. Ex. não tem razão. Não houve um só saque do gover
nado!: da Bahia que nã.o fosse cun1•prido . 

.Q Sn. FHEDERico BonaEs - Attenda ao a.part.c do Sr. Ce. sario Alvim. 

O Sn.. ZAl\r.,\ - ·Por n1elhor ouvido· que se tenh·a é hnpossiveJ. attender a todos os apartes o' 

o Sn. J:1,RED.ERrco Bor-tGEs -.- Mas esse precisa ser atten ... di do. 

0 Sn. 'l\ÍBIHA DE VASCONCBLLOs - E111 rodo O caso, f) l'a~to 
é que a voz elos e·stados do Norte sempre custou a ser OUVIda pelo Gov.erno central. 

. o Sn. ·CEsAnro ALVLM - V. Ex. não ten1 razão. 

0 SH. l\JmJH. Dg VASOONCELLüS - Posso ,julgar do facto da Ba.hia }Jelo faeto de Pernambuco. 

o SH . CE SAiu o ALVI~r -. Mas di g~, a V .. Ex: qu~ os •go .... l. 
· ~·.·nl1a111 a facuidacle de ab.r n cred1tos) abr1an1 e o VPrn·:u ores 1.1 .. c . . · · , 

G~v~1.]10 os cumpda á. risca. 

o Sn. AuGos·ro DE . FREI':rAs - V. Ex. pern1itte · um aparte? 

Pois. não: Ineu. senhor o; .(Riso.) . o SR. Z.1MA :----



- 1058-

0 SR. AUGUSTÇ) DE FREITAS - Un1a vez que sornas da 
~rnesma terra~ permltta . V. Ex. que .. e.u diga que não é ver
dade que o Goyerno tenha mandado para a Bahia són1ente 
150:000$; attendeu e.m:;·Qifferente-s· occasiões a creditas e·s-
peciaes abertos.. · · · 

O SR. ZAMA -·Quantas ?. 
,; , 

0 SR-. AUGUSTO DE FREITAS - Posso affirml3.r a V. Ex. 
que por mais de duas vezes . 

O SR. ZAMA - •1\'Ias, .quantas vezes .e que quantias ? 
0 SR. AUGUSTO n:e FREITAS - Essa pergunta é para ar-

lUar o effeitD. · 
O :SR. ZAMA - 'iDes de que a questão é de facto,. assim é 

que se argumenta. . 
0 SR. ..A.UGUSTO DE FREITAS - PDSSO garantir que. mais de 

i 50 :000$ e n1ais de um .crediw. 
O .SR. ZAMA - Mas a appHcação desses cred·itos não 

teve sempre o fim a ~que eran1 destinados. 
O SR. VIRGILIO DAMASIO -· Por minha parte, declaro que 

[entreguei integralmente os 150: 00{)$ ~o Comité. 
tQ :SR. AUGUSTO DE FREI'rAS - Alli está O depoimento de 

uril· filho da Bahia e .governad()r. . 
·. 10 'SR. ZAMA - Não n1e refiro .,á appli~aoão feita po.r 

S. Ex., 1nas é sabido .que o. Sr. Marechal .H·erme:s 1nandou 
pa~r por . c-o~ta desses creditos obras de ajardinamentos e 
outras -êla Cap1tal, decretadas pelo seu antwessor. . 

O ·SR. SERZEDELLO CoRREIA - N ess~ caso a aceusação não 
·attinge o. l\Itnistro . 

0 ·.SR!.· AUGUSTO !DE F\REITAS ·- 'V. Ex. deve então dizer 
que foram abertos creditos ·];)ara esse I.im, 1uas que o .gover

. nador os destinou a :outro.s ~ 
10 SR. ·ZAM'-1\. - Pois, -senhores, acceito os dois credites 

;e :rr~ais o terceiro : são 25ü contos par:a. matar a fo·me a 24 co-
~arcasl . 

O SR.. 'ÜÉSA:Rio ALviM - Mas V. Ex. não póde insistir 
ne:sse ponto; tudo quanto pediram, tiveram, ·e nãD reclama-
·ram mais nada. . 
· O Cea~á não podia. ser mais sympathcio. ao ·Gov.erno do 
q'\le a ·Bah1a, e .consu1n1u na ultima sêcca cerca de' 12. 000 
contos. 

O Sa .. LoPES ·TROVÃO - Mas, para . ·que. estas =eternas 
questões entre Sul e Norte? Isso é irritante. Não sejamos na
tivistas, ·sejamos bra'Zileiros . 

O SR. ZAMA - Os bahiano·s ·morreram . de forne; :for:am 
abandonados ·pelo se'li compatriota. ':Nlinistro da Fazenda· 
(Nurn1e1·osas vo:zes : -Xá-o apafwlo.) Os· hahianos hãC! de cor..
serv,ar :p·erpetu;amente lBmbranca ,d-essa generostdade ·do 
Ministro actual, e um dia talvez p-o&Sam. respon~er, .como de
:veqJ., a. ella .. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - A intriga não surte eff.eito .. 
O SR. FàEDERICO BoRGES - · Não ha duvida que o nobre 

Mini;stro é um filho !que faz glqria 1á 13abia .: (Apoiados . ) · 

! 



. U1\1 SR. rU~PHESg.:\''1'.'\NTI': K 4\(:J.IJll i;--;, 
hnham competeneia para abrir ·credito~. 

• 10 SR. ZAMA - Si o defeito é do~ 
foram non1eados })elo Governo· geral. 

VozEs - Ohl oh! 
O· SR. ZllM - Afflige-rne profundamentl~ f~sta tr·mtwndH. 

.centralização administrativa, que nos põ0; folern{H'e fi H1erct~ -dt, 
Governo Federal! ... 

. UM $n. REPRESEN'rA.r,;rl'B -·-· NoL~:!, }J(Jd:tn, fliH~ wif,;utt(.>~ 
a1nda sDb o regirnen da Djctadura. 

_ O SR. ZA?.IA - Perdõe-me o illu:-;tr·~~ Ci(JlU~ga: a. 1 JÍ(~f.adus:~., 
nao ~en1, não póde ter o alcanee flUe :.tlg-tHlS .fÍn!-1 nobre~ (;uo ... , 
gresststas lhe querem emprestar~ nw~Ifj(} n/J:; tr~ropf,~ ~tntJgc.m, 
de educação politiea muitrJ rnais atrazada diJ ·I!U.'~ :t quf~ w;tú:JJ..,. 
n1ente temos, as díctaduras 5éHl:fH'e LiVf!r'artJ lir(!Íf.f!P:, (~Ut~ 11:10 
D.odiam ultrapassar. 

Não confundar.oos dicladurã eúm f]e8prJtí.:t.!l,r>. Hi r,~~ Tiú ... , 
bres Deputado;.; admiUJ~IJ1 q1;u~ ;~:~ di~:1. q1H: ,~;-;..üunr,tt; v1vr!ndr, 
sob o regimen do rleS{JOti-::;rrtO, nfi.rJ ~:u~crw--:r~f':T'Jf.arrd rnaí~ !t~.tlaVNJ.. 
Submetter-rne-eí silr~nrioS(J &. tntJr,. 

o Sn.. ES?1R!T(J SA:ST() d~ UTfJ. &J1<1,dJ;, 

O Sn. Z.-\.:Vf...<\. - Cada urrt eúrti &. r;ua r;pini~h, () lfJ.I%UJ.tj 
direit.o que t(;rn V. Ex. para dizr!r· ú 1J.Uf1 rH~~r:1 tJ·m:!fh r~;t.J fJá/11;, 
affirmar do alto d~:-:üJ. td.huna, ~oh rn!n.ha K;~ç,f,rJ~íJ,h!I.J.d~l1'~ fr~, 
oividual, fi faCf.: drJ paíz inf.l.:iro~ <JU~ T~.h r:-rmJt{::(í!J WJ. hJ~f'.tJ!'Í-~, 
.de poY•) a1gurG. fJt:rior.if; tâ!J íÍ(..'J)!U.!"áVét (:JJt.f'JrJ f~t..f; f.JIJC' I.!HB b~/ 
quatorze mezes tf;rf!.rJ:E pa;.;~arJ0. ( v"'im~ 'ff:t;ltnt1-IJ/;í;1'1;;·; '"''ft'l!t'lt:.::~ 
repetidf.Js r:l'u=arlt.-.'Ir: ;~rn· t~Jdf.J~ o;; 1/.:/Jh:-:.; • . .· 

Lh"!·r:. a {fUem r.ruiZer- tJ.~ eatoar ... b.yrrrntJ$ ~h (trJV~~(·t~r, Pto~ 
• • 1 ' ' ' ' ~. -;; · ' , A' ' í }.<;A.,~ A~ v1sorro: dr_,.:; rrrç;u: ~ar11rJ1: rrç;rn .:Je rtHnú-4 (J!;-~r:t,s.r·::. Jf~J1VUi'r;.~,;).JJ?MP~ 

'- · '· ' • ·i -t "' ~ .. - .. ~ , .. " ,:. f f,- / " •· (f '/ .,. ..,f "'r~· r.artlf'á fJ:r{l :;í} J:ii"&.(dj I;<~ a:jJyi.4<J<..~ J ~j~ Jj.:.;,(;,r~JJ...',i; ~~jy~ .• j0 J 'J';.,JJ)-
;tJ • 1 ~ -~ ,. ,;. beram. í;U n;;ih tJT..!.:7J=;:"":::.rn f.Ç:i~?(}::J,J:"' r, r;.f=Yfth•f.t rp;.;:. f"f~t;f~t.lt~~';Utt, 
q;.l<!Un::.Z:: nr~z~::.: :-J;r.fr1".Y~ 9~~~~:J0. ~J'ir;-rJ.;;: r-~r:l/.trti.IJ/jí;f;t; aptJ:rt.t::::· 

C;,: ~.k- ?..;.:PRE:-5Z::·>.r:_5-.~TZ ---· ~~~ ~ ~r,~~~: m/1. 'l(:ifJJP...Jj.{;, "(lt;t,.
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n1os n1i iitado smnpre sob a n1esma bandeira politica; ainda 
por uecasifw do Congresso LiberaL lHtvia. eu_ votado J?Ol'. seu 
projecto de Federação; nossas relaçoes, .SI nao eram Intimas, 
cra1n. todavia. mnistosas. 

l\acla Inais natural, portanto. r!o que, depois da Revolu...; 
~\ão. procurar eu ·o con1proyinein.no, Ministro e correligj onar.io, 
!:,ara ~aher quaes as intenções e qual a orientação do novo 
2:ovcrno .con1 relaçã·o ·á Bahia ·. 
.... E.sti\·e: ainda, eom ~) S1·. Boeayuva: a Eenhnin delles 
pedi o quer que fosse; a an1bos fiz sentir ·que. para. t_erem o 
meu concurso leal e desinteressado. bastava que organizassem 
uma Hepublica digna do se cu lo e elos brazileiros. · . · 

Elles que n1e contestern, si .não é esta a verdade. . 
São passados 14 mezes: ahi estão vivos todos os minis

tros c governadores; já mais os importunei con1 pedidos ou 
exigencias. 

1_~;\I SR. REPHES EN'J' .. :-\NrrE - Mas o Sr. 1\linistro . das Fi
nan~,as procedeu ·correctan1ente; e a prova é que V. Ex. está 
aqui, quando elle p.aderia. ter evitado que fosse eleito. 

O SR.· ZA~IA - Essa observaqão é realn1-ente de uma {o1·ça 
asson1brosa, sobretudo partida de labios republieanos! 

Sem dtn·i·da. o iltlinist.ro é 1nu i to poderoso. o Gover-no 
podia e póde n1uito: podia e póde ainda daportar-n1e, man
dar-nl'e para . Fernando de Noronha~ e. até, passar-n1e pelas · 
armas. si quizer; houve. porérn .. 1..nna cousa que o Ministro das 
Finanças e seus bravos agente.s, atravez da enorn1e fraude 
eleitoral, que assombrou a Bahia, não puderam ~conseguir: foi 
que o generoso po:vo bahiano não .me sagrasse ainda uma vez 
eom quarenta e tres n1il votos. · 

Sô rstc ·Congresso poderia. rasgar o n1eu ·diploma tão le
git.iTna e nohren1cnte obtido, e o Congresso Na·cional não con1-
metteria; eon1o não cmnmetteu, o monstruoso attentado. 

UM .SR. 1 REPmisEN'l':ANTE ·_._ V. Ex. ha de -concordar que 
·o Governo não n1andou praticar violencia algu1na na Bahia .. 

.. O Sf.t. ZA:MA - Para que violencias, quando ninguem se 
oppunha ? Deante do regulan1ento eleitoral,· em todos os es
tados houve abstenção. até en1 . S. P'aulo~ que tem bôas tra
diç.ões politJ.cas; o ·mesmo se deu em outros pontos, em Ma-
ranhão, Ceará, . Pernan1buco. . . · · 

O SR. AL.l\:IE-IDA PERNAMBUco - Em Pernambuco todos 
os partidos entrararn rio pleito. ( Cruz;"tn'l.-se muitâs e 'repretidos 
apartes.) 

O SR. ZAIVf.A. .- Apenas ·a Bahia ·começou a ·mover-se em· 
J)rincipi.os ·de setembro, ~con1 a· retirada ·do :chefe de "POH.cia :· 
até . então a abstencão era aiconselhada.. -como .cruel necessi
·clade: entre os que não estava.m com ·o Governo, eu era o unico 
TI:.'Solvido ·a )pleitear; qualquer que f.os·se . o resuUado. · 

· O que foi essa ·eleição de· 15 de setembro s;abe-o o paiz 
inteiro, a .começar desta Capital~ (Vivas 'reclamações; apartes; 
contestaçõ.es.) · . · · · . 

Imrpossivel é acudir a esta alluvião de apartes. A. histo-. 
ria dessa eleição ha de ser lmnbrada ainda por muito. tempo.j 
(Não apoiados.) Sou suspeito, sen1 duvida. dir-me-ão; falle, 
porém, pQr 1nim quem suspeito não pó'de, rião deve ser á Re
publica. Ottçarnos o primeiro Min]st.r.o do Interior da Revo
luç.ão. F.oi S. Ex~· quem disse que .o ·característico desta si-. 
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tuacão era pr?·curar sarnas par.a se cocar, accres·centando .que 
:ella, .que p.od1a sem .. a menor difficuldade .vence~r a eleiç.ão 
~~om os m~lhores elementos, foi ,servir-se dos trai)OS n1ais 
1mprestave1s. do Imperio, con1 tendencia e gravitação para a 
lama, _.preferindo apresentar-se andrajosa e re·peUe.nte anlo s:i 
·proprw, c ante o 1nundo ... 

TJ~r Sn. REPH.ESENT:\N'l'E - ·Elle não disse isto. 
O ·~R. ZAMA -- Sã.o quasi textuaes. as palavras, que .dn 

n1en1o_r1a rr.produzo, e posso garanl.ir ao illuslre collega quP 
~ne amda acerescentou o seguinte: Foran1 inventados incU- . 
":iduos, qul~ podiam h .. onradan1ente habibar presidias n1ilitares: 
Est?u ci~ando quasi litteralmente as palavras do bravo revo
l t:!C:lOl1UriO. 

íO . Sn.. LoPEs TnoVÃIO Elle disse isso porque o Gon-
g'l'esso não era cmnposto de· republ ieanC?S historicos. (Apm·te.r.;.) 

O SR. ZAl\IA - Ao nobre collega, que ·me honra .com ·o 
seu a11arte. perguntarei : Nã.o é extranho. não ~' digno d0. Sf~rin 
reparo ,qu.e no seio da representação ~acional nífo se ve;ia 0 
int.enrcr.ato Silva. J'ai'chn1, ·esse -propagandista incar:~sa.v0.l .p, 

:fogo~o. que a.f'fronton Ren1r.n·e in1pavido a docahida Monarehia ? 
Besponda-n1e V. Ex., a cru em ~conheço, con1o rerpuh,Heano. 

desde :t8'77, ainda cursando a faeulclade de n1edicina. sen1 
h a ver Ján1ais abandonad·o o seu .posto. · 

O SR. LoPES TROVÃO -·-· Por esta n1esma razão. crein que 
valhi• rnr.nos do que os que vieran1 depois da proclamacão da 
Republica. · · 

O Sn. ZAMA - Silva Jardim não está só1nento fóra do 
~Congresso Nacional:· está longe da P~atria. Republicana, volun-
tariamente· exilado. · 

O SR. LoPES TRovÃo - E' uma v1etima de si mesmo. 
U.J\<I SR. REPRESENTANTE - Apoiado; foi victin1a de $l 

mesn1o. 
O Sn. lTREDERlCO BoRGES - E teve brilhante votação em 

tres estados di:fferentes. 
O SR .. A:LMEIDA PER~AMBuco -. 'Si tiv~~sse ·sido candidato 

por um Estado só, seria eleito. 
O SR. ZAMA - Con1o SHva Jardin1, 1nuitos outros. O que 

todos têm yisto emn espar~to é que· nor toda a parLe C?S ve_lhos 
republieanos, _que ben1. podem se,r denon1inados.- ~ustor1~~~, 
-esses que. aspn~avan1 S1n:ceran1m1.Le .urna Repnbhca ,,er.dad_cn cl, 
fora1n postos á nu1rg:nn1. c suhstrltndos pelos 'IWV~JS~ dp, on gern 
monarchiea. vindos elo Irr)perio. ( T1•oca·tn-se m.1tdos apartes r~ 
contestaci5e.~. que coln·em a voz do orado1·.) 

Não· tenho proenração~ senhores~ et! o reconheço. para ser 
orgão de. tantas queixas. Era monard11sta ... 

o SH. LOPES 11RovJ~o- '0 nobre Deputado .i án1ai s foi um 
verdadeiro n1onarchista. · · 

· o SR. ZAMA - Fui, e só deixei dr sel-o. ~depois. de 18 de 
· novembro, quando vi o velho e vrmCJ:ando In1perador en1barcar 

vivo, e sem protestar ao m.en.os .. (}(J.u·~tos apartes:) . . 
· Não tenho saudades da 1nstittuçao 1nonarcluca, nen1 quel-
xo-1110 dos revolucionarios: dispunham da força e dei h 
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usaram. O n1undo foi sempre assim. De ante do direito da 
força, desapparece ~en1pre a for~a do direito. ( Cruzam-se 
muitos e repetidos apartes.; o Sr. P'Pesidente reclama attenção.) 

Eu não venho defender o passado~ ne.m me .corre esse 
dever, nen1 tenho competencia para isto. 

O SR. LoPES TRov.~o - Tem toda. 
U!-.IA voz - E nem vale à pena. 
O SR. ZAMA - Não n1e cabe responsabilidade de erros e 

faltas que se tenham commettido e que ·sempre profliguei 
com isenção. (Apoiados.) O que posso affirmar ao Congresso 
é que, achando-me com 53 annos de eda.de, e tendo começado 
a minha vida publica aos · 20', s6 tenho exercido cargos de 
el.eição popular. . 

UMA voz- Tern sido Deputado mui tas vezes, e quasi' 
sempre em .opposição ,, . 

O SR. ZAMA - Possuo apenas a medalha da campanha 
ào Paraguay; jámais ::;,1e enfeHei com as lentejoulas monar
chicas; sou um homem muito ·obscuro, sou o primeiro a con
fessar, mas tenho o orgulho de poder dizer em voz bem alta 
que jámais explorei a min1ha posição politica, ou os cofres 
:publicos. em proveito proprio. (Jliuüo bem1; muito bem.) 

· Na minha mesquinha e imperceptível individualidade, 
tenho, todavia, procurado lembrar-me desses nobres exemplos 
de abnegação e: desinteresse, que encontrei nesses livros velhos, 
hoje tão desprezados, e pelos ,quaes comecei no colle.gio a 
minha educação litteraria. A~nda ho.1e curvo-me reverente 
ante a memoria de Aristides e Melciades. mortos em extrema· 
penuria depois de terem exercido os ma:ls elevados cargos do 
Estado. Quando ainda hoj~, leio as paginas eloquentes, que nos 
deixou Tito Livio, esses heroes romanos, que ·elle com mão 
de rrl'estre sabe descrever. são. a mell'3 olhos. como semi-deuses. 
A probidade de Fabrici'o, o· desinteresse de Furius Camillo, 
a modestia de Cincinnato. a inquebrantabilidade de Regulo, a 
dedicação patriotica dos Decios, a abnegação de L. Posthumio 
e de tantos outros heroes; assombram-'-me, extasiam-m·e·. Não 
sou um homem do seculo. · 

0 SR. ESPIRITO SANTO.- Está pathetico ... 
O SR •. ZAMA - E' possível, porque. fali o com o coração 

aberto; pectus est quod dis.~ertum faoit. . _ · · . 
Ou pelo que li e apprendi en1 rninha infancia, ou porque 

. Deus assim me tivesse organizado, acho que· a maior gloria do 
homem politico é· morrer pobre; c.omo Aristides, e ter, como 
Sei pião, o Africano, as filhas dotàdas pelo· erario pp,blico. 

·O SR. ESPIRITO SAI~-rTo -.Isso està muito vago. 
·O SR. ZAMA - Perdão; não .me interrompa, por Deus.; 
VozEs - Deixem o ·orador continuar. 

··O SR. ZAMA·- Não comprehendo; ·sr. Presidente, como. se 
pretende fundar a Republica adoptando os meios e molde':!, 
de que sé serve o despotismo para se implantar no ·Seio de 
uma Nacã.o. · Neste centro populoso, outr'ora sempre pre
OQcupado com a politica, noto a maior indifferença pelos ne
gocios publ icos., e uma febre incomprehensivel de enriquecer. 
sem_ trabalho, da noite para o dia. 
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Pobres de, hontew, são uoje. millionarios. 
V-ozEs - E~ bom :preoisa.r. · 

O SR. LO? E S. 'rRov4,o -. -.. _ Um pouco mais de cor~gem,. e o 
nome desses IUdividuos·. (Occupa. a cadeira da- presidenc.ia o 
Sr. Prudente de Mor-a~-s.) 

o s~. ZAMA -. Não s~ trata de acto algum de (}Oragem,. e 
menos a1nd~ é m1stér dechca:r no1nes, que, realmente. :não co
nheço . A. minha tarefa aqui não é esta. (Apoiados. ) QonS.igno 
cun_ ~heno1neno, uma enfermictade. sooial .que .Çtttri,buo ª··causas 
pohttcas. Nem p0:_r pensam~nto refirO-lU@ a este Congresso. 

O Sn ~ ESPIRITO S~.rnr:ro dá. um aparte·' 

. . q. SR·. ZAM:A - Pois já não -declarei que não me refiro· a 
lUd'lvidualldades ? Senhore~, f~llo só· e só. desse dt}sejo ard,~:p,te, 
dessa f~br~ d:~ nqueza _que sQ appossou desta cidad~ e .que a · 
t?rna ta~ _Indlfferente as cousas nubl.ícas. Todo mundo quer 
fi·Car milhonariO de rel;)ente. . 

O SR. LoPES T~ov!o ....,_ Vá ~ meu digno collega á bolsa 
de Paris, á de Londres ou Nova York e em todas ·ha de en
contrar a mesrn~ oousa! (All«rtes. ~) · · · · - · 

. -.o 'SR. ZAMA - Quan;do em. um p::tiz, como -o nosso,. $e:m 
, trad1cões e se.m ar-isto~racia~ o interesse in-dividual suppl~pta· 

o i~teresse publico, ess.o paiz marcha :fatalmente pa;ra ·o qes~ 
pot1smo. · . 

O SR. LOPES TRovÃo - Mas, com franqueza, quem iniciou 
entre nós o systema, senão o Mínisterio .-.L\Jfonso Celso ? 
(Apoiados.) ·. . 

O SR. ZAMA - Mas a Revolução não se fez, a Republica 
não se proclamou para continuar o pr.)gramma do ministerio 
de 7 de junho. Pelo contrario! v8iu p:;trÇt reform·a.r tudo. 
(Apoiados.) 

0 SR. FREDERICO BORüE~ ·-.. l\ia.~. que inconv~niente · ha 
nisso ? Pela mi~ba parte só .sinto não poder ~ntra.r no movi
mento, para tambem ganhar licitamente alg\lW.a ,<,OU$3· 

O SR. Z.t\)MA - Neste ponto divirjo de V. Ex. Conheço 
mais do que ninguem as agruras da pobreza: rdesej ava tambein 
gozar ao menos dessa au'rea medioc'ridade, de que falia o p·oeta 
latino; mas declaro aos Srs. congr-~ssistas -que, si tivesse 
rrH~ios e n1e resolvesse a 'fazer da riaue.za o n.1eu objectivo, 
principalmente dessa. riqueza rapida ·e:- instantap.ea, ta-lvez não 
1ne recusasse ~ entrar nas negociatas : mas entendo que .a 
minha honra politica impunha-me como primeiro dever, co1no 

· condição imprescindível,· abandonar a mi:riha cadeira de repre
sentante do· povo. Quern se encarrega d0 defender e ~elar os 
o-randes e legítimos interesses nacionaes não póde cuidar de 

· ~eus interesses pessoaes. (Apoiados; muito bem.) 
o SR.' FREDERICO BoRGES - São transacções liteitas. 
o SR. EsPrnrro . SANTO - Tem razão; mas não tem ap ..... 

plicação, porque não consta que os membros deste Gongresso 
estejam enriquecendo . nessas negocia~as. (Apartes.) . 

0 SR. ZAl\fA- V. E.4. insiste; n1as já declarei primeira e 
segunda vez ;qúe 111e não refiro aos i Ilustres coUegas. Decl~r9.-0 
pela terceira e ultima vez.· Senhores, um ele.gante e conhecido 



escriptor, que t.en1 assento nesta Casa, não ha muito ten1po, 
en1 un1 hern lançado artigo~ pubUeado nas t'olhas cliarias, em 
phrase incisiva, consignou, conw üU acabo de fazer, o n1al que 
trabalha a soeieclade flun1il1ense. A esse eseriptor, con1o n 
todos, o phenmneno pareceu digno de serio rep:!ro, que elle 
1nanifestou nas seguintes palavras: A industria da politica 
fo·i subst-itui da pela pol:it'ica da. indush•ht .. J~.stas palavras re
velan1 bmn o estado social pathologico que estamos atraves
sando, estado ele verdadeiro perigo para as publicas liberdades. 

Nen1 o que disse esse escriptor, · nmn o que digo, é novo. 
Antes de nós já o havia dito o uotavel publicista. Lão conhe
cido .de todos, A. de Tocqueviile~ o .nuef.or da D·em11ocracia na 
il'TíU!i'ica, e do .Antioo e Novo reginwn. A opinião de un1 publi
cista de tal quilate lla de pes.a,r sempre mn todos· os espiritos. 
e :forçoso é que eu con1 elle n1e an1pare: · 

«No n1eio das trevas do futuro póde-se já descobrir tr('S 
veedades muiLo claras. A primeira é que to.dos os hon1ens de 

_ Ti.oss.os dias são arrastados por uma força desconhecida, que 
se. póde pretender retardai· ou regular, mas nunca vencer, força 

. que ora os in1pelle doeen1ente, · ora os precipita para a di!.
struição da aristocracia; a segun.da <~ que entre todas as soc}e
dades do Inundo, aquellas, que encontrarão sentpre o rnaim· 
trabalho en~ escapar durante longo tentpo ao gov.erno abso:luto, 
."ierão p1·ecisrnnenle es.sas soc·iechules .. e1n qu.e a al·ist'o·c-raci.a. :n{ío 
e:r;ist.e e ne-m póde .e.t:f.stir·. » 

Smn duvida algu1na o Brazil se acha nas condições de que 
falln ·o publi1cista francez. 

: Aristócracia. peoprja~.nenLo, n.ós nunea tivernos e nerr.t ten1os, 
c por isso 1nesn1-o aello que se ajustam perfeitamente á nossa 
soeiedacle as suas -observações~ que -continúo a reproduzir·: 

«A terceira,· emfin1, é que em parte algun1a o despotisn1o 
póde produzir effeitos 1nais perniciosos do que nessas socie
dades, ·porqne elle~ n1ais do que qualquer .outra especie de go:

. verno, l'a vorecc o .c]esenYolvimento dos vicios, a que estas so-
ciedades estão especiallne.nte snj·3it.as, e as ilnpelle, asshn. para 
.o ·lado m.Psmi para o quaL seguindo un1a inelinal}ão natural, 

. já ellas propendiam. · .. 
·. <<Não s·e· achando ma is os hómens presos p'or laço. algun1 

:de casta, de classe; de .corporação, de fan1ilia, · nellas sentmn-se 
.extr{~n1an1enLc dispostos a se preoccuparem sómente de seus 
intP.resses particulares~ a nãn ·encararem senão -para si. proprios. 
a retirareiTI:-Se a Ul11 individualismo -estreito, D.O qual toda vir
tude politica é abafada. 

«O dcspotisn10, . 1onge de luetar contra e.sta Lendr.ncia, n 
torna irresistivel, porquanto . retira dos eidadãos ·toda paixão . 
comn1un1, toda necessidade rnutüa, toda . occasião de agiren1 
juntan1entc: o despotisn1o .os empareda~ por assiln dizer, na 
vida .privada. Si clles ti.ilha.In ·já tendencias de se pôren1 de· 
parte, ·o ·despotismo ·os isola; já eran1 frios uns para corn os 
outros, elle os géla. , . . 

« Nesta sorte -de sociedades,. en1 qne nada h a de :fixo. cada 
un1 se- srnte aguilhoado pelo temor de deseer e pela ancia do 

·subir, r, como o dinheiro, ao rnesmo V•mpo que· se tornou ~) 
princi pai signal :Qtw classifica e. dsitingue -os hon1ens ent.J?e s1. 
adquiriu nellas uma :rnobiUdade singular, passando sem cessar 
de n1ãos a tnãos, transformando a condição d'os individuos, 
eleva.ndo €·: abaixando as fami] ias, não ha ninguem que não SA 
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sinta -obrigado a fazer esforços ·desesperados para ohtel-o on para conservai-o. 
. «O desejo de enr·iquecer a todo pl·eço, o gosto das nego-

cultas,. 0 am_or do .ganho, a [Jrocura do heú1 nsta1· e dos gozos 
J_ru:t,eriaes, sao pe~las as p~ixões n1ais con11nuns. Estas paixões 
derraman1-s1~! iacilinente .YJOI' todas as classes, pr.netran1 ai('• 
onde ~e. hav1am nwstraclo exLrunhas, c Clhega.m em breve prazo 
~ _ entll)lal' e. a degradar :1 Naç·.ão int(~ira~ si algum ohstae.ulo 
nuo cons8gu11.· fazei-as nstancar. ) 

«Ora, é ela .propria essencia elo despotismo alarg·ar e fa
Ynrnerr: paixões laes: ellas. dPhili lantcs eomo são, forr1an1-sr• 
o seu prilneil·o auxiliar, dc:svimn c occunarn a hnaginar.üo {los 
Jronwns eom assun1plos n1u i.to diversos {los negoeü.>s JYLiblicns. 
n fazem-nos tremel' .só con1 a idéa das revolurões. 

« S~} o despotisn1o póde fornece·r-lhcs o seg·redo c a son1hra. 
'CJUe de1_xan1 êt vontade a cupidez n lht~· perrn i L tem r·r>al izar 
lucros deshon0stos. affrontando a deshonra. 

<1· ~os ta sorte C! e soeieda·cles só a l ihcrdade pôde r.:ornha tn r· 
-corn rfficaeia os vícios que lhos sãó naturac:s. 0. rolrl-as sobre 
u plano escor·t•egadio sobro o qual ellas .cteslismn .. 

. <<Não ha. eon1 offeit.o, quen1 seja capaz de reti.rar os r.i·
rladãos do isolamento ·c-ln que a independcncia n1rsn1a ·dr\ sua 
~~fmdi~:~o :!'al-o~ viver·, para obrigai-os a ,;;;e aprH·ox.inuu·Pnl nu;-; 
dos nutr·os. quem os vivifique e anilne; e os congregúo, cada 
dia~ pela neeessidade de se entc-mde1·ern, dü se prrsrr adü·on1. P 

se eornprazerom red.rn·ocainent.e na pratica drrs negocins 
eonTrnuns. senão a l iberdacle. 
. «Só ella terá 'for~;a para arrancai-os ao eu lto do dinhr·iro~ 
ás 'pequenas traficancias diarias de seus negocios -particulares~ 
para lhes :fazer p-ercebPr e sen I. ir a todo mon1.ento a Patria 
atcüna e ao lado delles; sô ella, de ten1po.s a tmnpos, substi
tuirá. ao amor do bmn Pstar - paixões rnais energiea~ n 1nai~ 
altivas. :forneeer:á ú amhiçã.o obJectos rnaiores do que a aequi
siç,ão ·das' riquezas, e creará a luz que pern1i.tte ver e julgar os 
vieios ~~· as virtúdes huinanas. 

«As. socinrfadt:s den1oeraticas que não foren1 livrPs podern 
ser 1ricas, polidas, -ornadas. n1agni:fieas n1esmo; püd.t~rosas pelo 
'peso .dA sua nmssa hon1og·enr·a; pódc_,se nellas encontrar qua:
Jidades privadas, hons pa.es de famili a, negociantes honestos· 
e propJ.'iPI.arios mnito ·~slin1aYPis; vnr-.sr-á .nella.s, ai('., bons 
chrisl.ãos. poeque a pat.ria destes não ~~ clr.ste Inunrlo o a 
gloria de ·sua relig·ião é produzil-os no 1ne.i.o da mai.o1: ... cor
l'Up(:ão dos costurnes e sob os p~ores governo~; o In1per1 o ro
mano~ em sua extrema deeadenCJa, estava cluno dPllPs; mas o 
que não se verú, .h'ilnais, onso dizei-o, en1 soei(dades sen1e-
1hanlP:::. se1•á m·o:r;.cl.Ps ci.rladi'ios e. s,,/n·eludo, un;,' grandr. prn·o~· 
e on não lH'Sito .rn1 affirmar que o . nivel con1mnn1 dos co
rações n ·dos rspirHns· não cessará de clrscer tanfo quanfo a 
egualdade · n o r.lcspotisnw n1are.harem de l?ar. » 

Nfi.o sãn, pois1 .sern fundan1ento os 1~·ec.mos qun nw assustan1 
düanto d<..) ospectaculo qt1r· ahi r.stá á vista de to·~os; tmno que. 
pelo cantinho em que van1ns, pos;.;;a eheg·ar o d1a en1 que~ de 
ropublieanos·. QllP somos ou J!:'s.n.J:..nnos ser. passemos a· suh
clitos lnunilcles de algun1 an1bieJOSQ vulgar, qur. tenha a au
dacia indispensavel e a força publica para pretender fundar 
no Brazil um regirnen despolico. · 

O SR.. EsPrmrro SAN1.'ü.--- A l.ic.ç.ão dada ·ao Sr. Onro Preto 
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ha de servir para alg11n1a co':lsa. Ouça V. Ex. isso, ·que digo 
com franqueza. 

\0 :SR. ZtA1\1:A --Infelizmente, Sr. Presidente, a experiencia 
alheia não aproveita a ninguem; cada un1 apprende á custa 
propria. 

O SR. PRESIDENTE- Peco ao nobre Depu ta do que se 
cinja ao .assumpto em discus~ão. 

O SR. ZAMA- Respeito muito as observações de V. Ex.1 
1\:Iudo de rumo. (Riso.) 

UMA voz - Um pouco tarde. 
O Sa.· ZAI\'IA -Tendo-me occupado já do modo por que 

se deve proceder á eleição do Presidente da Republica, oc
cupar-me-ei agora de outro ponto, do qual me desviaram QS 
apartes, a que cumpri-a responder, até, por attenção aos coi
legas que com eHes me honravam. Obedeço á palavra do nosso 
Presidente, que é o Jehovah da Casa, e a quem n1e corre o 
dever de c·ercar de prestigio e respeito. 

No capitulo em discussão ha uma disposição com que não 
estou de accôrdo ·e. que me parece digna <ie reconsideTação por 
parte do Congresso. 

E' a que se ref.e•re ao prazo de duração do mandato pre
sidencial. O espaço de seis annos me parece, e é com effeitü' 
excessivo, para se investir um homem, quaesquer que sejam 
os seus dotes intellectuaes e moraes, de attribuicões tão 
amplas, como as que vamos conferir ao futuro ·Presidente, ~ 
tanto. mais avultam as preoccupações de meu espírito, quando 
vejo que a responsabilidade ·que impomos ao prim-eiro magis
trado ·na Nação· é apenas nominal, não nos restando meio algum 
de tornal.:..a reaJmente effectiva em qualquer en1ergencia 
grave . 

.Senhores, todo pod·er tem tendencia a abusar. 
Os romanos neste ponto foram tão escrupulosos que, der

rubando a realez~, . entenderam que não deviam dar mais de 
um anno de· duração ao consulado, que crearam. e quando as 
circumstanciás os obrigavam a rec-orrer ás di:ctaduras, estas 
eram :passageiras · e em caso algum podiam ir além de seis 
mezes .. · ·· ·· · .. · 

Nos-. 'Esta·dos Unidos da America do Norte o mandato pre ...... 
sidencial dura quatro annos. Copiaram tanto a Constituiçã-o 
Norte Am·ericana Lcopiemol-a ainda neste ponto. 

UMA. voz -. Não~ 

O· . Sn . ZA:MA - O Estado Oriental, a Republica Argen-
. tina, o Chile, emfim, t.-odas as republicas americanas, têm. 

adoptado este prazo:~ Não descubro ·motivo algum pe:Jo qual 
se deva abrir para o · Brazil uma excepcão á regra geral. Vo
tarei, pois, pela emenda, que assigne'i, e que restringe o prazo. 
Si o Presidente tiver sido bom, reelegel-o-emos, depois de 
um intervallo de quatro annos. N.ão h a a menor conveniencia 
na. duração do mandato por seis annos. (Apoiados.) 

UM SR. REPRESENTANTE' dá um aparte . (Cruzam-se 
o1.ttros apartes.) · 

0 SR ; ESPIRITO SA.NTO' dá um . aparte . 

~ ' . i 
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. . O SR. ZAMA - Temo o supremo poder de longa duração, 
amda mesmo confiado a um homem como aquelle que durante 
47 annos o exerceu entre nós. 

UniA voz-.- E a 1quen1 abandonararn na hora da clesgraça. 
( Cr·uzam-se vtvos e numerosos apartes.) · 

O SR. ZAl\IA- Isso não é commigo: ján1ais occultei e 
!ten1 occultarei: os sentimentos que nutro para com 

0 
ex-Im .... 

rerador. Pela Imprensa e nas. conferencias pop ui ares os tenho· 
mamíe_stado sem rebuco. Aqm mesmo, no seio deste Con"Tesso 
r~pubhcano_, declaro q!Ie consagro o mais alto respeito, a"' mais 
Sincera estima, a ma1s profunda veneração ao ancião probo 
e honesto, que no exilio chora ~audoso, não da corôa, mas da .PatrJa, que tanto an1ou e ama ainda . 

Não n1e fallem nos amig~os da l\1onarchia que o abando~ naram. 

. Não devo apanhar a insinuação : nunca fiz parte dos in .... t1mos ... 

O SR.· SERZEDELLo - Não deve apanhai-a para si; mas 
applique-a ao Senado e á Gamara, que não souberam cumprir o seu dever. 

U!>.rA .voz-· V. Ex. mesmo condemnou a l\'Ionarchia, ac-· ceitando a Republica: 

o SR. ZAl\IA - Não faltei j ámais, nem falto aos meus· deve~res. Estava nesta Capital no dia da Revolução. e é conhe
cida a attitude que ton1ei na Gamara ainda em sessões preparatorias. 

Não condemnei, como ainda não condemno, o regimen: 
nwnarchico eonstitueional representativo, lealmente executado .. 

~ Tenho a Patria acim;1 de todas as considerações. e entendo 1que 
é dever de todos servil-a co1n dedicação, qualquer que se,ia 
o regimen politico que predomine. (_4.poiados.) Depois da 
Patria, estão os principias, com 0:3 qnaes procuro sempre ser 
coherente. Não me afastei, nem me afasto do meu posto. Sou 
ainda o mesmo homem de todos os tempos. 

Si neste momento, neste recinto. se achasse o venerando 
Sr. Saldanha :Marinho, chefe republiicano por todos reconh€:.
cido. eu invocaria o seu testemunho insuspeito. 

·seria ellc o primeiro_. a affirmar-vos· que desde 1881. re
spondendo na C amara a um discurso por S. Ex. pronunciado, 
eu declarava que para mim a questão de Republica ou. Mo
narchia era questão secundaria. As f6rmas de governo, de que
faliam em geral os publicistas, são para mim accidentes na 
vida dos povos. A 1ninha questão capital é esta: se~f-go
vernment - governo real do povo pelo novo, quer revista a · 
f6r1na m·onaDchica. quer a republicana. Esta é ainda agora a 
minha de lenda Cárthago. Para mim, senhores, s6 ha. dt;zas 
f6rmas de governo: governo que: restringe, absorve, anniquilla 
as forças sociae~ e indivk!ua.r~_. o~ g9verno que d~ a essas 
forças a sua m:úor expansao. o primeiro é o despotismo, que 
temo e1 detesto; o segundo é o que procuro e _quero para .o 

-Brazil. chame-se· em.bora Monarchia. ?U Repub!lCa. . 
Este é o typo de governo que asp1T0 e deseJO, c para; CUJa 

obtenção consagrarei todas as _forças vivas do !Jleu . organismo •1 

·Governe-se a Nação por .SI m .. e,sma, e ficar.ei contente •: 
(Apoiados.) 
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U:rvrA voz - Mas isso não podia dar-se con1 a Monarchia, 
onde havia o obstaculo de uma fan1ilia. 

O S14. ZAMA - H a defeito de apreciação por parte r1r. 
"Y. .. J13X:. 

Os factos ahi estão a den1onslrar que a liberdade soeial 
n l)nlil,i,~a {~1• l.ão (~on1]mLivel c-o1n a l\'lonarchia co1no· con1 a Rr.
pu llliea. 

Não ~ne fallen: em Hepublica a n1odo da do Para.guny. 

O Sn.. Lopgs TRovi\.o - Essa (•ra un1a dieta-dura. 

O Sn. ZA~'IA- ... nern 1ncsn1o das J'Ppuhlicas I>laLinas 
on {la An1eriea Central. 

O Sn. LOPES Tnov .. :\.o - E a Mona.rehia dos Ba.lkans. que 
vive rn1 revoluçÇ)es constantes ? (C'ruzarn-se os apartes.) 

'UM SR. REPBESENI'A:N'fE- 0 nobre Deputado peça Lll11 gn-
vcr·no l't'Sf)(1nsav0.L :;ssn :3i1n. · 

O Sn. Zx~iA - A' s ohservaç-.ões dos nobres .congre:::;s i si. as 
an Lepoeci a Hollancla~ a Italia, a Ing·laterra e a Belg·ica. 

O Sn. Lü.PJ~s TRov-~o - A Belgica é sin1plesmente Ún1 
paiz pl uLocrata. O operaria a fazer re\-.oluç.ões periodica
mente. 

O Sn.. ZA~IA - ~ão fallen1os en1 governos plutocraLicos; 
quer 111e parec;:r · que não estan1os preparando o.utra cousa~ e 
eu, pela n1inha parte, não quero concorrer ··para isto. (J.l1uito 
bern; apoiados.) · 

Vou tern1inar. Mandei sobre .este as.sun1pto algun1as 
en1endas á ~iesa e espero que o Congresso~ ton1ando en1 consi-· 
deração estas ligeiras observaç.ões~ por an1or da Patria!'. nã.o 
entregue a un1 homem, por n1elhor que seja, o poder durante 
tã.o longo ten1po~ porque aguentar u1n -n1áo Presidente por seis 
annos~ sen1 ter n1eios de · responsàbilizal-o effectivamente, (\ 
uma _.desgraça jn1n1ensa de que:- nos havernos de: arrepender. 

O SR.. EsPIRI'l'O SANTO - N en1 por seis mezes. 

O SR. ZAMA .;_ Fique ·O Sr. Espirita Santo sabendo qne 
sou urr.t• h01nem que não nasci para fazer barulhos. 

I 

UMA voz .- Nã.o parece. 

O SR.. Z.~MA - Tenho horror a tudo que não é legal; s~u 
de tuna natureza tal, que serei capaz de aguentar o propr10 
Satan~z. dtirante· seis annos, si este Congresso ordenar que elle 
seja .Presidente. 

. Não nasci para fazer revoluções. Não~ senhores, não q~ero 
ver-n1e na necessidade· de fazer co1no fizeram .os argentinos 
.que. expeli iram Juar~ez Celman a tiros de peça e a ponta de 
bayoneta. Quero afastar de n1inha · Patria, de uina vez para 
sempre, o perigo das revoluções. · 

VozEs- Muito be1n l n1uito ben1 l (O orado?· é rnuito feli
cit-ado e abraçado pm· orande nume·ro de S'11S. representantes. ) 
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Büo 1 idas, apoiadas e enL1·mn conJ'tmctnrnente eru diseussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. 40 

Substitua-se pelo seguinte: 

O Pre:..;itfente Lia llepublica do.-:; E.--d a elos lJ 1.1 idos do Brazil 
uxc•t·eer·á o. cargu por quatt·o annos~ niiu podendo ser reeleito . 
!Jur·a. o pa·wcto presi-dencial seguinte. 

. ~ L" ,u \~il'e-.lJresüJen te. .que 1 'XPL·cet· a f.JJ·es i dencia por 
Lio1s aunos, não poderá ser ~leito 1-rp.;fdünt."' l!Uf'a o periodo 1n1mechato . 

. Mantenhatn-~e os §§ 2° e 3° ~~ substitua-~c o § 4o pelo se-gmnte: . 

O pr·inwiro periodo presidencial tcl'lninará a 15 de no
':umbro de 1891. - G. Besour·o. -- r"'rederico · B01·yes .· -. -. 
Leopoldo l:Jalhões. - Silva Paranhos. - Ji'eJ•reir·a Rabello. -
Caetano âe A.t.ú·tu]ll~:.rque. - Custod-io .José de J.llello. - Barão 
de S. .Ma1·cos . . - Alchu1o Guanabm·a. - Amphilophio. -
Jloniz F'·J•eire. - 1Vüo Peçanha. - Gni-ntaJ·ães Natal. - Paula 
Gu,futa.1·tter~. - F'leu:J"tf Cu1·ado·. - a. Ramos. - Cm·los Cha
{Jas. - Costa .:..liachado. - Pacij'ico Jlasca-renhas. J .. 
1tvellar. - Gil Goula'rt. -- 1.11 onteh·o de Ban·os. - F. Badaró. 
-. A·; ilzenedo ·: · 

A dj,::;cussão fica adiada, pela hcn:a. 
Vaj a imprimir o seguinte 

PARECER 

.. A. Cornn1issão Especial non1eada. para dar parecer sobre 
os pedidos de licença dos Srs. Deputado~ Conde de :b""'.igu ciredo 
-e l\La.rt.inhn Rodrig-nes de Souza, o prüneiro allcganlh) urg·ente 
necessidade de ir á Europa, e o seg·undo motivos c!e sande, é 
de parecer que essa 1 icenç-a seja concedida .. 

S. n. - Sala das sessões, 30 de dezembro de -1890. 
Jo~j(J .Avelino. - AlmJno .Alvares Affonso. - Nasci1ne·nto ·: 

o SH. PRES1DEN'l'E desig·na para ai,nanhã a seguinte or·de1n do dia: 

fi parte, até 1 ~ hora: 

Discussão da indieaç.ão do Sr. Eeieo Coelho: 
Disc11ssão da indi,caç.ão do Sr. Almeida J3aÍ:Tetu sobre 

assun1pto regünental. 
2n p~rte, 'ºe J 1h .hora ~111 deanLe:. 
Coutim.1aç~ao da d1scuss-ao cl~ secçao segunda do pro,jecto 

de Constituiçã.o Do Poder Executtvo. 

Levant.a-se a sessã-o ás, 4 1h da tardo. 



2ia SESSÃO, E'M ~11 DE J)EZE,MBRO DE 18VO 

Presidencia do S1··. Prudente de Moraes 

Ao meio dia, faz-se a charna,da~ à qual responàe·m os 
Srs. Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, Eduardo Gon
çalves, Fran·cisco Ma·chado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sar
mento, João Pedro, .Tosé Secundino, l\~Tanoel Barata, Antonio 
Baena~ Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Joaquim Catunda, 
·Bezerra de Albuquerque Junior, Theodureto Souto, José Ber-
nardo, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, 
Firn1ino da !Silveira, José Hygino, .José Si•me.ão, Frederico 
Serrano, Thomaz Cruz, Virgilio Dan1asio, Domingos Vicente, . 
,Gil Goulart, Monteiro de Barros, Laper, Braz Carneiro~ Can1-
J)Os Salles, Ubaldino do An1aral, Santos Andrade, Generoso 
Marques, Raulino Horn, [Esteves .Ju:nior, T~uiz Delphino, Ra
miro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio Frota, Cesario Al
vin1, Edu~rdo Wandenkolk, Saldanha Marinho, Joaquim de 
Souza, ·sil'vR Canedo, Silva Paranhos, Joaquim Murtinho, Pi
nheiro Guedes, Belfort i\Tie1ra, U01hóa Rodrigues, ;lndio do 
Brasil, Lanro Sodré~ Serzedello, Nina Hibeiro~ Cantão, Pedro 
_Chermont, Matta Bacellar, Costa Rodrigue.s, Casüniro Junior, 
Rodrigues Fernandes, AnfrisiD Fialho, Nogueira Paranaguá, 
Nelson, Pires Ferreira, :Martinho Rodrigues, Barbosa Li.ma, 
~ezerril, Justiniano de .Serpa~ Frederico Borges,. José Ave
lino, José BevUaqua, Gonçalo de. JJagos. NascinH~ntO, Pedro 
.Velho, Miguel Castro, An1orim Garcia, Epitacio, Pedro Ame
ii'ico, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Car
valho, Rosa e Silva; João Barbalho, José 1\fariano, Juvencio 
de Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Annibal 
Flalcão, Meira de Vasconeellos, Pereira de Lyra, João Vieir.a, 
Luiz de Andrade~ Espirita Santo, Bellarmino Carneiro, Pontes 
d~ Miranda, Oiticica, G:abino Besouro, Oliveira Valladão, Fe
lisbello Freire, Augusto. 'd'e Freitas, Paulo Argollo, Antonio 
Eusebio~ :Zama, Gar:cia· ··Pires, Ma:rcolino Moura, 'Santos· Pe
reira; 'Custodio de iMeUo. Paula Guin1arães, 1\Hlton, AmphiJo ..... 
phio, · Fr:ümisco :Sodré, 'Dionysio Cerqueira, Leovigildo Fil..:. 
gueiras, Barão de S. M:a.rcos, Barão de Villa Viçosa, Muniz 
Freir~,_ Athay.de Junior, Fonseca H-erme-s, Nilo Peçanha, Ur
bano. Marcondes, Manhã:es Bar.reto, Oliveira Pinto., ·viriato de · 
Medeiros, V'irgilio .. Pessoa, Baptista da Motta, Fróes da Cruz, 
':Aleindo Guanabara, E:ri:e:o .Coelho, ·.sampaio ' FeTraz, . Lopes 
~rovão, . Aristides L()bo, Furquim Werneck, Domingos. Je
suino, Vinhaes, . Thomaz Delphino, Antonio. Olyntho, Badaró, 
·'Pacifico :Mascarenhas, Gabriel d·e Magalhãe-s, Chagas Lobato, 
.Jacob da Paixão, Alexan~re Sto·ckler, Francisco · . da · Veiga, 
Costa Senna, Gonçalves Chaves, Dutra Nicacio) üorrê.a Ra
bello, M.anoel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristide-s. Maia, :Gon
·çalves Ramos,. .Carlos das 'Chagas, Cüsta Machado, Do1ningos 
P:orto, Paileta-, .Jioã.o de AveHar, · Ferreira Rabello, Ferreira 
Pires, Bernardino de C.amp-os, M<OI'Iaes Barros, Domingos de 

· Moraes, Adolpho· Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Paulino Carlos, Gosta Junior, Rodri-gue:s Alve's, Alfredo Ellis, 

· ,Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury 
. Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, Cae
. ~ano de Albuque~que, Bellarmino de Mendonça, Marciano de 
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!Magalhães, I~auro_ Müller, Carlos Campos, Sohimidt, iLacerda CDu~mho, YI·ctormo Mo]lteiro, Pereira da Costa, ;Antão d·e 
Far_Ia, .Julio de: Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, 
Assis. Braz!l, _ Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha O~or!o, Cassiano do NaSíCimento, Fernando Abbott, Demetrio 
!Ribeiro, Menna Barreto_ e João Severiano. 

Abre-se a sessão .; 

Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs. Elyse~ Marti:ns,_ João Neiva, Floriano Peixoto, :f(uy Barbosa, Sa~ 
raiva •• Qu!ntmo BocaYUva, Tavares Bastos, Aquilino do Ama
ral, . Henrique de Carvalho, Theophilo dos Santos, Leandro 
Maciel, Medrado. Matta Machado Alvaro Botelho Ferreira 
Brandão, Bu!Jno de Paiva, Cesario' Motta Junior, LÓpes Chaves, 
Carlos Garcm; e, 'sem ·causa, os Srs. Cunha Junior Pedro 
[llaUJino, Rosa .Tunior, Coelho e Campos: Rangel Pestarla, Joa
quim Felicio, Americo Lobo, João Lopes, Almino Affonso,-· 
Gonçalves Ferreira, João de Siqueira, Bernardo de Mendonça, 
lvo· do Prado, Tosta, Seabra. Arthur Rios, Santos Vieira, 
Pr1sco Paraíso, Fonseca e Silva, CyriUo d'e Lemos, Alberto 
Brandão, Joaquim Breves, França Carvalho, Luiz Murat, Ja
cques Ourique, Mayrink, Conde de 'Figueiredo, .João Pinheiro, 
Leonel Filho, Lamounier, Americo Luz, Feliciano Penna, 
Viot.ti, Francisco Amaral, Domingos Rocha, Barão de Santa 
Helena, .Toão Luiz. Lu.iz Barreto, Rodolpho l\tiranda, Antonio 
Prado, Fernando Lima e Ernesto de Oliveira . 

E lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta oa sessão antecedente·. 

E' lido, posto em direussã;o e sem debate appi'DlY'!ldo .o 
:pareceT n. 3, concedend() Heença aos Srs. Conde de F:Igu!Jl
redo e Martinho Rodrigues para ausentarem-se, o pr1mmro 

do paiz, e o segundo :desta Capital. 

;o· Sr. Amaro Gavalca.nti -· :Sr .. Presidente, pedi a pal!a
vra pà.ra. mandar á Mesa a seguinte proposta ou indi·cacão : 
- que V. Ex. seja auctorizado pelo Congresso. a n01near tuna 
,commissão de nove ~nembros. afim de eumprirr1'entar o chefe 

. do Governo Provisorio, no dia de amanhã, cons-agrado pela 
Republica ;á fraternizacão dos povos. 

· iV·em á Mesa, é lida, apoia-da, entr-a e.m discussão e é sem debate approvada a seguinte . 

lNDlCAÇÃO 

tndi co que, cons~ltado o CDngresso, :Seja nomeada uma 
Con1missão de nove Inem~ros para ct.uz1pr1n1.entar o chefe .do 
Governo Provisorio, no dia de :amanha, que, pela Repubhc~, 
é cons::v=,.rado á fraternidade dos .povos. -- Amaro Cavalcantt. 
_ M or~ira da Silva. 

o Stt. PnESIDE'NTE non1ej_à.::., para a refei'id:a. ~on1~iss~l). ?s 
. s . A·maro Cavalcanti, Ram1ro l3arcell~s, La per. Generoso uJ:rques, Serzede~!o, Retumba, Astolphú Plo, Ulopoldo de Bu-
lh ões e Laurq MuUer.. · 
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PHJMEIHA PAltTE DA. OllDl~M DO DIA: 

ORGXNIZAÇ~~O DOS ES'l'ADOS 

E1n virtude da urgencia pedida e approvada na sessão 
1 l1~ lLout.em. continúa a discussão ela moção apresentada pelo 
St·. Erico Coelho e outros. 

O ·Sn. PRESIDEN'rE - Ten1 a palavra·< o Sr. CanLão. 

O Sr. Cantão - Srs. do CongTesso~ o disti.ncLo rcpre
~cntante pelo Estado do Rio ele .Janeiro, ao justifi-car a n1oção, 
LJlH~ se aeha en1 dis·cussão. ·con1o um dos sens dig·nos· signata
J'ios, disse o ·Seguinte: «Por 1nais gravo que seja o assu1npto 
~que se contén1 nesta 1noção, o Cong-resso, r~or certo, não re
c.Nn'á encarai-a ele frente, soja approvando-a, seja repro-

. yando-a. » 
:~~stas palavras do honnado repl'eiSEmtanLo ~ignifican1 ela:... 

nunentc, não direi un1a proy-oc.ação, n1as un1 convite a ·nós, 
que con1pmnos o Congresso, para 1nanifestarmos nossa opinião 
L respeito da n1esn1a 1noção. 
· Eu. Sr. Presidente, àc.mnpanhando o honrado represen
tante neste ·conceito~ votei pelo seu requerin1ento quando 
pela prilneira ve.z pediu ·.que a 1nocão entrasse en1 discussão 
na sessão seguinte, e tan1ben1 vo.tei hontem, quandq S. Ex.; 
insistiu vor egual req1uerimento. 

Hontcm. ao tertnin:ar o seu discurso, este honrado repre
. sen tanto fez ainda un1 appello mais for1nal, Inais directo :{t 
Itossa confraternidade e . concurso nara enlittirn1os nossa 
opinião francan1ente a respeito da n10C,ão .que ellc havia apre
sPntado. 

Pois ,bem, Sr.· Presidente, acudindo ·con1 todo o !.H'·azer 
ao appelln do honrado represent~·nte, c01uquanto seja eu o 
menos rj.abíUtado (Nâo apoiados) e Inais· olJscuro n1en1bro 
-clo_sta Casa UVão a))Oüulos). subo a esLa tribuna, não l)at'a pro
ferh· um diseurso • tão brilhante· e eloquente eorno acruelles 
p1.~oferidos pelo honrado representante a quem n1e tenho re
ferido~ n1.as, unicanient.e, para .}ustif1ea.r o · n1cu voto. que, 

'r1 esde ,já, peço ao honrado· representante que n1c releve decla
rar, .é contrario a clla. (Apo·iado·s e não · apoi.allos.) 

' : · O ·sn; OuvEmA 1P·IN'l'O - .Apoiado; nada pódc justificar 
esta n1oção 1 , (Apo'iaclos ,e não apaiados.)-

Ella é a eonden1nação do Congresso. (Apoiados ,e não 
apoiados.) 

. . U~r · SR. · REPRESENTANrrm -· Diga quen1 é· capaz de con-
. den1nar o Congresso . . ~ 

O. SR. OLIVEIRA Prwro -. 10 p;ropi;io Congre'sso. ·(H a on-
t·ros o:partes.) ·. · .- · . 

O · StR GANTÃo -·-. Que·: diz a moção, 1neus senhores? 

, C?nsidera con1o inc~nvenfe~tes os· ensaios·, que até·. hoje 
tmn Sido. po~tos en1 J?ratwa, para a organização dos . estados, 
e ta1nbem nregular ·o·· procedimento dos gove.rnadores que 

· assinY· tên1 procedido· cm yirt.urle do üecreto de 4 de outubro, 
: se.ndo~· es·se decreto conside:rado· como .- jlle.gal, na phrase do 
honrado repr.esentante a· quem tenho a honra de responder, e 
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adiar a ·organização dos estados até que seja votada :a eon-
·stituição e reJorrnada a lei cteitol'al. . 
. Encarada syntheticarnente a 1no<:,ão, nada rncnos importa 

do qqc retardar, ainda pelo 1111.\no~ um anuo, a m·ganização dos 
c•:-:~Lado:::;; impor la privar os estados da auLononlia de que 
tanto euyeeen1 para tratar dos seus interesses, 1'on1entar a sua 
l·) I'O:::i]H' t•Jdado na vropo1·çã'o dus s.eus 1·c~u l'::lus; i'mport.a, ainda. 
Br. 1_, r_esidontc. eonsm.-var os estados debaixo ela~ pressão da 
cenLJ:al1zação, 1que tanto atrophiou as provincias e a que ern 
grande parte são. devidas as dil't'iculdades eorn que hoje es
tanHI·s Iuetandt); nu:poJ.ta, firmbnenLe, {}lll un1a, anmnali.a, (Ctue 
se ha de dar, a qual é que a Uniã.o, vota'Cia a Constituição :Fe
deraL Lm·á entrado na legalida;ue, terú ce~~ado para ella o 
estado do revolução ou clictadura; entretanto, os estados se 
eons.crvarão ainda nesse estado e durante todo o ten1po en1 que 
se 11 v e t' de alt0l'at· a lei ·el e.Horal pa,ra p·or ell.a. s'erorn consti-
tuidos esses estados. (Apu'iados.) · 

U SR. Emoo CoELHo dú u1n U]Jittr"le. 

O ·8n. CA..i.~'L~o - Terei a honra de responder ao nobre 
representante. 

Pot· n1ai~ defeHuosa que seja a o1·g·a,rlizaçfw dos .estados 
e i,nsul'ficiente, ainda que não •corresponda desde log·o a todo~~ 
os seus interesse~, e ,a todas as suas necessidades, pl'efiro essa 
organizat;ão á eonservação dos estados na 1'órn1a provisoria e 
incerta em que se tên1 ad1ado a~é hoj,e. . . 

U~I Sn.. REPH.ESEN'l'AN'l'E - E' un1a. organizar;ão Yi.ciada .. 
(Ha a1Ja1·tes.) . · . · · . . 

. o Srt . .CAN'.L'AO - !Sei que o~ Es.iados teul de ,l110delar as 
s1uas eotr\sLituiçõe·~ p·el·a Con~üttüç:ão JT,ederal; têni. de com 
esLa ;por aqu1el1as ~cons.tituições de ac.côrdo. (I-la 'tnu.itos apar-
tes.) . . .: · 

Peço aos n1eus collegas que não me deen1 tantos apartes, 
pois não é possivel responder a ·todos, e que n1e ouçam · eom 
alguma attenção. · · 

Gon1o ia dizendo, os es-tatdos têm de fazer as suas consti
tuições 1nodeladas -pela Constituição Federal, ,0on1 a _qual de..:.. 
yern estar de accôrdo; n1as, tan1ben1 poden1ns deixar de 
reconhecer que as constituições prmnul:gadas actualmente 
J'ielos governadores elos estados, antes da Constituição Federal, 
são cunslittÜÇÕC.S pl'OY·isorias. que tên11 ele- :5(~1'. iSUb:mettidas 
ao~ :eongTes-sos dos e'staclos. E si;, IJ}OI'v,entLl.l'a, cllas· .não esti
vereu1 de accôrdo con1 a Constituição Pederal, so:frfrerão por 
parte · dos eong·rL\.s:Sos lueaes· as: Inucli.l'Icaçôes uecessar-ias, o 
elles sanarão os defeitos que enc-ontrar.crn. 

,portanto. a.fi,gura-se-:nos, Sr. !P.reside,u:Ce. que não 'ha · 
ineonvenientc nenhun1 e1n que seja.rn desde já prornulgadas 
estas constituições. 

Agora, vamos á analy.s~ Ida mc_>ção. V:ou ·considerar os dois 
motivos en1 que os seus s1gnatariOS se fundara1n para apre
sental;_a. O· prin1eiro foi -considerar illegal n decreto de 1.! c1c 
oútubro. mn vir·tude do qual tên1 •os g·overnadores procedido. 
Mas,' en1 ·que está a i Ilegalidade do d.e·creto de It: de outubro? O 
Poder Provisorio estava en1 .plena J)Ictadura, de que se ~~chava . 
investido desde o dia 15 de ·novembro de 1889. 

UM :SR. REPRESENTANTE - Gomo ainda est~. 
68 
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O SR; BADA:aó -·. . E estará.: 
,o Sa. CANTÃO -. . .Sendo as~irn, estava no dil'eiLo de legis

la1· de .-)·ov-er1nar ·c de· adn1ülis1trar e·, portanto, prmnulgaudo· o. 
de~reto ede 4 de outubro, usou de uma attribuição incontesta
vel . Si o Governo IProvi~so\I.'io · es~ava em seu direito, si era 
de sua attribuição legislar, administrar e gove!l'nar, me· paréc.e 
que não ha razão •para se ·considerar illegal esse decreto, desde 
que, como di$se, o Governo estava em uso pleno ~e un1 direito. 
~las poder-se-lá dizer :· q _ ·Congres.so esta reunido, . e desde 
que teve logar a sua reuniao, deveriam cessar os effeltos desse 
àecreto. Tarnben1 não vejp razão para ass.im pensar-se~ E, si ha 
razão para que os effeitos do decreto não ·continuem, desde 
a abertura do Congresso, esta mesma razão deve prevalecer 
para .que fiquem suspensos os effeitos de todos os actos do 

. do Governo Provisorio . A razão é a mesma. (Apartes.) 
O de-creto estava prc•iu~1n:do os seus ef!'eitos desde a 

data. ern que foi prürr!ulgado, isto é, desde o dia 4 de outubro. 
1:::, depois Sr. )Presidente, já alguns estados promulgaram a 
:;ua 'Constituição. Mas, Sr. Presidente, já quero admittir que 
o Governo Pro_visorio ficasse privad_o dos· .direitos e attribui
çõ-es de que estaNa de posse, desde que· se ip:stallou este .Con-
gresso.. . 

· Mas este Congresso investio-o de -novo nesses direitos. c 
attribuições, com as duas moções que aqui foram votadas. 
(ApoiadOS~) . 

O Governo Provisorio fi.cou de novo na plenitude das 
at-tribuiçõe·s, .que ha;via ·adquirido. cp·ela Hevolucão. (Apartes.) 

-- Devo, ·porém, fazer urna eonfissão, ·com toda a ingenui-
dade.· · . 

Assignei essas ;duas moções, que aqtii foram apresen
tadas; e~·_ portanto,.· -votei -por ellas; -mas,· reflectindo depois, 
re-conheci .. que ellas :não tinham razão de ser, po!'lque ·o facto 

. da reunião do eongressQ não era bastante para que o- Poder 
· Proviso.rip fi1ca;s:se -destituído da·s· suas funcçõ:es. 

O· motivq. das·· du.as moções foi ~ interpretação que ·Se 
deu a estas :palavras ·_da mensagem do generalissimo,. dirigin~ 
.do-se .ao· ·congresso : enh:ego-vos os destinos da Nação, QUe me 
tm·a'ln confia.dos. _: ·_ · .. . . . · -

· Entendeu-se que· ess-as pa;lavras- importavam da parte do 
Gov~rno renuncia dQ -poder·- e~ das · funecões que até então 
·havia. e:x,ereido .. 

· O:Sn .. SERPA_-·. E neste ponto ·a-s palavras _não se pres
tam a· outra interpretação. 1 E é por isso que o Congresso jn.;... 
vestiu de· novo o Governo das funeções que· até então exercia. 

_··a· ·sa~ ·.CANTÃo·- E por i~so entendeu~se que· o. Congresso 
_ de_via in\re.stir~ ~e ~ovo o Governo dessas att:fibuições, inves

_tidura •. que hoJe JUl~o · d~~ne·cessaria·, porque a·quellas pala
-.vras da mensage-m_ nao ·deviam ser tomada-s no ·seontido em 1que 

ferram, para_ dar logar ás moções. ·~(Apoil.UOOs) · 
· . ·. . . O . Governo .disse-nos, é verdade, que nos entregava os 

destinos:. da, Nação, nias esses . destinos depe_ndiain da organiza
cão. · dos pod_eres · e não de que o .Congresso se arrogasse o 

. ,poder de legislar,- governar e administrar, porque nestas ·cir
cumstancias. é ·_que se poderia considerar o Governo como des-
tituído de . t~es attribuições. · · · · 

Entretanto, tend0:-se . nesta Casa sustenta-do, . e com toda 

··. 



.a J'?-Zão, que não podiamos legislar, e si não podenws legislar, 
1nullo Inenos podemos governar e adnlinis.lr~a:r ... 

O .Sn. BADAHó - Mas, nem indicar? 
. O Sa. CAN'"1'ÃO - Indicar :podemos, mas não ·~odemos le-

gn;lal·, governar, nem adiministrar;· portanto, não, devia1uos 
eonsiderar o Governo Provisorio destituido de. todo o poder. 

11~, s~ não, pergunto eu: .A que mãos passou o poder; que1 u 
eor~sL1~UIU o ;Governo do p~1z, desde 15 de novembro, em que 
o cihef e do Executivo o enLreg.ou ao Congresso até o dia e1n 
que recebeu a .mocão do Congresso investindo-o. de nov·o? 

.o. Congresso, não, porque este não pó de· governar, nen1 
::uJ.1nuu$Lrar, nem .legislar. (Apartes.) · 

Desde que se ·entendern as ~alavras do Governo como uma 
d~sLiluição, ·que elle veiu fazer verante o Congresso dos seus 
\l1reitos e attribuicões, de.ixou inteiramente de e~istir es$0 
Uoverno. : 
· . M:~s, desde que o Congresso entendeu que era preciso 
lll vestir ~~ novo o Governo das suas funcções, estes direitos e 
pocleTes· .fiCaram entregues ao Congresso. 

O SR. BADARó - 'Os factos não protestam contra o que 
o nobre representante e·stá dizendo? (Ha outros apartes.) 

O SR CANTÃO -.- Ma$ o Congres.so não póde dele·gar o 
que não tem; e si o Congresso não póde governar, nem admi
nistrar, nem legislar, não póde delegar ~aes attribuições ao 
.Poder Executivo. 

O SR. BADARÓ - Mas não ·p6de indicar ao orgão que o 
creou? 

10 Sn. .CANTÃO -. -. O Congresso tem o direi to de ·ceus urar, 
pó de indicar; mas o Gongresso não é governo, não pódie go
vernar, não póde admini-strar, não pó.d~ legislar; e si não é 
isto da attribuição do Congresso, desde o dia 15 de .novembro, 
en1 que se diz que o chefe do Governo· Pr.ovis:Orio poz nas 
mãos do mesmo Congresso os seus podere~, nas mãos de quem 
foram estes parar? Então o pa.iz estev1e S1em governo todo esse · 
tempo? Isto é que não 'é possível;. não se p6c1e ·considerar 
nunca um .paiz sem governo. . 

\Portanto, as moções não tinham razão de ser. O . Go
verno .lProvisorio continuou e devia continuar no. poder, está 
no gozo delle, porque nós estamos ainda no periodo revolu:... 
cionario, periodo. que ha de durar at~ quando fô~ votada a 
Constituição por este Congre.sso, e. dah1 em deante e que ,c_e~
:sará é que sahiremos da Ille·gahdade e as cousas segu1rao 
outra direccão; mas, em·quant~ i~to. não se çle~, entendo que o 
Poder Dictador e.stá no seu d1rm.to d9 continuar no goso das 
attribuicões que adquiriu desde i 5 de novembro · do anuo 
.pas.sado para governar, administrar e legislar. (Apoiados e 
.não apoiados.) . 

o Sa. BADARO - Trata-se apenas de urna indi·cacão sug
·gerindo melhor meio de se organizarem os estados. (H a ou-
tros apartes.). · 

· o SR. CANTÃO - Essas normas devem ser contidas na 
Constituição, mas, emquanto esta não fôr votada, o meu. de~
auctorizado pensar, meus senhor:es,· é que o Governo Prov1sor1o 
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ainda t..:IHlSL'l'Ya a . ..: nw:-; ttms atll'ibu i~üe~ ad·q uiddas desde o dia 
15 L1e üovetnbro do anno passado. (H a ·uu~ apa·rte.) 

O UongTesso uão govet·na, o Gongre::;::;o é :constituinte, não 
uódo legislar, eo~n? se sustentou. aqui, ~ 1111..üto. ilnenos pócle
governar e adiDlDlstrar· .. O Congresso e soberano en1 . esta
belecer. por exemplo, qual a f'órma üo governo que deYe ser· 
adoplada, pócle.o adoptar a Republica unitaria ou federativa, 
a ::\1onarchia constitucional ou absolutista, está no seu di
reito tem soberania para isto, n1as não póde legislar, não p6de 
Jazet: uma rei'orrna eleitoral, •poNJUe isto, co1no já .disse, não 
cstú na sua eon1petencia. 

Port.anto, senihore'S, ·não cm1sidero illegal o decreto de 4 
lle outubro e. 1nuito n1enos. irregular o ·pro.cediinento daquel
lcs goyernadóres elos estadós .que já tên1 •,p\romulgaào as suas 
constituicões. 

O outro fundan1ento da n1DCão é para .que seja eUa 
at:liada, é a segunda parte, até ·que seja votada uma reforn1a 
eleitoral. 

Esta parte~ :Sr. Presidente~ importa uma ·censura. ao .sys
tema eleitoral .. que está 'en1 vjgor, á lei eleitoral pela qual nós 
aiqui nos achamos. •Por que se reclan1a un1a reforma nessa 
lei? E' poraue, conforme se diz. ella não offerece todas· as 
garantias, e'Ha, emi'in1, não nos dá n1eios de .conhecer a ver
dade da e:x)pressão nas urna·S. 

·O SR. ERICO COELHO - •FOi uma lei de excepcão .· 
O SR. CAN'rÃo ·- ·Mas, senhores, esta -censura que se le

vanta á lei en1 vigor t3 pela quial tê1n de .ser eleitos os con
gressos .e os g·overnadores dos estados~ antes de ·Chegar a esses 
e~tad,os, resvala sobre nós e fere-nos rnqrtaln1ente. (Apoiados e 
não a1wiados), fer•e, llHCISinTo, ao honrado repr·esentante · que 
aqui levantou a censura. 

O SR. ToLENTINO DE CARVALHO -· Mas nós não 
:culpa disso; nada te·mos .com .o regulamento. (H a 
apartes.) · 

temo·s 
.outros 

O SR. CANT.~o - Senhores, digo que. essa ;censura nos 
fere primeiran1ente (Não apo'iados), por·que ella importa em 
dizer-se que não somos os legi tin1os re1presenbantes dos nos-
sos estados.· · 

O SR. BADARó - Então não se .1)odia rnais legislar sobre 
n1_ateria eleitoral, POI'tQue os repr.esentantes ·que tratassem 
d1sso estruvmn condemnando a sua eleição. 

O SR. Tor.~ENTINo DE CARVALHo - Bom os eleitos pela· lei 
que havia. 

o SR. CANTÃO - :Mas, Sr. Presidente não se co'nclua 
des.tas 1ninhas palavra:s que eu reponheça co~110 perfeita: a _lei 
e:leitoral e sem neces·s1dade. de ser reformada. Sou o pnn1eu·o 
a reconhecer que ella ten1 de·feitos· e deve -ser reformada • 
. (Aipartes.) · 

ü SR_. PRESDD·E~rrE -. Attenção t- Qu mn tem a palavra é o 
Sr. Cantao. Peco aos Srs. re1p.resentantes que deixem o ora-
dor continuar o seu .disoeurs.o. . · · . · . 

. O SR. CANTÃo -· : Senhores, é incontestavel ésta razão; 
qualquer que s~ja a lei .ou .o ISy~tema eleitoral, ha de pro-
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l(Juzir bem ou mal, ,conforme a exe~cução que tiver. O bon1 
ou mau resultado de uma lei eleitoral depende de quem a 
executar. Esta mesn1a lei, que é hoje eonsiderada con1o rnin1, 
que é tão accusada, .si fôr exe~utada como deve ser. ha ~de 
exp_rin1ir a vontade rla Nação na 010,it:1ão qu0 :fizer. de sm~~ 
representante-s, ha de trazer á rC'presenLação nacional ,e dos 
est.ados aquelles eidadãos que o povo qui.zer. 

UM SR. REPHESEINTANTE - E quando ao povo se apre
::;ontar un1a ·chapa de ferro amparada pel.o Governo? · 

O .SR.· CANTÃO - Si houver a violencia e a ·força. então a 
l,ei ;não tem a devid~ execução; e~stou figurando a h:r-p;othese 
ne TJer . ella a ex~cnça_Q que de'Ve ter. Entretanto, por n1elhor 
que se.1a un1a le1 eleitoraL desde que seu executor não trate 
de .cumpril-a, com-o deve, desde 1que prooUire n1,eios de s.ophis
mal-a, desde que estabeleça a ·fraude e corrupção, produzirá 
effeitos ainda peores do que uma lei má, porém bem exe-
cutada.. · 

.Senhore.'s, creio que en1 nosso paiz não tem havido até 
hoje uma lei eleitoral tão perfeita como a de 9 de janeiro;. 
es·sa lei previa, quanto possivel, todos os abusos, que se po
diarn dar, e procurava evitai-os. estabelecendo os meios ·e re
·e:ursos para issD. Com effeito. ·sabemos ,qual foi o resultado 
que deu essa lei na sua 'primeira exeeuç1ãü, rp·residida rpor sen 
auctor~ o Sr. Saraiva; vin1-os ·que a eleicão foi com:pletam,ente 
livre. Nunca houve uma Camara de ·Deputados ·que tão ge· 

, nuinamente · representa•sse a vontade de seus eonstituinte·s. 
·Mas, o que vimos depois? Qual o resultado dessa n1esma lei. 
no Ministerio do Sr. Viseonde de Ouro Pre:to? 

Ul\1: . SR. REPRESENTANTE - Qual é a conclusãü, que Se 
deve tirar? 

O SR. CANT_:\o - El tque toda lei eleitoral depende do 
ex:ecutor. 

Ul\1. SR.. REPHESENTAN'l'E - .Si essa lei ~ponde ser mal exe
cutada. quanto n1ais nrna lei m(á! 

O SR. CAN'l'ÃO - Essa eonsideraçã0 Já foi expendida aqui 
pelo Sr. Saraiva e é verdadeira; mas o nohre representante 
não póde ,contestar tarnben1. que•, toda lei el.eit.oral dep~nde. ·?e 
seu exer.utor. e a prova d1sto . e que a 1t~1 ,de 9 · de .Janeiro~ 
aue deu uma Can1ara genn i na expressão da vontade do povo, 
nutis tar1de deu: un1a Can1ara fals1fic.ada. qnc não exprh11ia a 
vontade elo povo, qual era a Ca1nara eleita pelo .Sr. Ouro 
Preto. 

UM: :SR. REPR.ESEN'rANTE - ~'[as, cmn rnuita di:fficuldade .. 
OuTRO Sn. REPRESENT~\1'\TE - A elo S1~ .. Cote·g~ipe tan1bem 

foi falsificarla. 
o SR. CAN'r.:\o - Nflo , eslou justificando o Sr. ·Cotegipe 

nmn njngnenl: tambrrn hm..1Ye a rnesma cousa. 
Senhorr.s. o fint 'fl\rine1pal qur lrve Pn1 vista. o a1.~ctor ela le.i. 

de g rle janeiro. corno plr.nan1e!_1f,e• r1eclarn~, fcn e'.:.1tar as ~a
rnara:-.:; nnanirnrs; por r~l'a razao elle faz1~ quPstao do~ 'C~lr
culos el0.itorae~ 1.1ninnrn rnnes. r. cnn1 effcn I o. a exrcuçao .da 
lei clen cssr. rPsnHarl,n. d!lrarvte alg11n~ nnnos. rnas, depq1s. dqn 
resnll ado nef!'afivn, o qne JWOVa cru r, por n1eH~1w que se,pJ un1a 
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lei eleitoral, quando · o executor nã.o quizer cun-1pril-a fiel
rnente, dará um res1u1tado m•áu, peor do que dará uma lei 
1ná, e'Xecutada nor um govPrnn sério, .. que t0nha -consci·encia. 
Prefiro uma lei m.á, executada por um governo com digni
·rlade, a uma lei boa, exe·cutada por un1 governo que queirn 
·fa·Iseal-a: eis as conclusões a que qub; chegar. Portanto, Sr. 
:Presidente, sem que seja ap-ologista desta lei eleitoral. sem 
que deixe de reconhe-cer que ella ten1 graves defeitos. e .que 
Jnerec.e ser reformada, não quero que est.e fa0t.o, Que ai i 11s 
P-xige m·odificação da ·1el. eon~orra. para que ?S estados fi
crue:m privados de sua autonomm ainda por mais de um anno. 

O SR. ·Jo.~o PEnRo - Que autonomia podem ter elles, 
constitui dos no dom,inio dessa· lei? 

O SR. CANTÃO - Responderei ao honrado representante. 
ao n1~nos po:r meu Estado. O ·Pa:r.á, minha terra natal, que 
tonho a honra de representa r neste Congress-o, ~em recurs_os · 
nara viver indenendente. .Só quer que se lhe de autonomia. 
que se lhe desatem as mãos e· afrouxem ·os circulas de ferro 
rm que tem estado ·a'Pertado até hoje'~ para dispôr de. seu" 
Pecursos con1o bem entender. 

UM SR. REPRESENTANTE - Quem atou as mãos do seu 
Estado? 

O :SR. CANTÃO - A centralizaGã.o que domin.ou ·r1uranl.e a 
1\f.onarrJl:lia. sobretudo nos ultirpos annos, c .que est.~. n.in~a 
dominando~ de certo m~odo, até ag9ra. 

VozEs - Muito bem. 

UM Sn. REPRESENTANTE~-· Isso é provisorio. 

O· SR. CANTÃo - Mas ~ão quero qué · esse estado rpro
visDrio du~e. por mais. um anno. (Apoiados. Y 

Quero. permitta-se-me a phrase, que elJes te.rubam sna 
ea.rta de alforria. 

Infelizmente meu Estado não é conhecido perfPitan1ente 
relos honrarlo~ eong-rP-ssi~tas. Ainda · se f.orma.m ·idéas in-. 
exactas do aue ·é o Pal'iá. . . 
. Vi, e, si tiver occa.Rião, hei de tratar da questão, um dis-

hncto representante affirmar que o Pará ·concorre com menos 
norcentagem para as deRpesas àns P.stados .do que a Ballia . 

. P~rnnmbur.o ·r _oüf..r,os estar1os= isto~ senhores. qüa:ndo o n·ohr0 
1\hnist.ro d::1 'Fazenda havia dito nue· os dois nntcos e.sf'.acloR 
que i~m saldo a seu favor são os no Pará e S. Panlo. 

p:tvr SR. REPRESE!lTANTE - N ess~ ponto O .quadro (~ yer-
dadeirO, no outr.o nao é . . . · 

. O RR. UcHôA R.onRIGUES - E' uma inj~ustica do Sr. Mi
n~stro da F~aze~da. O Amazonas~ :por erxemplo. desde que tem 
VIda propr1a. mesmo C'entraUz·a.do, concorreu· s·ernpre 1c·om 
grandes ·quantias para o C'entro, que sempre o ·abandonou. 

O SR. CANTÃo - P.ois comprehende-se que um Estano 
que tem Saldo a SeU favor, comrpuf,adas . as deR.nesaS O'Ue fa'7 
n Governo geral ou central com a sua receita. p6~e con
{';?r:rer com menos norcentagem qrue um Estado aue tem de
t~c1i"s, um Estado em que a despesa cobre a rreceita ?' 

UM !SR. REPREf;RN'PANTE - 'A riqurza no Parfl. n5.o1 é sen1-
pre a mesma; osciUa. · 
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O SR. Ucná\J RoDRIGUEs -- Como a dos outros estados. 
O <SR. "cANTÃo - Gomo todos os outros.· 

O SR. ANTONio BAENA - Tem regulado proximamente a 
11.000:000$0.00. (H a out1~os apartes.) 

ü 8RJ. 'CAN't'.:(o - Infelizn1ente o nobre Ministro da Fa
zenda tomou para base de seu quadro um anno c!imaterirn_ 
para_ o _Paná., em que houve forte crise eommercial e, por 
~sso, baixaram as rendas, de modo que a arrecadacão fDi por 
"- ; Ex. calculada em 7. 600 contos, quando a renda sempre 
tem regulado de 10 a 11.000 contos .. 

. '!JM iSR · REPRESENTANTE - A·queiJes dados são ffiíUito ca-SUIStiCos. . 

O SR. ANTo~·no BAENA - São dados estatistico·s. 

O 8a. · CANT~:(o - Ainda hei de n1ostrar, .si tiV'er tempo. 
Q~e esse saldo apresentado pelo· nobre Ministro da Fazenda 
nao é real, elle ·a:ugmenta muito, porque o rendimento de 
outros annos .é superior ·ao orçame-nto de 1888, que _IS. Ex. 
tomou por ba·se do seu -calculo. 

O SR. UcHôA RODRIGUEs -- Pelo que tooa ao Amazonas~ 
não attendeu ás despesas com soc-eorros pr:hHcos,_ e marcou-l.hP 
dois mil ·contos para o servico da divida. - · 

- O SR. CANT.:(o ·-· He·i de mostrar mesmo que o Estado do 
Pará te.m :feito á sua custa mu•itas obras, cujas despesas de
vian1 correr pelos cofres geraes .. e das· quaes o Governo geral 
s.e tem ap::roveit1ado~ ·quasi .exülqsivamente. Estas despesa~. 
que o Estado faz, deviam ·correr pelos ·cofres geraes. augmen
ta.ndo o saldo, portanto, com rque o Estado do Pará conc~rre 
para as ·despe·sas gerae.s. 

O SR. SERPA - Esta quetStão. de rendas se:rlá diS<cuti·da opportunamente. 

·O :SR. CANTÃo - Espero :que o iSr. Presidente me fará a 
honra de guardar uma ins'Cripção na 2• discussão do projec-to 
de Constituicão. poraue- quero tratar, não só deste assumpto; 
como· de alguns crupitulos da Constituição propriamente dita. 
dos quaes não trate~, porque não tive. a honra de· fallar ... 

0 SR • UGHÔA RODRIGUES - Flomos arr.ol!hados. 

O rSR ._ CANTÃo - . . . e não posso de-ixar ·correr sem 
a devida contestacão algumas asserções. •qi1e aqui têm sid:) 
enunciadas, relat,ivamente ao Estado ,que tenho a hon.ra de 
represenf1ar. 

,.Tá den1onstrei que, Ri depender a organizaÇão dos_ es..., 
tados de u.ma refor.ma ele•itoral, esta organizacão · · não tm.;:-1. 
lagar senão para fins do anno de 1891. e não quero que se 
demore por n1ais tempo esta organização, portque é. pPejudi
cial aos estados, e a mais do que todos os outros, ao Estado 
1do Pará ... 

o Sn . .SERPA -- Mais d·o qne a todas, não, egnalmente. 
) o SR. {iAN'l'.:\o · -- . . . a todos ogualn1ent.e, reetific~ . :1. 

phrase, porque que.~enloR ple·n~ auto.nomia, queren1_os t~r h:vre 
ac.çã.o para fraLarmos ele seus 1nteresses; ~queremos fomentar a 

......... 
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sua ·prosperidade na proporção de ·;;eus ele·mentos; não nos 
queremos queixiar dos outros, 'l~omo até agora temos feito. 

Si errarmos, si procedermos mal, carreguemos üOll1 toda .a 
.cu.lpa: mas. si pudermos concorrer .para a prosperidade dos 
nossos esta'dos, não se nos roube ·esta g·l-oria, não se nos bo
lham os esforços no cumprin1ento da nossa n1iss:ã1o . 

.Sr. ·.Presidente, crei-o ter justificado o meu voto f'.Ontra a 
rnoçfio. rrrrminando, pe<:O a v. Ex. e ao CongreS1SO 1'0-]rYn.
rem-me o te1' roubado o seu l)reeioso tenipo, ouvindo..:n1e .. 

VozEs - Nã.D apoiado; V. Ex. fallou muito bem. 
O SH. BADARÓ.- Foi pena que V. E:x:. ·occupas·se ,sua 

he·lla intelUgencia, ·C·On1ha.tendo a moção. (O o'rador, GC.' deixa?~ 
a t?·ilJ'lJ,na, é felicitado por grande numero de set~s collf?:g.aR .)\ 

0 SR. ARISTIDES LOBO (pela ordem) - Pergunto .ao 
Sr. Presidente si o primeiro orador inscripto é contra ou a 
favor da moção. 

O SR. PRESIDENTE - A unica disposição que h a no Re
gimento a este re~s·p~eito, é 'a que manda que a palavra se.i a 
dada conforme a üis'C~irpção; e isto foi assim determinado e.m 
consequencia de uma emenda, :que foi approvada~ á disposi
cão ·que mandava dar .a .palavra alte~nadamente.. 

Ten1 a palavra o iSr. Zama.~ por tel-a cedido en1 seu favor 
o Sr. Den1etrio . 

O Sr. Zama - Senhores rpmubros elo Congres-so, aquelles 
que professant .sincetrament.e os princípios e dogmas re.publi
c·anos e s·erian1ente tomam a si a tarefa de defender a .Repu
hUc.a, 2J'rincipio, sem se •encarregarem, · :porém, da def~esa d{)s 
abusos e das cbrr,uptelas que no systema se tem introduzido, 
ou se pnss•am introduzir' não podem deixar de pre~tar pleno 

. assenso a proposta . que .se ·acha e·m discussão. 
· Qual é o .fim desta moção, senhores? o .fim unico é pr.o

. porcionar aos· estados um regulamento ·eleitoral, ·que .offere•ça 
·aos cidadãos ~qu.e tê.m• de conc10rre.r ás urnas para a ;escolha 
dos. representantes dos estados, melhores .garantias do que 
. encontrán1os no ·dia 15 -de setembro, .q.undo $e pro.cedeu á 
. eleição 'dos membros deste . Congresso. . . 
. Nesta moção, redigida c-omo está (si be•m . ttüe eu não 
· n1e preo.ccupe ·.cta ·fórina, m~as . .pre·sto ·SÓ1n1ente at.t•enção ao 
fundo), affirn10 que não ha a Ine.rior manifestacão de hostiii
dad~ ao Governo. que. nos rege: pelo contrário, para os que 
entelirJEnn que os .an1igos u1·sos são os· ne.ores que existem. 
mocões desta · ordent prpduze.m sempre saiu tares· e•fteitos" junto 
áquelles ·Que ,querem realment.e governar, como deve go
vernar um . governo republicano .que respeite .a opinião rpu-

hli'ca · e .não queira dirigir-se ·carpriehosa e arbitrariamente .. 
. ··.. · ·senihores. conheço ha muito tempo o Sr. Ministro do In-

. terior, .com. qu.em sempre entr8tivé · -amistos·as relacõe·s· pes
s.oae.s, · f~ A euja pr.o-bidade politi.ca não procurarei' negar jus
tiça. Serei o primeiro a crer que foram boas as intencõe's do 
Sr. Cesario Alvim · fazendo baixar: o regulamento eleitoral. 
que :lctualli1ente ·nos rege. Quero\ acreditar· q.ue os reto
.ques que· .es•s•e regulamento sof!freu·. · ta1nbem foram ditados 
.pelos .m·o~i,VQS OS mais .'fl:Obres; mas, .acin1à. de tudo, ·está\ a· 
experl'e:ncia, ·e ella nos ·tem d·emon.strado ·que,. alplesar dos re-
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to;ques~ ou, ante·s, eon1 eH·e!s.! o regul;aune.nt.o cada ~dia se tE'n1 
tornado peor. . 

. ·~ephores, não entro na apii'eciação das faculdades .e at
trtb~Iç?es do Governo Provi·sorio; não quero saber si elle t0n1 
o ,direito de legislar e regulan1entar: o que sei é que todos 
TlOR. deputados, senadores. membros e chefe do :Poder Exe
e.uLivo. d~vmnos aLtender aos interesses do p.ovo, que nos n1an
rl.on aqu1 defender ·OS seus direitoR f'. zelar as ·suas prero.ga-
hvas. · 

Proce.de·ndo o nobre representante flumine-nse como J)rO
.CPdeu. S. Ex. deu um.a prova de que deseja concorrer para 
q~w o Governo Provisorio s]ga o melhor caminho, nas concli
çoes em que nos achamos. 

E S. Ex. não pó de ser suspeito; não é, como BU, un1 
apo.sta}..a. ·que ve1n da Monarcíhia. Usando desta expressão. não 
-creiO 1rrogar-me uma injuria, porque apostatar para a frente 
semp~e foi nobre. O que não é licito, o que não é decente. o 
que e, mesmo, repugnante, é apostatar retrogradando. · 

Senhores. o honrado Ministro do Interior~ mais do que 
outro qualquer, tinha obrigação de lembrar-se de um passado. 
fJHO lhe devia ser tão caro como é honroso. S. Ex. tinha si elo 
PI 0Hnraln1ente sagrado seis vezes por Minas. contra as oroens 
Pxpc-w'litias aqui do Rio, ordens que tinham pór fin1 resl.ringir 
de algurn rnodo a liberdade das urnas naquelle Estaclo. A!Pe
sar de tudo. a anl.iga nrovineia de 1\finas rnanclou, ereio que 
.por ~eis vezPs. o Sr. Cesario Alvim ern 8;Uas 1 is tas f'riplices, 
grac:.as á lei de 9 de janeiro. 

Ul\"4 SR. REPRESENTANTE -. Graças ao esp i rito fie in de-
pnnclencia da província dé Minas. _ 

O SR. ZAMA - Alce e i tD a correcção do nobre represem
tau te, correcção que não é senão o complemento do n1ou pen
samento. 

Si a provincia de M.inas não fosse bastante conhecida pela 
sua altivez e independencia (Apoiados), com certejz:a não teria 
procedido do m·odo .por .que o fez. J?o,r m:ais . al~ivo, , poJ'Iém, 
que seja um povo ... desde qué elle se acha .comprlmldo no exeT
cicio de suas funeções politicas .por leis m"ás ·e po1r agentes 
officiaes rpouco conscienciosos,. a não querer le'Vantar-se co.m 
ai;; armas na mão, ha de, forçosamente,. ceder ás ordens do po
rler. A provincia de Minas~ porém, repito, graças ao seu· cara
cter e á lei de. 9 de ~i aneiro. ponde manter-se s:empre na aHura 
.ele ~r.us deveres. 

tOra o que suecedeu então á M'jnas é n que ·rlesr-jarhtls 
actualm~nte succeda. a todos os estados. E digo, nós, porqut-\ 
desde que adherJ á Rep~bli~a, so~ tão ben1 il2tencionadD con1o 
qual,quer republi-cano hi-storico. s1 bem que nao tenha os mt:A
lTIOR titulos. Sou o primeiro a reconhecer .que· a~t~s de m1m 
estão elles na dire-cção. restamdo-·n1e apenas ~uxiha1-os ·com 

· OF; lrteus conselhos. si é que posso dar conselhos. Mas. que 
. auerel11'0S nós CO:ffi esf,a indi:c:ação? ;Dlet?eli.amos, piorv:entura. 

ct 0 spir o Governo ))rovisorio Q~s at.trJbU1C01E'S que lbe eonfe-
rimos? · . . 

Nilo. Dosrjarrws. ~in1plr.~nv:\nte. fazrr ehegar ao r:onhPet-
n1ent.o elo IGI.overno a1qu i llo .que todo rnnnclo sah~. a:gu1llo '(lU e 
cada. urn dA nôs RP1lt.e. que o rr.gulan1Pllf.n a·ct.nal nno .garant.e 
de modo algun1 a li~erdade de voto~ e faculta aos agentes of
fi:ci·aes todos os mmos de fraudar as urnas . 
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, O argumento do illustre representante que me precedeu, 
de que não ha lei, por boa que seja) que, n1al executada, não 
produza desastres, nada prova, porque prova de rnais. (Apoia
dos.) 

Si urüa lei hôa, que cerca o cidadão, na occasião de dnl' 
o seu voto, de todas as garantias imaginave'is, :pód0 ser de
turpadá, que não succederá con1 un1 r~gulan1ento que. en
t~rega ás intendencias todo o processo eleitoral, desde o ah s ta
n1ento do ·eleitor até a apuração final d{) voto? (Ap-oiados.) 

Não ha iPOr onde escapar. (Apoiados.) Quando as- inten
dencias forem honestas, a eleição ha de ser bôa, e neste mo
mento fol\go .de dar testemunho de que vi eleicões boas, no 
Estado da Baihia. {)nde as intendencias souberam ·cumprir 'o 
seu dever. (Apoiados.) 

Alli está um nosso i Ilustre collega, o Sr. Barão de Villa 
Viçosa. intendente do municipio de' Santo Amaro, que soube 
cumprir o seu dever.. . · . 

UM. SR. ~EPRESENTA'NTE -. À1)oiado. 
O. SR. ZAM .. o\ - •• • • tendo es;colhido o melhor pessoal 

das lo,calidades, para organizar as mesas. 
UM, .SR .. REPRESENTANTE - Ap·Oiado. 
O SR. ZAMA - Ning.uem se queixou da·s eleições proce

cUdas ne-ssas ·localidades. 
Quem milita em politica, 1CO·mo eu. conhec-e os desgl'a

çados habitos eleitoraes. que, este -paiz tem tido, e :Sabe que 
ainda eUe conseiWa esta perni-ciosa herança dos tempos .rlo 
Imperio. · 
. Os nobres representantes não ignoram que ha muitos ho
mens honestos ·(pelo menos no Norte isto é muito commun1), 
incapazes de ipTati.caJrem um a·cto reprovado na sua vida -par
ti·cular. e' que. entretanto, se vangloriam· de ·haverem falsifi
cado a·ctas eleitoraes. (Apoiados.) 
· -convirão commigo os meus collegas ·que não ha .ainda. 
entre grande numero de patr-icios nossos nocão exa.cta do que 
seja a p:robida;de politiea e eleitoral. (Apoiados.) 

O regularnento do Sr. ~Cesario Alvirri', em um paiz en1 
que cada cidadão se mostrasse zelos.o de seus deveres·, e res
peitador dos direitos dos outros. em que todo n1unõo se 
interessasse em manter a liberdade de voto e a pureza ela:::; 
urnas, em que ninguern absolutamente pensasse em ahlHHll' ... 

. UM .. -\ voz - E·risinaria a ~abusar. (Apoiados.) 

'O SR. ~:A MA-- ... seria, talvez, -supportavel; ern um ·paiz. 
"POrém, .com{) o nosso; em :que· os intendentes e seus pre
postos não são anj.os, em .que o- nr.oprio Gnverno ~se mO'stra 
pouco escrupuloso en1 materia eleitoral, e1n que homens tern 
havi-do e ha ainda, que affirmam que - em eleiçiJes o cr~m,r 
unfco con.sfste e'm, perdel-as_ .. em aue ha numerosos sectarios 
da . esc-ola que ·préga .que - os (?:ns .iustificam os meios -. 
em um paiz, finalmente, em ,que o ·abuso, e o abuso .e•leva.do 
á ·quint'essencia. é a. regra geral, semelhante regulamento é. 
além de inexequive'l, pura e simiplesmente intoleravel. 
(ApOiados.) · 

o· illustre Ministro do Interior não pôde avaliar, mesn1o. 
como sr. acha exgoU:Hia a paciencia def:itc povo, RPnljWc tão re
signado e submisso tis ordens c:lo Poder. Posso assegurar ao 
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Ctl}~esso gue. a continuar este deplol-avel systema de fazer 
" e:coes .. n.ao 'h a . quem possa responder pela . ordem publiea, no~ -cnrniClOR ele1toraes. (A. vaiados.) 

O ~ida~ão acha-se na dolorosa contingencia, ou ife abs
fnr-M J~t~Hramente. -das. ?rnas, ou de defender pela força os 
seus rln oll.os J!Ohtwos ;ra concnl·eados com um desembaraoo 
'~!111ea rlan.te~s VIsto .. e ameaçados de o serem de novo nas pro
XmlaR ele1çoe·s. e ainda ,com maior clesembaraco 

As remontas poli•ciaes . estão Be fazendõ ·em todos os 
ost;arlos na mais all.a escala. Si 'toclos os bra?.ileiros fossem 
an.Jos em politica, poderiamos dispensar qualquer leg.i;sJação: 
n:as, sendo ainda o que somos. ·o regulamento eleitoral em 
VIgor havia :fatalmr.nte de produzir o resultado que tivemos. 
Nunca o sorites do Sr. Nabuco foi mais completo entre n6s. 
· Não ha muitos dias, os nobres representantes tiveram o e~pect.acuio de actas .iá viciadas em sua origem. e. ainda .en1 
cima. raspadas e refalsificadas depois; espectaculo tristissimo. 
que tanto depõe contra a moralidade p.r.j'Vada, como contra a 
moralidade ~fficial,. espectaculo que o poder publico deve por· l"ndo,s os me10;s evitar. . 

. Estou eans·ado de re-petir que sem urnas livres não é pos
SlVel estabelecer-se no Brazil nenhum regimen politico Iivr·e. 
r.hame-se eH e Monarclhia ou Republica. (Apoiados.) Não se 
fllnrJa a liberdade desconfiando-se~ della. 

Oon1 ,o ·llltinlo ret..oaue qrue .soffreu o celtehre regulamento, 
:ri.eou obra· acabada. Não ha meio de escapar dos- mesarios 
fraudulentos senã.o ernpregando a força. 

Lo"go depois de r'eunido o Congre,sso neste edifi;cio. tive 
nocasiã.o de mostrar a um dos noss·os distincto1s co.llegas, in
timamente ligado ao chefe do Governo Provisorio, uma carta 
do interior da Bn'hüt'. Pm ·que pessoa auaUficafla e di·!!na dr 
toda a fé me communicava que na villa do Ohique-'Ghilque, 
com-o em todos os 'Outros pontos do municipio. ningue,m. sabia · 
~crue ali i se tives.se procedido a ele i cão algnma. Não se reu
niram os mesarios, nem eleitores. não se· abriram, mesmo, os 
edificio·s designados para os actos eleitoraes, e. entretanto, 
appareceram na CanHal, para a apuração, as actas de todas 
r.ssas localidades. figurando como tendo votad-o a quasi una
nimidade do eleitorado. O mesmo ·Dhenomeno se deu no mu
nicípio de Santa Mar·ia da Vic,tor-ia.; em quasi todas as re
-~·iões á. n1argon1 do B. Francisco o mesmo escandalo se prn-
t.icou. . . , . 

O illustrr, Sr. Ministro cfn Inf.Arwr. crew eu. e n 1mwo 
que ainda pensa que ha, no Brasil eleit~r~s. A eleioão en~re 
ni-)~ está. reduzida a:os 1ntenrdenfes munm1paes, pe•la m·:=uor 
parLe os.colhidos a dedo. 

Não ha muitos dias, a imprensa daoui. o Jornal do C'om,
?11.(}1'cio •. si me não fal1ha a memC!ria, publi:cou Uni doctnnenf.o 
aue ·provava que as el e·icões fe1Itas na c1dade d~:.. Condeuba. 
(Bahia) e -constantes do livro de notas do t.abe·p-Iao da:quella 
cidade. eram muito diversas das actas que serviram na apu
:r1aç.ão ·g-eral r, que .}à foram a;pprovadas pela Ca~a~a do.s 
Srs. n.e·putados . . .... . . . 

Estes denloraveis abusos, SI p.ao ~r,:tm Impossiveis, ~ram, 
t.odavht.. mnif.n niffireis ronl ns OlS'DOSlÇne·s 'Claras 0 trrmln~n·
f.es fla lei ele 0 rlr janPiro de 1R81, .a q~1aY. Ptncur.:ou 'Cerr.ar a 
verdade. ClPifornl rlr fnrlas as g':lrflllhflS lm:lp,'l11:lVClS, 
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O Governo Provisorio, excedendo a orbita em que de
veria .conservar-se1 sacrificou ·OS seus proprios i-nteress'PS1 · re~ 
vogando in li'm'ine aqueUa lei. Nada lucrou a 15 de se.ten1br(): 
nada lucrará 11as elciçõPs do~ nslados: sô eonSf"guiu um~t. 
cousa: despertar contra si a ,flesconflança publica, n o:s go
vernos que perdurarn são o:-:: quP sabPln -t~aptar pela lral-

. flade de .seu proceder a confianç.a nacional : ••nu.llnm. est ún-
1H~riurn tutwrn, nisi benevolenLia rninitunL ,, 

O SR. CAlVt:POS SALLES (J.ll'in:istro da.. .! usti(~a} - Corn a 
11.ropria lei do .Sr. Bar.aiva a oppo61ição foi abafada. 

O SR. ZAMA - Mas p.or .que foi abafada? Por,que a lei foi 
desrespeitada. ü honrado Ministro. a quem devo todas as al
tenções, :quer pelas suas qual,idade'S pesosaes1 quer piela. sua 
posição orficial, bem sabe que a~s melhores leis poden1 ser 
ôeturpa;das. 

A corrupção do· optimo é o pessimo. 

Imagine S. Ex. o que deverá ser, então, a corrupção do 
p essim,o, porque p•es·simo é o actual regulamento. 

Si com a lei Saraiva a opposição foi abafada, com o re
gulamento Alvim só poderá surgir das urnas o que- o Go
verno determinar .. 

Só por. um n1Uagre se dará alguma. excepção á regra. 
(Apo'iados e não apoiados.) 

1Senhores~ este ar.gumento é o mesmo produzido pelo 
~osso collega que antes. de mim occupou a tr.ibuna. 

A lei :Saraiva foi de.tur.pa.da, :comio podem ser deturpa
das todas as lei.s (A1)oiados) ; n1as, si. ella, lealn1ente executada., 
abriu as ·portas da ·Camara ao nobre IM·inistro e ao di·gno· .Sr. 
Presidente de:;;te ·Congresso, a eulpa de n1aiR tarde estas por
tas serem fe·chadas ·á opposiçãoQ, -vigorando a mesm'a J,ei, não 
~póde, nmn deve ser attribuida a defeito della, mas dos exe
cutores. (Apoiados.) Ora: os homens não· mudaran1 ainda, dessa 
épocha para agora. · 

·o Si:t. RosA E SILVA -. · A lei é tão boa .que os pa·rtidos 
julgaram-se gar.antidos e pleite-aram a eleição ~sob o .s.eu re
gim·en. 

O SR. ZAiviA --No Sul. a educação politica é sem ·9-uvida 
1nuito melhor do .que no Norte; entretanto. até o nobre Mi
nistro se queixa de que não poude vir á Gamara no re·gimen 
dessa lei. · Or:a, im·agine-s~e ·que, sendo os mesmo·s homens e· a 
lei n11ui,to differente, tendo-se entregue a;gora todo o pro·ce,s.so 
eleitoral a uma só entidade presa ao· Poder, que resultados 
de:plora'Vei:s não ·se hão d~e dar en1 um· paiz mal educado, -elei-
toralmente, con1o o Braz1l ! · . 

Ü SR. CAMPOS SALLES - E' que1 peD!SO que não é na ·J,ei 
eleitoral que e:-;tá a garantia da liberdade do voto. Essa lei, 
isolada. não tem nenhum. valor; depende das outras institui
ções. · (Ha. o'l.tt'ros apa1·te.';.) 

O Sn. ZAMA - Sr. Presidente, com ·.certeza a prim'eira 
garantia da liberdade' eleitoral estiá na educação politica é so
cial do .c.idadão e na moralidade do Governo; 1nas. co1no diz 
dall i o meu no.bre collega, as leis concorre,r~em poderosamente 
para formar os costumes. Não se educam cidadãos decretando
se n1ás leis e pessirno.s regulamentos. (Apoiados; m.nUo bem . .) 
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_ ·Si nós .J a q1·an1os aLrazados ctn educação eleitoral, apesar 
de• urua lwa li'J', (~unw a de 9 de janeiro, vunw::; sent duvida 
J~t~ol'a.r· u~ r~o~sus eo~lunws coro o nwnumcntal l'eg·ulanlt-~nto 
( .c.sat'Jt) .\lv1_1ll u eum os retoques ·que lho tênJ sido feitos. 
_IJc~r·l a.Jl~o,· nos, que no-~ suppornus a ·classe directora, vamos 
l'PJrH·td tt.· cn1 u1n cl'ime !QUe ten1os tantas vezes urofli.o·ado 
qual_ 1

' de auimat· c~ :!'avt)recer a fraude em n1ateria~ eleit~-r~al: 
... _ Devo emTl franqueza dizer·-Yos, senhores, que encaro «.t 
L>teLadu1·a pur mudo n1uito -diver·so da1quelle pelo -qual cos
lL~nram t:•ncaral-a alg·uns dos illust.res -colle.gas. A Dictadura, 
alllda l.Jil1llc•uJ o di:;;sc•, não póde ser outra cousa senão un1 
n~e-t·c-sr· l'mo de poder, que se suppõe :conferido a u1n ou 1najs 
l'JrladãtJ::-; l~P_l<l e-<ni.-.:·l'n'3n faeito tia Naçãu~ para que elles~ .sob s~1a 
n_':-:'pon:-;ahlhclade~ pos~a.1n tOJnar con1 rapidez certas providen
('Jil;-; c· d c·et·~el ~.r· er-rtas n1edidas .que, en1 en1ergencias graves, 
~'.' I nt·nen1 .. nrct!spcnsayeis ao ben1 p:ublico: dictadura no Bra
Z1 L e nu :ltrn no seculo actual, não póde mn eircumstancia al
·~ur1la Sf'l' dt':;.;polica. sujeita ·a paixões narl.i~ulares. ou sub
Ol'di na.da a inl.eresses de seg·unda orden1.- {Apoiados.') 

D1g·a-se sem rebuço a verdade. A Dictadura entre nós 
St~· Li n lla un~ ak·ance: removido o re.,gin1en monar>C-hico, esta
belecer D rer:rublic-ano. 

lTsr Sn. REPHESENTANTE - lVlantendo . a ordem. 
ü SR. ZA:tviA - Mal~· a orcten1 nãq ten1 :s·ido ataeada por 

D inguc!n : a Republic-a teve• un1a grande fortuna:· não encon
ü·ou inirnigc.;; a emnbater. Todos a acceitaran1 sern repugnan
cia~ todos se pro,puzeran1 a ·auxiliar a fundação do noVIo ·:re·
giJnen. Nestas condições, a Dictadura nunca teve necessidade 
:r: c! a J · ele· en1pregar n1eios extraor.dinarios. 

Sen1 objectivo, pois: não podia, não 'devia se revolver o 
paiz ele f'oncl e·n cOJnble, nen1 revogar as leis ordinarias, reco
II h e c-i damenl.e boas, -que possuiarn.os. 

!E'xccdondo estas raiaJs., que o crite·rio do -P.r.o:vi.sorio lhe 
rleYia tel' traçado, O·S g·ove.rnante.s·, q\l-'e püdia.m ter tUdO ganho 
perante a opniã-o na•cional, sô consegu!iram de-s-pertar des
c-onfianças, que de certo :não terian1 surgido, si tives:sen1 me•
lhoe -eomprehen-dido o pa:pel de uma dictadura moderna, intel- · 
ligentc r-· paLriobea, que tivess-e po·r alv.o de: seus esforços a· 

· felicidade e .a grandeza nacionaes-. 
O SR. BAD:\HÓ ·- Essa é a verdade.ira doutrina. 
10 Sn. Z:\SL\ - A Dictadura ten1 con}nwttido erros, e 

graYes: o::; n1mnhr1:._s do Provis~Hio n~o. pod~n1 pretender ~ in
faHibilida-de. e· estao 1Sen1 d:uvrda su~e-rto,s a~s fra~quezas rnhe
rentcs a todos os serc.s humanos; eommetteran1 erros e falta:::, 
que rnuitos outros politicos t~rn cor~1n1e_ttido, sob~es~J~~ndo 
er1tre todas o de- de:ixaren1 ~mul'ta vez o Interesse Individual 
suppfantar os grandes interesses- na-cionaes. Outro ~rro do 
Go\:erno Pr'oYisorio, erro que tan1b~m te1n-se ~)xtend1do aos 
estados, foi o de preoccupar-sc J1?.als ele organ1za1: um Con
ures.so para a eleição de un1 Pres-rd·ente .da Republi-ca, do que 
·JJilra a on::anizaçãn de urn p_acto fund~n1ent.al regu!J.r. Essa 
preoc~upa~ão cTa tão conhemda e n1anrfes-ta, que !lao poucos 
eandidatos .iulga1rmn dever declarar em. suas .circulares . o 
non1e do ho,rncm en1 que se comprometba1n a votar. (Apar- · 
tes.: conleslaçiJr.~.i Na Bah!a .o facto se de_u. _ con1o ~e ~óde 
vcr·ifiear· prla ·Jm'(n~:cn~a d1ar1a flaquella Cldade. (A.pn.1tes.). 
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lÜ n1estn1o :pheno·n1c,n!o se csbá dando ·PTesentomenLe :com 
relavão ú eleição elas uonsLituinLcs .dos csLados. 

Não se cogita dos honwns capazes de decretar uma boa 
Constituição, que concorra para a federação real dos estarlos: 
prDcura-se n1ais quen1 seja apto para ;votar no candidato ~que 
se· tem em mente eleger, e procura-se ainda, por meios arLifi
ciaes, substituir a vontade popular. 
· ~, triste dizei-o; 111as para n1uiLa. genle a questão não é 
'de urna boa organização dos estados e n1enos ainda do futuro 
da Federação: a questão é uma e unica - rnanLel' um pro
:cesso eleitoral, re,conhecidamente in1-prestavel, n1a·s que ga
rante a eleiçã9 de governador certo e deteriii:inado. (Apa:J·tes; 
cortlestações; apoiados e não apoiados.) 

UMA voz - Essa é :que é a verdade. 
10 SR. ZAM~~ - U·m p·atriota sincero, Sr. Presidente, não 

'pôde ·cogitar destas pequenas cousas, quando se trata de re
formar uma Patria que os abusos tanto desfiguraram. (Apoia-
'dos; mu.Uo bern.) · 

E, senhores, neste momento acho opportunidade para 
appellar para o patriotismo dos illustres. rio·-grandenses · que 
·sentan1-se nesta Casa. 

Elles, que têm sido os paladinos da Federação, que fo
ran1 os ..Q.efensores dos bons princi,pios rO!publieanos, nã.o 
.podem deixar, nesta occasião, de nos vir auxiliar para conse
guirmos que os estados possan1 eleger os seus representantes 
· con1 algu·ma liberdade mais . do que tiveram na eleição do 
. Congre·sso Constituinte. . . 
. !Senhores, notemos ruma cir~cu1nstancia : este Governo. Pro
visorio. tev·e uma fortuna, que não me ·consta que ·go, erno 
.algu1n tenha tido; esse Governo Pro:vi,sorio nãO. encontrou 
·,inimigos ·dea~nte de $i, .não enconúrou oposi~cionista-s. (Apoia-
elos.) ·. 

(j SR ARISTIDES MAIA - Não os encontrou ás .claras, por-
·'que ·unham medo, .In·as, occultos, quantos não andam por ahi ! 

VozEs - Oih! Oh! 
'o :SR. BEVILAQUA - Amigos_ ursos. (Riso.) 
UM.A voz -. E·· adherentes. 
O SR. ZAMA - Sr. Presitdente, os .1n1migos occultos, que 

se não :conhecem, 'não devem metter medo a ninguem. 
Ul\1 SR. REPRESENTANTE - São os pe.ores. 
O .SR •. ZAMA - Eu, pel0 n1enos, não tenlto receio desses 

. ta,es. Os governos não devem ter . n1edo . de almas do outro 
·n1undo, desde. que na .correcç.ão. de seu procedin1ento está ü 
·.primeiro elemento .d!a · forca· que os n1anten1: ·quetn :Leiln a 
· eonsc.iencia tranquilla, não treme, e nem se assusta com fa
cilidade: um governo que .cun1pre seus deveres está sempre 

-'habilitado a combater os ininügos, de onde quer que elles 
surja,rn, :porque sabe .que o patriotismo naç,ional estará acima 

. de tudo, e .que na ·hora do. perigo encontrará em torno de 
· si os· bons cidadãos que se interessam déveras .pela ·.causa 
'·pu~F9a... , .. 
r.' . .o SR. BADARÓ.-·- o que queren10S é apenas a liberdade, 
, par::a o povo· m~nifestar-se:. 
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0 SR_~. PRESIDENTE- Observo <ê"tO nobre Deputado ... (Cru-
Ztl!lli-Sc dwer:sos apa-rtes.) · 

. . O S~t. ZAMA- ~r. ·Presidente, o rurnor que vai cá por 
ba1xo nao 1nc pcnnlLLc nern ouvir o .que V. Ex. me diz 
no~ to 1nomento. 

. \Ü . Sn. PnESIDEN'l~E ~ OlJservo .que o Lempo de~l:,inado á 
1 a parla .ela ordern do dia está rindo. 

O Sn. ZAMA - Sr. Presidente, conLinúo no meu pro-
gt•at nrna. , · 

Sonltoees, obedecerei ao nobre lJresidentc -con1 o respeito 
q~e Loclüs nós lllo dc~vetnols,, por1QUC, con1o :C;ie1ero, p.reciso 
d1ze1~ a esta Assembléa em alto e bom som : Omnes legum 
sert,'t suJn/us, 'Ut l'ibe1·"i esse poss-intiUS. Não ha liberdade com-
pleta :;mn com:plela submissão ás leis. Vou acabar. · 

· O que quel'emos nós> o que quei· o auctor da n1oção, o 
que 'CJUercm os men1bros do Congresso, é o direito do povo 
manifestar livremente sua vontade ·no dia em que tenha de 
eseollwr seus legisladores constituintes, e não o ,poderão 
1'?-zet· cq;m o regula1nento eleitoral em vigor. Nós, congres
Sislas, esperamos .que o Governo Provisorio e ... Sr. Ministro · 
do Inlerior attendarn a este brado unisono do Pv -. J brazileiro, 
que ahi está a pedir a reforma desse regulamento, no sen
tido de serem as mesas eleitoraes organiza,das, bem como às 

.juntas de apuração, por ·con1ar·cas, nos termos da lei de 9 de 
janeiro de 1.881. . · 

·O u ttüno retoque ainàa tornou peor esse regularnento, 
·,_:·.ntr·cgando a, apuraoão parcial ás i~tendencias de cada mu
nicipio. 

Fa~)a .isto, S. Ji:x., que receberá, alén1 de n1eus applausos, 
que nada valem, os applausos de uma Nação, que constituem 
a rna,is Julgente corôa .de gloria, que póde cingir a fronte 
de u 1n homen1 publico. (Apoiados; muito be·m. ) 

O SH. PRIDSIDENTE- A discussão fica adiada, pela 'hora. 
\() SR. ARISTIDES LOBO (pela o1•dem) - Desejo saber si 

.. esta :r.nateria .continúa ·e1n .arden1 do dia. · 
,o SR. ~·.PRESIDENTE - Sen1 nova deliberação do 'Gongressà, 

não pó de c'ontinuar. 
O SR. AHIS'l'IDES LoBo - -Greiq que, urna vez interrom- . 

. pido 0 debate pela hora, a ma teria deve continuar em ordem 
-do dia. 

o SR. PRESIDENTE- A Mesa entende que· nã.o pó de- pôr 
na ord en1 do dia assun1pto extranho á Constituicão. · 

o Sn. ARis'riDES LoBó - Entreta:nto, anteponho, cón1 a 
cLevlâa. venia, á opinião de V. Ex. a opinião do Congre-sso. 

o 'Sn. PRESIDENTE - E' Uln requerimento de urg.enci~? 

o Sn.. ARIS'.riDES LoBo- Não importa. 
ü Sn.. PRESIDENTE -· Mas, quaes são os tern1os ? 
o SR ARISTIDES 1LoBo- De uma explicacão, porque, 

.. no meu ~odo de entender, uma materia, incluida uma vez 
na· ordem do dia, po'r deliberação do Congress9, emquanto 
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não é votada, conlinúa na ordern do dia, índependentemente 
de nova ~uneessfw de . urg·mwia. 

O t;n. l 1ttESLlJE::-.lTE- Entendo que, e1u Yista do Hegi
men to. só púde ser a~sum pLu de dbeu:-;:são~ a. nãu sm· a Gon
~Li Luit_:ão, qualquer nmtm·ia cuja ui·geneia seja v ola da velo 
Congre:5so na sessão anterior.-

0 Sn. ..:\.HI81'1DES LoBo - E' exaelamenLc o easo· eu1 quo 
e::;laruws. 

ü ~H. PHESIUEN'fl~ - Em. ea,::;u seuwHwntc o Congresso, 
inLerpt't:!lando .:uetn o 'H:egirnenLu, concedeu nova: ut·ge.neia pa1·a 
ltuj c. 

Não tenho a rnenot· duviJa cn1. cousullat· o Congresso 
sobre o que requer o nolJr·~ t·e.vreseutaule, ·para que a 1noçã:o 
pos:::;a se1· dada })a,ra a ordmn do dia sqn1 noya urg·encia. 

Consultado, o Congresso re:::;ulve ser :r1r-cessaria a con
ees:::;ão de nova ur:genda para que possa a moção continuar 
na ordmn do dia,. · 

8.E.UUND..:-\. PAHTE DA UHDE.M DO DlA 

DlSCUSS.:\.0 D.-\ SECÇÃO ~a JJO PH.O.J EC'l'U UE CONS'l'lTUIÇXO 

Continúa a 1 a diseussão Lia secção 2ll do vroJ e~eto dB 
Constituiçfto con1 as emenda::; · apres.entadas. · 

São lidas, apoiauas e enll·aúl conjunctaillwnte cu1 tlis
cussã-o a~ ~eguiutes: 

Ao art. 39 

Accrescente-se o seguinte: 
· -í.". Ser dmniciliado no Brazil . de~úe dez annos, pelo 

n1eno:-;, antes da, eleição. -··- B. Ca:1"neiro. Meü·a àe Va.s-
concellos. 

.Ao art. 110 

. Eu1 y;ez das . palavras - não podendo ser reeleito para 
o periodo presidencial inunediato - diga-se. o seguinte: -

.e não poderá ::;er reeleito. - Jleú·a ele Vasconcellos. -·Bel-
la1~1nino Carneiro. · 

Ao a,rt. 41 

l1tHJOis da palavra -- promelto - ae.cre~cente-.se o se-
. guintc: - ou juro. -. - 1llei1~a de VasconceUos. Bellannüw 

C m·-rwir o . 

Ao .art. 40 

Antes da palavra-·-. prometto -.diga-se: -juro ou ... 
F . 'Badaró . 



- 1089 

Ao i..U'L. 4.2 
Acct·csceule-sc: 

. P~uag1·ap:lw unien. ü ex-Preshlenlu J.a \Republica não 
v,odera ~cr llUllt_eadu Vice-Presideule do Senado, Pr'e.sidente da 
GalllUI'a e l.jl'<:~~1dentc do 8uvremo Tribunal Federal. 

8 · lt. - ~ala da~ sessões, 3ü :de dezerubro de 1.890. - ·. 
P. Badurú. 

Ao art. !!O 

l~n\ell ele;.-se assün : 

O Presiclonlc exercerá o cargo put· t:tuatrn annos, não· 
yud1~~1do ~l~l· l'(~eleitu para o perioclo presidencial il11rnediato. 

~ 1_ .u 0 ~Ticc-Presidenlo que exercer a presidencia dentro 
dos do~~ ult1n1os annos do period0 presidencial, não poderá 
ser el~Ito Presidente para o perioclo seguinte. 

~sala das Sf~ssões. 30 de deze1nhro de 1890. - Pedro 
i-tnwt·ico. - .Santos Pere·ira . 

. :\.o art. 41 

SuJ.Jslilun.-sc pdo scgu inte-: 

O Presidenlt~ c Viec-Pre~idente serão escolhidos pelo 
.povo, n1edianlr:• eleieão jndire1cta~ para a qual ·cada Estado, 
ben1 con1o o Dblriclo 11',edcral, ·tonstituirú u1na circuiinscri
pção, eom eleitore~ e::;peciaes em nu1nero eg·ual para todos 
os estados. 

Sala da~ se~::5Ões, 2.L) de de:zernbru de lSUO. Pedro 
A·m.erico. 

..:\.o art. 44 

iSup PI'Í.lna-su o § Lo. 
:sal à da:5 ~e::;:-;ões, 31 de dezem1H·o de 1890. - Al,n~eüla 

N ogucira. 
.Ao art. !11, n. i2 

Diga.-~e: -· ~CllllC:.U' o:-:; nw1n1Jros do Supr~~I\10 Tribunal 
Fede-r·af (' os ,ministr·ns diploJna.Lieos. -R. Osorw. -.A. breu.. 
·- Julio .F'N)Ia. - 11. Baptista. - Cassü-,ny. do Nasc~J,!.n?n~rl. 
~ Julio de Cu.,~o,·tilhos. - Borue~ de .:..lledeli'08. -.- Vtctor~nw 
~llonÚ·i1·u. ·- Alcide:) Li111a. - PinhelJ•o .:..llachw .. lo ~ - 1'ho
·maz Flores. - A búott. - PeNJira da: Costa. - Mcnna Ba1'-
1'to.- .Assi:) J:razil. --- 1-t. Bu'J'ccllus . 

.Addilivos au art. IJ:7 

-· 1.,,. 11: 111 t('lllf!O uc\ .pa:r, não .c·onst~-I'vaJ·ü qualquer eon
tinge;~ie ·de · fot·<_:a~·, :l'edel'ê:WS u.os esl'.ados .. ·dt>.sdq que contra 
isso rr1)re:-:ieniH.l'('lll o~ rP.SP"'YLtvos P?:tn,L·e.s .. . :-. _ , . ~~. . 

N. 18. Hc•mov(•ra. nwdutu t<~ l'f-'1!1 (·~c·Jllat"a.o do::; InetJIHOS 

poderes. os eonnna ~~da1lle.s ~ln lacs forças. 
s. ··H... n. Ntna RtbetT'O. 

69 
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Art. 51 

Substitua-se: 
Os rninistros de Estado sm·ão responsaveis .poe seus actos 

e conselhos : nos crimes de responsabilidade propria serão 
pt·occssados e julgados pelo Supre,mo Tribunal J:i_,cdcral, ·o nos 
·de responsabilidade connexu con1 a do Presidente da Rcpu-
Llica, s.e,rão .processados e jul\giados rC.•OlllO este. 

:Sala. das · sessões, 31 de dezembro de 1890. - klon'iz 
P'1·e ire. - J.tl onte'i'ro de Barros. 

Accres.cente~se :este artigo ao capitulo 1 o -da secção 2a, 
·uLulo 1 o, onde convier: 

Aos- cida,dãos da Nação é permittido P,edir eJm qualquer. 
iernpo a destituição do Presidente da -Republica, sob. o funda-
ruento do que ·este mal cura os interesses da Patria. . 

§ 1.0 Este pedido de·verrá ser dirigido á Gamara por 
nu1nerro nunca inferior a cem n1il -cidadãos .que tenham o 
r~·ozo o o exercicio de todos os direitos políticos, habitantes 
de un1 ou mais estados, mn urrm só ou rnais de un1a pe-

. tição, eomlanto que a so.mn1a ·total de nornes attinj a a,quellc 
nun1ero. O pedido deverá se,r · do.cumentado quando allega,r 
factos · especifi·cados. . 

§ 2.0 Apre-sentado -o pedi·do, a Camara n1.andará publicar 
imn1ediat.amente tudo quanto ~ elle se referir e eonvocarú 
a Nação a manifestar-se «sim» ou «não» no prazo de quatro 

. rnezes da data da -convocação e em dia designa,do no r:efe-· 
rido acto. 

§ 3.0 'Domarão parte nessa deeisão · .todos . os eleitores 
alistados até a data em .que ella; houver log,ar. 

§ z.~:.o IO:s suf,fragios serão r·e1cebidos p.erante mesas or
ganizadas pela mes:ma fór.ma. exigida! pa;I'tél. as ·e.le:ições do . 
Congresso. Cada eleitor fabri,cará a sua . ·cedula no acto de 
dal~ o voto, em lo.gar para esse fin1 reservada, junto á Mesa, 
perfeitamente defendido das vistas do publico e da Mesa. 

§ 5." Feita a a·pur.a:ção ig\er.al de todas :as authenticas: 
da~ a;purat;ões parciaes de cada Esta:do ··e da •C:apital Fede-ral, 
a Gamara publicará o resultado. e declarará destituido o Pre
sidente, si. a ·Nação, por sua maioria, ·assim o houver .quer
rido. - IVI oniz Freire . 

O .Sr. 'Presidente deixa a .sua cade-ira . que :pass-a a. ~er 
occupada pelo Sr. Vice-Presidente. 

O Sr. Nilo Peçai1ha (J.fov'im,ento geral de aUenção) diz 
que no momento em que . a . Nação toma posse de sr mesma, 
e a lei ,sahe do n1unflo ·doas idéas - ;para revestir .as fó:rma;:; 
organizadas do Inundo :real, não é. extranhavel que o Con
gresso· ·abra n1ais um pequeno -credito ao hommn novo, que 
luctou. co1n paciencia e constancia pela libe:rda,de e :pela 
Republica. (Ap01:ados.) Que na occasião en1 que ~- actual 
fónna de governo, prevista por- constatação so:ciologica., ca
recia ·dO voto nacional; nã'O para exer.cer · a funcção regula
dora de· un1 systen1a, 111as para dar ao povo: pelas discussões 
de sua assembléa maior, um sentimento originàl, e ao es
pirita do paiz alguma cousa que elle amasse, adorasse e 
elevasse em commum, poderia, tambem, · entoar um hymno 
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á Federação. Não, em face da discJ'iminar.ão de rendas - e ~_congresso c_on'llece o ~eu modo de ver i1esLa questão -, o 
ex!L<? . das rdeas federalistas dependendo do asnecto choro
.graphwo dos estados, dos seus orçamentos, poique a natu
r·eza desses e as .Precarias condições economicas de outros 
tllzem bem alto que, depois de tres annos de experimentação 
e. de revezes, . os Ir_lenores derxaram de ser unida.des poli
troas e admrn1stratrvas, se a·ggreg·ando aos grandes O·rgãos locaes da União. (Apoiados.) 

, •Cit~ a America do Norte, depois dos desa.stres da Cou-
1 Cideraçao, a sua fra.que.za, os seus exemplos, o pensamento 
tios seus ljomens, o sentido. do l'ederalismo, .que era a União, 
da separação, que era o pro'ljncialisnw, e sobretudo frisa a 
CO]'(lialidade· de sentimentos e o sacrHi.cio mutuo das tdéas 
garantindo. o credito_. a segurança cOmmum, e a estabillda.ct8 ·da Hepubhca. · (-4potados e apartes. ) 

Prefere, porém, sentir os effeitos da· Federação, ana~ 
lysando o governo parlamenta,r na Ita!ia, França, IHespanha 
e na propria Inglaterra, seu berço, mas onde se nota já a 
invasão do suffragio nniversal, .deslocando poderes da Corõa 
para a Gamara dos I.or'ds e dahi até a Camara dos Cotntnuns. 

)~numera os effeitos e os tnáos ear.acteristicos do par-
lamentarismo: a formação do parlamento em pequenos grupos 
sem espirita civi.co, produzindo a instabilidade ministerià,l, 

atrazando a praticabilidade das reformas, perturband{l a 
marcha da administra,ção, diofficultando as allianças no e:x:-
1 c r i o r: demonstra a i n tervencão do IDeputad o nos negoci os do 
Executivo, o desejo de r'ee!-eição, a collocação dos homens Que 
lhe são mais dedicados, no funccionalismo, a aggravação do 
luxo hurocral.ico. a dependMcia do,s m,inistros aos I'épre-
sentantes, e, finalinente, a impossibilidade de reformas, e, para 

· exemplo, lembra a reforma judiciaria. em França. 
l>iz como Ji'errori,. que o Ministro está preso on depor

tado este ao eleitor, e o eleitor aos seus interesses Privados; 
que' não ha educação nem convicções politi·cas. (Muitos apoiados.) 

Entretanto. ·o governo parlamentar tem vantagens, e as 
cita eomparanélo os Estados Unidos com a Inglaterra. Que 
os .Jicios do parlamentarismo são. consequencias da c,entra
lização administrativa, que, .Pr.ahcado o g\)verno drr,ecto, 
dadas as liberdades loeaes, ehmrnacta a ·Candidatura off1c1a), 
não teve duvidas relativamente aos bons resulta.dos do governo parlamentar. 

o Brazil vai desterrai-o, 111as não a·bolil..;o. (Muitos 
apoiados.) . . . t 

1 
· d. 1 · 

- !PaSsa 'b orador a !:ratar do arbrtramen,o reso ven o <? J!'r:
gal.oriamentc os confllct~s rntm·~a.qronaes. 9ue a arhrt~a
mento é um ponto do Je no dr.re1to ·das ~entes mod~n~to; 
consa:!!rado c1n todas. as aeadenuas do mundo .c nos do·mr.nios 
da vÜiit.iea pratica. I,amb:·a fiUÇ cllc su~teve, os confliyto~ 
eni.J•o a JnglMm·ra e .Portugal, Cluna c .Tap<to. ~stados Umqos 
e Inglaterra,· Brazil e Inglaterra, Franca e In,.,!aterr~, 9~1le 
e ifngJaterra. dcnJorando-.sQ c1n ~ada uma desta,s d1ver oCn-

. c ias internaeionaes. (llhttlos apota.dos · ld., .t 
Respondo a u1n aparte, d~I?Jonstrando q1~c ? II e1 o in

ternacional tem uma base pos!tiva, como <? d1rerto penal nas 
suas diversas phases, o dire1to constitucwnal, mesn1o nas 
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n1onal'd1ias va!'larnenlares, o direito dvil, estut.lando as suas 
ul'i.-.·en::; a ::;na nenhurna efficacia, ás vezes, entl'e os H,onmnos, 
ue~nm1;u::; e uen1 vor is~u se duvidando .da sanc~~ão 1deal ou 
judiciaria' ao:; vl'ineipios vulgarisados ~ (Apoüulus.) . . . 

·Hel'ot·da oviniõc~s de Gladst.one, Clcn).enceau, l'da.onzuu, 
FuoL. Blnine, e estaJJel ece a clistin C\:ão enlre atnericanos e 
europeus, quanto á abolição da g'l!t~rra ou, velo . n1enos, 
auanto á neeussülade de to~·rwl-a ma1s humana e n1a1s rara. 
('.:.litâtos írpoü1dos e u.pal'les. ) . . . _ 

Que, finalmente, a entenda da Con1rn1ssao dos ~1, que 
admittiu 0 at·bitramento, estú mal eollocada, no capitulo 4° 
e pessin1an1enLu recligicla, podf'ndo ser o preceito i\ludido por 
(1Ualquer gOVl'Trl O ar)~j:xonado. . . . _

1 
• 

Que ella dnve figuL'a,l' eorno .. eapllulo un1co da Co~1sh
Luicão e nestes tern1os: só depms de recusado o arbltra
rnento que serú sempre proposto e (~111 todas ãs hypotl~e.ses, 
o Brazil recorrei'á ás arnuts · 1:1ara resolver todo conihcto 
interna.cional. (1"J;fuito bent.) 

·Assim a illustre bancada .do Rio Grande do Sul poderú 
levar para as fronteiras do territorio sagrado a phrase 
escripta no pórtico do. parlan1ento allemão: «A liberdade e 
a paz são o pr8ço de uma victoria que ·nós adquirimos sobre 
nós 1nesmos. » (Apoiados. O orador é ab1·açado e m,uito feli-
cüado.) 

O Sr. Justiniano .de Serpa - Sr. Presidente, si eu ti
vesse neste n1omento a pretenção de produzir u1n dis.curso, 
não poderia enconti'ar-me. em peor situação na tribuna, do 
que succedendo ao brilhante orador que por álguln ten1po 

, __ prendeu . a attenção do Con.gre:sso. 
•Mas, felizm·ente~ o meu intuito é n1uito Inais modesto, 

de 1nodo que eu posso, sem -con1:pron1etter as idéas .. que te
nho de defender, começar por faz.er a V. Ex. e ao Con
gresso um~ declaração e uin pedido. A declaração é esta : -
q~e n1e · den1orarei na tribuna. tão són1ente o tempo indis-
pensavel á rapida n1Ç)tivação do meu procedin1ento e succinta 
explicação do meu voto.· 01 pedido é no. sentido de obter do 
·Congresso o ,prN~ioso auxilio da sua benevolencia e da sua 
attenção, de que apsolutamente não poderei prescindir dis
çutil:ldO assun1pto. tão grave. 

Sr. Presidente. duas questões in1portantes surge:m na
h;trahnente neste . debate : urna que conce:rn e tt organização 
do Poder Executivo e seus or!g·ãqs; outra que diz respeito 
á eleição do· Presidente e. Vice-Presi.dente da HepubHca. 
Occupar-n1e-ei de· un1a e outra separadarnenl.e, procurando, 

. entretanto,· não abusa•r· ·da benev·olencia elo . üon.g-r.essü, rna:::;~ 
· pelo :contr·ario, 1ser tã.o breve ·quant:o o exige o n1iOntenLo 

e convem . a ~ós e ao lJaiz, que precisa, urgenten1ente, de 
entrar no re.grmen da. nor1nalidade. (Apoiados.) . 

. Sr:.. Pres!qente, sem·pre ·Q~e st: dis.c'uten1 qu:estões de or
ganizaçao pohtwa, · apparecen1, Inevitavelmente duas correntes 
de opiniões: uma dos que entendem que a~ leis Inanifes
tações da vida nac.ional, precisam de ser~ se1npre, 'e invarra
velmente, .u1n producto do 1neio so.c-ial. um resultado· das ex
periencias a0·e.umuladas pelas diversas· gera,ções no ·seio de 
eada, :povo; e outra do,s que, considerando. a~ leis. n1es.mo 
·as de organizaçãó politica, dcrivàções necessaria·s de 'systemas 
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s~ien.tifjco~. ,mais ou n1enos applicave.is a todas as naciôna.
lld~d~s, nao dosc~Jnll0cem a influencia da~ condicõeR n1eso
log·1eas, d~S. cnnrlrçÕ'-~~ f'thni~as 0 elo lllüllH'niro social. mas 
-collocam ac~m~ di' f.ndo os pontos de doutrina. os princi'pios 
geraes do D1rerto Publico. · · 

pizenl aqncll.Ps: _-\s leis, sor•relnflo as leis politicas, são 
c. na o. podern c~e>1xar df;~ s0r un1 producto exclusivo .cta na
e~ona1_l-dade, eu.] os desiiiiO~ vão regrr. ~ada. de elementos 
l11stor1Cos que ~ervirap.1 vara a organização politica de fJUtros 
pov0s .. A~ naçoe~ pod1~n1 tanto a:provrltar·-sp de alheias ex
per1enc1as quanto o podem os inclividuos. E' . inquestionável 
·cru e eada ·povo tPn1 a sua h isloria. e cada historia os seus 

· ~·a.ctOJ;~~' e não (~ a. j den t üladc de fór,ma de governo que pódl) 
Jdentificar os ~,es_trnos c~e duas nações, ainda que sejam da 
mesrna ra_ça .. E nnposs1vel encontrar duas nações com o 
rne·~~o gráo de desenvol\iin1?nto. .Con1o. pois, adrnittir que 
as 1e1s de uma possam seJ.'Vlr ·de rnodelo á organização po-
litica. de outra'? . 

Sustentam os u ltiinos: Não ha duvida .que o ímrOmento 
é tudo na historia dos indivíduos, como na d~s nações. Mas 
nenhum povo póde prescindir dos ensinamentos da Historia. 
·Quando trata de sua organização social e politica. Existe 
uma sociologia~ e as suas leis se applican1~ com maiores ou 
menqres n1odificações, a todas ás nacionalidades. 

Não sou. Sr. Presidente~ partidario de nenhuma dessas 
esr,olas. Assfmtam ambas en1 princinios verda.deiros: ~mas não 
poden1 ser applicadas tão exaggeradamente. (Apoiados; 'apar
tes.) Eu sei qur, como disse un1 meu illustrado n1estre. a. 
Ps_phera dn rnundo poUtico não é recorta.da de Inerjdianos e 
parn.lellns. nen1 adm i.tto antiscios e 11e1•iscios, que vivan1 de
baixo do n1R:::·m.o gráo de latitude ou longitude, ·sujeitos á 
jnfluencia de um m0sn1n eUn1a social. ·Mas sei tambcn1 .que, 
,como pondera I-eon:hard Freund. a ohse·rva.cão do aue ·se 
passa entre as nações extrang·eiras é sempre instructiva na 
medida ~egnndo a .qual tudo Hue pernütte cnmparaT'--Se poo.;.. 
v oca reflexão. (Apoiados.) Por isso prefiro colloear-me 
Antre Pssas -riu às cnrrnn tP.~ àe opiniõe·s. condemnando o .que 
as duas escolas têm de exaggerado e acceitando o que pos
suem de u til e proveitoso á organização do n1eu :paiz. 
(Apoiados.:~ Quero qtw se COJlS-i;gnem na

1
s .leis OR. l}rincinios 

da politica auL0ehfonr. que P a ve~da\ren'a polltlca. Mas 
não colunrehf'ndo .fJUf' SfL pnssa nrP.sCJnchr, nos grandes n1o
n1entos d0. reorganização nari_onal. prh1~ipalmente .. qu~n~lo_ so 
trata dn t.ranspla.nLar }Jara o nn.;;;so 11a1z outras Instl:tu.lço~s. 

·não enn1.prPhrndn qu 0 SP possa ·1W0srindir do elemr.nto 11_]s
torico. ela experi <'nei a .elo que se passon e1_11 outras. n~çoes 
cru e 1nais r. r do atti n gi r· a rn n seu de~enYn lv.rn1ento poli hco. 
(AJ.Jm'tes. I . "' ,.,t- "' 

Pn::das nrstn trtTr•nn. Rr. Pre·sJdrn.tr:\ a~. duas qu~~ o~::-
aue prr tPndo f'S~nda,r. r·n nn ~r·:-mn ('xam.mar ~ 1 a or-ganJzaç;:~n 
do Po-der RxPcnliyo pslahnlr•~f'H.la no. nro.wcto e o pro~esso ~a 
0 lei cão {;'n p 1·rsi dPn 1 (' r• "\ ,l~~r-Pre:;;lf1('1l! ,, fia Repnblwa., sao 
cnnsrqUPIWi::ts lnP'ka~' ria !llnna df' A'O\'I'TllO fiUP adoptan10~ 
fi as n 1rllwe0s qur, nodPrtlOS 1Pe no n1ornrntn a~tual ... 

Parece que o inl.nif;o _rio~ auelo~es ~lo n.roH'~to fm re~~~
dll7.ir na nossa Constlf1nça:n a or~~an1zaçao rln Poder --~~~ec~tl\-0 
adopÚtda na ~ranrl0 ConfrdrJ'aGao do~ E:;;tados Un;~rlo~ da 
Ame.rica do Norte. ~~la.s. ao m e~rno trmpo que s0 rohu~trce 



no n1on espirita essa convicção, pelo estudo dos elementos 
llistnriros que influü·am para. a or:ganizaçã.o do projecto, ve
rifico~ por outro lado, que em 1nais de um ponto os auctores 
flplh~ dt•ixaran1 de lado o sysLe.n1a adopta.do naqueila gr:tndr 
Republica, para seguir o estabelecido pela Constituição da Hc-
pnhl it•a Argentina. (Apa.T·tes.) 

Não é preciso nenhüm · esforoo para evidenc.ia.l-o. .As 
idéas geraes ·da organização do Poder Executivo são as dn 
Constituição da grande Republica do Norte. Mas os auctores 
do pro,iect.o nen1 sempre foram logjcos na a:dopção desse sys
tema. En1 n1uitos pontos preferiran1 a organização da Ar
:g:entina: que por sua vez adoptou, co-m modificações pa.rn 
pem .. ar. a organização da grande nacionalidade americana. 

Fôra melhor que os auctores do projecto seguissem, co
herentemente, a doutrina da Constituicão que tomaram pol' 
modelo. 

Não se pó de mutilar impunemente um system,a. 
(Apoiados.) . 

'Mas esta, 81·. · Presidente, não é a questão. Não h~ dll-
vida que os auctores do projecto nem sempre foram logico~ 
rmn o systen1a qur. eseolhe:ram .. Mas .o ·que cun1-pre s·ab~r é 
si, .cnutnrlo se afastaram -do n1odclo, o fizeran1 no interc-s·se da. 
dou b•ina ·ou para n1el·hor adaptar a lei ás eondi~.ões espe-
c.iaPs rlo nos~ o pai r.. (A1wiarlo.~.) Examinemos. · 

A Gonstitui0ão da Republica Norte-American,a. confia o 
Poder Executivo a urn Presidente dos Estados Unidos pelo 
1.Rlll110 de. quatro a:nnos. A 1RepubHca Argentina: ,confia . .o 
mesrno poder a um ·cidadão com o titulo de Presidente da 
Nação Argentina pelo ·tempo de seis annos. O projecto eonfia 
o Poder Exe.cu Uvo ao Presidente ·dos Estado·s Unidos do B'razn. 
como Chefe electivo da Nação, pelo tempo .de seis annos. Nos· 
E~tados Unidos o Presidente, que é o chefe_ dos estados, é 
escolhido por P.~tes, mediante · eleição indirecta, no-meando 
cada um. segundo o modo . estabelecido ,por sua legislatura. 
num·ero de eleitores egual ao numero total de senadores e 

. representantes que· têm de mandar ao Congresso. Na Re
publica Argentina o Presidente. ·que é o Chéfe da Nação, é 
Aleito pr.·la.s provineias, n1.c:~diante processo e.stahele.cido ·nn 
·GonS~tH.uicã.o, . nnmeando cada Tlt'Oviricia uma Junta de elei
torAR e.gual ao duplo dos· senadores e deputados que envia 
ao Congi1r.sso. Alli hçl eoherr-mcia: aqui ha n1(t cornnrehensã.r) 

. d~ ~ygfema. O p.roRidente da ~ação é eseolliido pelas pro
Vlnmas. No pro.1eoto o Presidente é dos estados. como chefe 
da N.acão. e el~Ho pRlo.s e~stados, ·s.egundo o processo da Re
rm]Jhca Al"'g'Anhna: Almtores e~neciaes r.m nuJnero rlunlo ao 
da represontaçã.o. Temos, ainda, a questão da . duraçã.o do 
·mandato. rrue 0.11 con~idero dr· pnuca monta. 7Hs-a-1''ÍS ele ·ou-

. t.ra~ questões que reputo ma.is importantes .. 
VozEs -. -. Não apoiado. ·E, uma c,ousa muito seria. 

- 10 S.R~ Jus1,JNTANo DE SER.PA- Não· h·a duvida: im~as 31 du
racão do rnandato varia de n:tiz a p~,iz. Na Suissa. nor 
nxP.mplo. é d8 tres annos; mas aJli o Poder Exe·cutivo vive a 
vid~J. de nm n::trl::tmento. (A:partes.) 

Sr. Presidente, si eu tivesse auctoridade has_tante para · 
rlrf!'nclrr n~ ·C:onr.rT'eR~o ~ adon~.ã.n .(1p, 11n1 system~. dP. nrga:1Yi-
7.::).C'ao ~o Poder· Exer.ut.ivo, ·r.n preferiria o da Conf'ederaçã.li 
HelvetJCa; ao lado do. Consell~o Naeional, representante do· 
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povo, c dn Consr~lho d~s Ji!stadoR. representante destes, um 
Consel.bo Federal, depos1tar10 de toda a auctoridade executiva 
SUPOI'Jfll' da Cnn f'Pdf•J·ação, cnrnpnsto cln setR me:n1bros e eleitll 
pelos c~nnsf'lbos ~~·ennidos. ),sto é, pelos representantes dos es
tados . e .c~ a Nnç:.:w. Mas, con1o o que importa é discutir a 
o~~~ga1:uzu\~n do l.)odrr Executiv?, constante do projecto~ dei
x:~.rei_ pa. a rlc•JWJ·;q o processo na rleicão e estudarei a or~:a
n ~z~çao d~-, Poder Executivo em_ si mesma, 1nostrando-lhe ._os 
VJCl ns e Jmperfeições. 

Temos pelo projecto :1n1 Presidente e um Vi,ce-Presi
dente .. ri Ditos do rnC\smo n1odo e sianultanean1ente. Até ah"i 
o prp.recto {\ coherente corn o modelo e é logico. O Vice
Presi?ente escolhido como determina o projecto, será. deve-se 
sup_vor, um rep1~e-sentante da m.esma politica do Presidente 
olei.t<?. Or.cupando o logar deste, tem de continuar a n1·esma 
pohtJC~. Pelo .menos é do presumir que o faça. (Apoiados.) 
~as, SJ (~ ar{'flllnvrl essa, substituição. o mesmo não ,se p6de 
d1zer das mrb'as indicadas no .proüecto. · 

Con1o rS faeil de comprehender. senhores, o Vice-Presi
dente ,do Senado e o Presidente da Camara, escolhidos por 
essas co-rpora~,ões. nem sen1pre serão ,partidarios do Pres.idente 
da R.r.publica. Em nm dado momento da vida na<Cional po-

. dm··ão r0 prN;pn ln r· nrinr;i.pios oppo.stos, noliticas inteiFaniente 
differentes. Mas, que · importará isto ? dir-me-ão, talvez. 
Importa r:'l. mu Hn. r0sponclo ru. Com .c~sse systema de substi
tuioões t.rrr•mos na H.n.J1Ubl,ic,a um dos gran:dies n1ral:es que 
soffremos ao tempo ·do Imperio: . rapidas mutações no Go
verno, s01n ftOssihilidaflo clr. p.{'.r praticado um systema qua1-
ffuer. u1na po11t.ira, ad.rnhlistrativa de rea.r .proveito ao pa:iz. 
(AtJoiados.) 

Apôs um Oll dois annos de governo, desapparece o Pre
si.dentc ou V ice-Presidente da Republica. Tem de succeder
lhe o Vice-Presidente do Senado ou o Presidente da Camara. 
lAqueli o não tP.vn f.c-mpo de pratica1~ Rua politica, ou esta nã.o 
teve ensejo do produzir seus resultados. E~tes, partida.rio:;; 
dr. outros prindpios. encetam a obra de d,estruicão do que 
e;Stava feito e põeh1 rn1 nratiea politica diver.sa, um~ p-olitic::_t 
nova. A consequEmeia é es·ta: governos pas~sageiros, s•em 
ten1p0 dP. 0x0.eutar um · prog-namma, e; como resultado 'ine-
vitavel. gTa,ndPR males ao paiz. (Apoiados e apa.rte1s.) . 

Foi attnnclrnclo a i:=:~to. Sr. Presidente. que os propr1os 
EBLa.doR 1Tniflo:::, trndo adontado na. Constitui cã-o est:e. plano 
de sulHd·.il.ninõrs. fnrn:rn dP.nois obritg:ados ; a nlüd~:ri·cal-o. 

1Actualmrnl.r a snhstitniç-.5.o so dá. na ausenCia dq Vwe-Pre
sidentr. · prloR. ministraR do Presid!3J?-te da Repu~hca, :que se 
sn ppõrm conl.l nnn,dorrs da sua 11ohtwa. (A ?Jm!ld?.s;) . 

PJ'rfiro · Rste syst.ornn. r0gulada a substituiçao por le1 
especial. Ne~fc ser:tido n1an:darei _uma e~enda á. Mesa. O 
Congrrssn a tomara ~a eons1deraçao ... que m·e·recer. . _ . 

Agora. Sr. Presidfm_te, a quc·~tao que co:qs!;_dero NtUita_l. 
na rlism1s·são desta seeçao do pro.!ecto: a eletçao do Pre~n-

. dente c Vicn-Presidente da Republica.: . . 
Soh .doi R asnr·etoR pórlr.. a .anestao. ser Hstudada. r.onRl-

derando-se o chefe do J?od.eJ.:. Executiyo reJ?re~entante da 
Nacão. eon1o n frz n. Ccmshtulca«: Argentina e, tndire,ctamentc. 
pretendr o nro.irclo. ou ron~:nde_rando-o. c~!no. -:-o Senado, 
reprrRrnlantr rlns P~tadoR. eomo fez a ConstJhnçao da. Re- · 
publica Nnrl(•-:\rtlt'l'H'illlfl. 
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Na primeira.. hypothese. a es~colha qo Presidente deve 
ser feita pela Nação, devendo o. respectivo .pro~esso. appro
xirnar-se. tanto quanto for posslVel, do suffrag1o un1versaJ ·: 

:\a. seg·unda hypothese, a soberania reside nos estados, 
estes é que tên1 de fazer a escolha, e a elles deve caber 
a, organização da Jorrnula pr.oeessual. Don1jna cm tal h~T
rwt.l1csc a doutrina resultante da ·Constit.uieão da; ·.Hr.publi-ca 
-da .An1erir..u .elo Nort·e. . 

E a este respeito devo dizer: Nã.o sei si defendo os 
Yt~rdadriros principias scienUHcos: 1nas ,11arece-1ne que, na 
Pedera~:ão ptn•a, o chefe do Po~e.r ExecptlYo repr~senta a so
berania dos estados, e estes e que ten1 o direito de con
c.orre.r para a sua eleição. 

Os ·estados consideran1·-Se no n1es1no pé de egualdade 
sob o ponto de vista 1politico, e então, muito legitimamente, 
a maioria destes é .que tem . de .escolher o chefe do 1P10deP 
Executivo. (Apartes.) 

E não acrediteis. .senhor·es, que ·eu ested.a .sustentando 
na tribuna uma novidade. Infelizmente não estou. 

A doutrina que considera os estados eguaes entre si, 
sob -o ponto de vi·sta politico, foi adoptada positiva:111·ente, ela~ 
r.an1>ente na Constituição dos Estados Unidos da Venezuela, 
art.' 12, e .é a mesn1a a.c.ceit.a nela Gommissão dos 21 no seu 
pare.cer·. (Aparte-s.) Sim, a Cômn1issã.o confere aos estado.s. 
como entidades poliUcas. que ·são os 1men1bros immediatos 
da União, a egualdade. de suffragio, ·111eio este considerado 
o mais efficaz para estabelecer o equilibrio ·entre elles e 
fortalecer o elemento federal. (Apoiados; não apoiados e 
apm•tes.) · · 

tSei, Sr. Presidente, que a verdaãeir.a doutrina dem.o
cratica e.c1ndnz, indu b:ita.vr.llnente, .quando se ·trata de -cargos 
e·lectivos, ao suffrag-io universal, .que é o que melhor póde 
traduzir a vontade da Nação. · 

Sei que a verdade,ira base da s.oberania, nos gov·ernos re
•pres.entativo$, é o povo, oeu,j a vontade ·só :p6de .ser mani~ 
festa da a:1nplamente pelo suffragio universal. 'Mas, e1nbora. 
esteja certo disso, sou obrigado a dizer o que sin!to e o que 

· penso sobre assumpto 1 tão importante. E~m · theoria o suf
:rragio universal é .o ·grande pr· inci nio . .a ba.s.e de todo o syR
tema representativo. (Apoiados.) Mas, na pratica. o .suffragio 
universal não .existo e· tão ~cedo não ·poderá existir. Não ha 
até ag-ora processo ap·rO!Priado a realisal-o. oerysol bastante 
perfeito para, . apurar a vonta:dc nacional. (~4.pà.rtes. ) 

No Brazil. cmno en1 toda a parte~ qualquer que seja o 
systen1a preferido, quem governa não é maioria da Nação, 
é a clas-se superior da: sociedade, é u1na porção mais adean
tada e, conseguintmnente .. ma·is forte da com·munhão nacional, 
(.4.!]Joiados e não apoiados.) . 

· Ul\1: !SR. HE.PRESENTANTE - 1Mas essa classe dirigente re
pres·enta or:dinarian1ente a -maioria. 

O SR. .JusTINIANo DE .SERPA - Não ha duvida, e nã-o ·é 
para concluir -o contrario .que eu .m:a,nife-slo no :Congres-so taes· 
opiniõe-s. Meu intuito, apresentando este facto. que é in
contestavel, é provar que não ha proce~ssos de eleição a)Js-o~ 
lutan1ente perfeitos, capazes de dar á representação nacional 
o ~c-aracter de inataJcavel legitimidade. Neste .a.ssun1pto não é 
poss-ivel buscar realisar um ideal: o rnai.s que ·se póde ·fazer: 
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~. escolhnr en.tre os. ·diversos systerrtas o que mais se appro
~ln1a __ da 1'ea_h'l~a.dc\ . o 9ue melhor possa sPr applicado e ex
cculad(? .. nn IH:tlz. (Jltntos apoiados. j 

PO(tP-sc~ port~rn. snnhores. estabelecer e acceitar ·certas 
rogrns; poe exemplo: tratando-se de escolher um represen
l.an ln -da l\' at_:ão. 1nn delegaclo da sua soberania. o n1elhor pro
ei'SSI) ~ ndnptar dnvp sor o da ele.iç.ão rlire.cta .· O ·povo, e1n tal 
_-r~:-;o, (' c!lH' cl<•,·c tr.L· a palavra.. (AJJO'irtrlos.) Do- .outro n1odo 
nau se\ porlP sabre qual ó a vontade {la Naçã.o. (Apm··tes.) 

T r·n l:1.ndo.-sl'. por·{•nl. de escolher un1 t·epresenLan t0 ·dos 
r-.sl.ado~. tlet~üs i la rio da confiança dos les, o processo eleitoral 
1h··\·n J tenr· a rsenlha ela~ respectivas legislaturas, nada tendo 
que Y!' ,. {·.nn1 i.sso a representação nacional. (ApaPtes. ) 

. E a -dnutnna que ·prevaleceu na ·Constituiçã.O Norte-Ame
riCana, que escolhem-os para modelo. (Apoiados e apartes.) 

~ neste ponto, Sr. Presidente1 a ·minha opinião é já c.o
nheclda do Congr.esso, por uma emenda que tive a honra ae 
off'e!·ecer á consideração da .Casa com o meu illustrado com~pa-
nheiro de representação Sr .. Barbosa Lima. . 

Qu Pren1os que a Constituição seja coherente.: Camara re
presenta.n!.('. do povo. eleita pela 1pov.o. mediante ·processo es
tabeleeido pelo Congresso; Senado representante dos estados, 
eseolhülo .vor estes~ dr. ac.cí'\rdo corn o processo que estabele-
ccren1. (A.JIOiados.) · · 

Sei ·que me rwdel'ãn objectar f(UR mesn1o nos Estados 
Unidos ha na Constituição un1 artigo que auctorisa o Congresso 
Nacional a legislar sobre peoc.r.sso eleitoral para todos os car
gos electivos. ·~las a isso re;;;ponrler(·'.i que tal disposição nunca 
foi applieada. ne.m ,podrrú s1•l-o mn sitn::u;::.f:ío nor.mal daquelle 
hello ·paiz. porque alli o grandA dogn1a, da .or;g:aniRa(:.ão. poli-
tiea (~a anlonornia .elos estados. (A.poiados; m.'lhito bern.) · 

·passo agora. ISr. ProsidenLf\ a estuda,r ·a ouestã.o dr- .elei
ção do Presidente e Vi·Cc-Presidente da Republica, no terreno 
·que lhe é proprio e do qual não pó de ser .desviado. 

Quatro são ·Os systemas apresentados ao Congresso .para 
da.r -solução a problen1a tão grave. 

1 o, o do projecto, que, não obstante eonsiderar o Prcsi
'drni c da Hepublica chefe elect.i~o da Nação. prqprõe 1que seja 
r.lrHo pplo processo indired~o da Constituiçã.o Norte-A1neri- ::
cana. nrndifirado pela lr.i funclan1ental ·dà Rep~1blica Argentina. · 

2°, o da Con1missão dos 21., que, considePando o Presi
r.lrnl-.e ·da H.epuhUea representante da soberania dos estados, 
inrHca o rwoc0~so rlirP·cto. n1as cnncf)rrendo -cada Estado com · 
nn1 voLo para a eleição elo prin1eü·o magistrado, da Rept~blica; 

3(>. o da rcprosenta.;:.ão identica. •quanLn a essenc1a, ao 
do projP-eto, n1as peor do que todos quanto á fó.rn1a; · 

4°, o tCla. reprrsentacão do Ri-O: Grande do 'Sul, que, .cm~
siderando o Presidente da. Republica delegado da soberania 
nacionaL publicamente estabele-ce para sua e-s-colha o .processo 
directo. · (Apo~iados.) 

~Si eu tivesse pos~ibil~-dade· de faz.~r __ .adoptar no. ·Con-
1gre~sr• um syst~~n1a n1a1s s1n1ple.R. qe ele1çao. Sr. ·Presidente. 
eondemnarin. todos ns proc-essos 1ndwados. Mas, con1o, a meu 
ver, ni'i.o tratamos de realizar um ideal, mas de escolher, 
entre os diversos sys~ .. ernas a.pr.~sentados~ ·O que rnelhor ~pa
reeer. 1)asso a dar n11nha op1n1ao sobre eada urn separada~ 
n1entc. 
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Nilo accrito o do pr.oj ccto. porqur é eontradictorio con1 n 
disposição qu o considera o Presi·clentc da Republica chefe 
rl<1. Nac.ão. 

Nos Rsf.a:dns Unidos tmn razão rle existir\ .porqne o e.hefe 
rlo Poder Executivo representa os estados. Aqui,· ~como na 
rtnpuh 1 ir.n, A rg·enUna, qiJr o deturpou~ significa rvpcnas 11m a 
rnuLilarfi.o do systema~ (1A,v1artes. ') 

NãÓ voto. t'.arnhem. pe1io da ·Cnmmi.ssão. ·porque~ emboJ'.a 
me incUnc á doutrina. que colloea os estados em pé de egual
dacle para os fins da repres·entação l)Ol.itica. eonsi.dero-o r.on1-
plir.nclo dr. n1ais para ter e:xac.t.a c fiel exeeuçã .. o. Além dis.so. 
tinha r.r.rtezq dr .que contra elle sr pro~ullieia.rá toda a rP
presentação do Sul, porque. como elles d1zem, assegura certa 
·prepondêrancia ao Norte. (Co:ntestações.) 

A.~s rrpre.Ren.tações de ·Minas. :S. Paulo. R.jo de .Janeiro 
e mrl.rns estados. todo systema convén1. menos o que possa 
um dia determin.ar a escolha de um Presidente do Norte. 
(A ?.Jrn~tes.) · 

TT:l\1: Sn. REPRESENTANTE ·-. Não é . questão de Norte ou 
S11l; n qnostã.o .de· opinião nacional. 

O .SR. .JusTTNTAN'o nn RTTIRP1\ - Perdo~Jn1-n1e os nobres 
representantes. A questão é mais de Sul e Norte do que p:i
rece .. Aqui no nongrp,s,s.o nã.o sr. n:c,c-entnon ~ainda. rnas lá 
fóra c'-. q. ~:rande preoccnpa\,ã.o dos est~dos do Sul (Contes
tação.) Na· impr·onsa. pelo· menos~ asseguro que existo essa 
pr.ror.rupnçã.ü. · . · · · · 

Hn. rH1ucn::; dias li e:rn nm Jnrnal de S. Paulo n seguinte. 
quR rh~. icMa mai·5; ou nlí~nos rxacta, do :que a resneito pensam 
os rsl.n.dos do Sn 1: ~~ At..ó agora· eram os partidarios (la vo
tacf.í.o ranida da Constituiç.ão: ~rrueria-mns .que fos.se adoptada . 
como ;:t repre~en,.tou o Governo Provisorio. » 

UM Sfl.. fl,EPREE!ENTANTE -. E'. opinião do jornalista. Hn 
ou.t1·os a. partes.) . . 

·· O Sn.. ;JusrrrNtANO DE SERPA ___. Peço a VV. Exs. que me 
fteixmn continuar. N~o sou t~o . habil 11a .tribuna, ou e possa, 
i.leanto de ta.ntos f!.part~s, e~ternar clflram·ente e explicar con.:.. 
veniAn.f,ernnte n. rnp,u pensam·ento. (J,fuitos não ··apoiadO.~.) 

Di~it.l eu; Ur-n .io:rnal ,rle S .. Pa11lo: 11a poncos dia~. eserevPn 
n SA~ll intr,·: «Até agora. f.om0s p~rf,idarios da rapida votacão 
f-1~. OrmstHniçílo. porque {t qnr.l~iarrws como está no projecto: 
rrtl1R l1,gora. con1 a AmP-nda da Commissã.o. que reconhece a cada 
B~tu~clo o diroit.o :q·r, conl!:!orrer. con1 úrn vot;o parfl. ~ esc-olha .. do 
cncfp, ela. Naç,ão~ não ~)O~emos. mais a.dmittir t.al JnP.thodo de 
vot.a(!ã.n. Qi.le:rernos q1-1~ a Qon'stif,pi(!~O se.ht bem discutida: 
porQllf\ a passar t.~l ·dispof1Cão, o~H~1 • dá. considerayel prepOJ}
rleranr.la ao~ e$tados .do N or.te, dese,Jam.os .que ·fique con~n-
gnadn o protesto das representações dos e~stadós· do Sul.» 

UM SR: REPRESENTANTE ~ Não: é porque se falsêa, asFl1Ín. 
o systema. federai. (lia outros apar.tes.) 

· O. R~! !Tm3TrNIANQ PE SERPA - Não haveria minoria pre-
v;:tlecep.do · s-ol:lre a m·a.ioria, como dizem VV. Ex·s. . 
. . vv. JTIX$: conf'ondern. !). qtl.estã·O ~ . Es.f.a' ··se' reduz ao se-· 
gumte: s1. se entender que o chef~ do Poder Executivo é re

. presentante da soberania nacional. é legitimo, para escolhe1...:o. 
o syslnrnn. inl:li.earlo pr.la Commi~são. Mas. si ~-c. considerar o 

; .. 
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Pr~sklent.e da Hepuhlica - representante dos estados como 0

· e na Cont eder~çilo Norte Americana. neste· caso a soberania 
Pnsrd0 nos ~stndns. _c a somma das diversas unidades é quo 
0nnsl!tu,c a soJ;r:r·~rna. (Apoiado,, " nt1o apoiados.) Dependn 
do fl ~n · n rlr ' 1 ,,_<i rm qn c nos c o )locarmos :pa·ca estudar n WlOM.<w . 

. Não façnmos, porém, questão d'isto. Tratei deste ponto, 
.nnwamont.0 para provar que não ·tem condkões de viabiliJado n. s~rslr.rna cln Oom1nissão. · · · 

Bas,ta l.rr ?Ontra si as deputações de S. Paulo, Minas Hio 
de .Tanrrro e R.10 Grande do Sul, para não poder ser adoptado . 

. O Norte VIV~ e ha de viver ainda por mnitos annos preso ti \·ont.ade do·s rwos estados do Sul. · · · 

VozEs - Não h a nenhun1;:t Qtle$t;~o entre Norte ·e· Sul . 

. o SR. ·~DSTINTANo DE 'SERPA - Sei que não ha actual
menr.e questao ele Norte ·c· Sul. e nós, q\le somos os unicos que 
podem levantai-a, não o pretendemos absolutamente. 

Des~;ra~adamente ella ha -de sqrgjr rrrn.is ,cedo ou ITlflis 
tarde. nos nos devemos ir acostuman'do a enfrentai-a. não 
DaJ'<'l fazer a srparacão. mas o ara, evitai-a como um grande rlesaM.rc nacional. (Apm~tes.) 

Rr·. :Presidente. deixo de parte o incidente, para con
t.innJlr as minhas ohservaiçõ-es. Depois de , nronúneiar-me 
con l.ra os do is sys tem as, um por i1l ogi c o. on f.ro por i nvi a. v e!. 
no momrn to actuai. manifrsto-n1e tamben1 conf~rario ao svs-tnma ·dn clrpn taç>.ã.o ·paulista. · · · 

· Esf.c. como disse o nohre Senador pelo Rio Gran.de do 
Norte, é o peor dos apresentados. Tem tOdo;; os defeitos dr. 
systema do projecto, aggrava-dos pelas ~ompl icações do pro-cesso. (A.partes·.) · 

R.oprodur, P·rn n1uHos artig-os e paragraphos ;:ts idéEJs do 
projecto, n1odificando apenas a linguagem .. . 

UM SR. REPRESE;NTANTE - Amenisou .. . 

0 SR. JUSTINIANO DE SERPA - .. : no intuHo de captar 
a benevolencia e as sympathias ·elas repres'er!tacões do Norte. ( T'i~noam.-se vm~ios apartes. ) 

O 4o c ultimo sy~tema, senhores~ é, q n1en ver, o prefe:riveL 
Nã.o o .reputo pel'feito. ni1o o considero capaz de manter, na 
escolhn, rlo primeiro magistrado da Republica, a egnaJdade de 

condictir.s rntrr. o Norto e o Sul do pa1z. (A.parte$.) Mas ten1. 
Pl!Pa !ninha JlPoforrÍJcia doi.s grandes mot!vo~ :. 1•, ser. o sys
ten•a q11c mais ~e 1lqrn1on1~!l con1 os prn"teipio~ cons1gnad·o~ 
no frrnj 0C (o: 2°, sr• r O Ull iC·O 'Cfll O, ,adoptado, nao drrx:a OS estado;;; 
do N(\rtn r.nf.rrgnes desdr. Jngo a vonta.qe dos esf,a.d~s do Sul. 
(A'JJrdadn.~ (' a.partrs.) Ohedece !l um plano ·de doutrinas.: con
s'içJern: o Prr..sidente da RcvqblJca delegado_ da so~eranHl. n~t
cional e qlll~r que para sua Bscolh.a se manifeste d1rect~unente 
a vontade do paiz. (Apoiados.) 

0 SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Eleição directa com a SOrpm[\ 
da total idade dos votos ? 

o Sa. .JusTINIANo DE SERPA - .t\._lém ·disso, se·nh.o:r-es, h a 
uma. torce ira razã.o na;ra -a .prefcrnnma . qtn~, ~01.! no systerna 
da rrprr~Renf.n.çf:i.o do R1o Grande d? SqJ. esRr. s~ stmna, st;ndo 
o qu~ mais SI'. n.ppJ'nxima rfo helio Hleal ria. pnra J;'l'!IOCPRCia.. ~ 
0 unico q110 JH'~fr• mnmrnro~ ronrlrmnnrln o rlo pro.recf.o, póclt.. 
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tritnnphar no Congresso~ estando este como está constituido .. 
(Apartes.) 

· E a proposito de eleições, Sr. Pr'esidente, V. Ex. n1e per
n1ittirá que estude rapidamente outras disposições do pro
jecto. Farei un1 exame syntl1etico. 

Noto. senhores~ que o projecto~ considerando o Presidente 
.(la HepubUca delegado oCia soberania naeional e .o Senado roprf'
srntante il11mediato dos estados. estabeleeen o mesn1o pro-. 
cesso para as resp·e:chvas eleições. Afastou-se ainda nesLe 
pon t.o da Constituição N orte-An1ericana, e não foi corre·cto~ 
nem logico. 

Menos logie::unente andou a Comn1issão dos 2'1. 
Consid8rou a Qamara dos Deputados representante in1-

modiala do povo, e o Senado, dos estados. e, não obstante, es
tatue uma só formüla processual para as respectivas 'eleições. 

Foi além. Invadiu a esphera de acção dos estados. legis
lando sobre objecto que deve· caber exclusivamente aos con
gressos .regionaes. ( .llpoiados. ) -

Noto ainda,· 1Sr. Presidente, outras disposiçôes do pro- . 
jecto. que nã-o têrn fundamento sério, nem razoavel· expli
cação. 

Refiro-m.e aos arts. 31 e 32, § 1 o, ·que ven1 a iproposito 
·d is cu ti r. 

Que qum~ dizer um Senado presidido pelo Vice'-Presidente 
da Republica, que pódo nã.o .ser n1en1bro dessa Can1ara. 
· (A1Joia.dos.) 

Essa disposição do projeeto só ten1 en1 seu apoio un1 ar
gun1e.nto: ser a re.producção do que preceituan1 as consti
tu;i~:õcs da Confederação Norte A.n1ericana e ·da R.epuhliea Ar
gr.nt:ina. 

Mas. senhores, eu, que -acceito que· se consulten1 .os el~
mentos historicos, quando se trata da elaboração das leis, nã.o 
comprehendo, nen1 posso aeeeitar essa disposição. (Apoiados.) 

Consignai-a nas nossas codificações só por que outras 
nacionalidades o fizeram, não se conhecendo o fundamento 
log·ico de. taes disposições, não n1e parece razoave~ nem digno. 
(A1JO'iados, e apartes. ) . . ·· 
· Um povo não póde imitar, em tudo, nem a .si n1esmo. 
'·(Apoiados.) . · 
, Dep'ois, Sr. Presidente. descubr.o mais de: un1 inconvo-

nie:f!te. grave na adopç:ão desses artigos, do proJecto. 
. O Senado, como e.or·poração electiva. que é, deve ter- o di-

reito de, eleger dentre seus. n1embros o seu Presidente. 
(Apo1:ados . ) 

O Vi,ce-Prcsidente da Republica não precisa dr! ter essa 
occupação. Além -disso, que quer dizer essa; dualidade de prr'-
sidentes - un1 effectivo, ·outro p1·o ternpore ? · 

Senhores. qUem conhece a vida dos parlament.os sabe per
feitamente. que o cargo ·de Presidente de uma C amara exige 
qualidades especiaes, que difficilmente se encontran1 no seio 
'das proprias corporações. Mais ainda: o Presidente de un1a 
Camara, erri certas occasiõe~, precisa, .pa.ra ma·nter a orden1, 
de: .muita energia e n1uita prudencia~ · -

E que desgosto não experin1entar:ão os membros do Se
nado quando tiverem do ser -chamados á ordem por cidadão 
illustre, é verdade, mas extranho á corporação ? (Apoiados.) 

Menos justificavel ·me pare~ce ainda o àrt. 32, § 1 o~ que 
determina que o Senado, quando convertido em tribunal de· 
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·l,L~st~~.~~· sc~_a P.~.c~il~~~~o yc~o Pyesicle~te do. ~ufn·~n1o Tl'ibunal 
l ~.der~: ~~<.t lu~<:t~ e~~?. artigo a seg:.nnte origtnahdade: ter urn 
l~~a ,o· '- cnac~u ~ui~ lH''.~~tdenLes e an1bos extr:anhos á corporaçã:o. 
l~ t;om que 'antagem para a causa puhhca senhores? 1 Não 
diviso nenhun1a. ' · · 

. Pa~"eee que. a razão justii'i c ati v a elo artjgo resulta da con1-
pete~l,cJa e~·pecml, que, em assumplos de justica deve ter o 
.P~·es1_dente d~_> tl~IPl'C~llO Tribunal Federal. i\'las, si' o Presidente 
n_au JUlga, ?I nao discute, nen1 yota, con1 que elen1ento pre
CIOSO podera co!1c.orrer para o ac1)rto das deiC~jsões ? (Apoiados.) 

R~spo~da a m terrogaç.ão a sabedoria do Congresso. 
, , J.?Iscuti·dosr L'St~~ P?.ntos. q~1.e 1ne pareceram in1portantes, 

per 1111tta-n1e \ . J;_,x. '· \"Sl'. Pre:;Idenle, que me prevaleça dos 
prececlen~e~ esl.abc lt:•cidos na Casa, para justH'icar 1neu voto 
0111 relaçao a a~~un1ptos que já foran1 votados e. en1 relaç:ão a 
outros_ qu1~ Jllais tarclj~ entrarão en1 discw:;são. Não· é un1a 
~:xcepçmo o que _poço; reclan1o para rnün a possibilidade de 
Jazer o que n1u1 tos ou l-ros Lêrn feilo con1 assentimento de . 
V. Ex. e do Congresso. ' 

VozEs - Falle; i'alle. 

. O SR. J·usrri~IANO DE ~ERPA - Sr. Presidente, un1a vez 
a.doptada con1~ f'ór~ma de. g-overno, sob o l'egin1en representa
tlYo, a Republica federatrva, tal con1o a estabeleceu o art. 1o 
do· projecto, -deven1.os ser logicos, acceitando todos os corol
larios da doutrina que .convertemos em lei. . 

O SR. EsPIRITo SAN'ro - Não excluindo a data de 15 de 
nove1nbro . 

O Sn.. JuS'l,INIANo DE SERPA - E' realmente un1a data 
inunortal. Ma~ pertence aos dominios da Historia.. Nada 
ten1 con1 a Constituição que estamos Drganizando. 

O SR. EsPIRITo SANTO - Sen1 essa data não haveria Re
publica. 

O Srt. Jus'riNIANO DE SEHPA - Isso é outra questão. Não 
tratan1os ag·ora de escrever a historia do paiz. Tratamos de 
discutir e YOLar a nossa lei das leis. E si eu. pro.posita}mente, 
abstive-1110 de citações historicas no n1eu discurso, agora. já 
nos ultin1os instantes do ten1po que 1ne é dado permaneüer 
na tdbuna, não é que hei de tratar deste assu1npto. (Troca.'tn-
.sc alguns apartes.) , . 

Como djzia. Sl'. Presidente, uma vez accCito o grande 
principio :consagTado no art. 1 o do l?rojecto, é do nos_so devei' 
não l'eeuar ·deante .das consequenCias que dcl_lc ~~h1!1ana!ll· 
Assirn, por exemplo, não con1p1·ehendo Repubhca feaerat1va 
sen1 a IÚaj.s i:U11pla autonOinia ·dos e.~ ta dos. ~ neste ponto~ 
devo dizol-ü. quem defende a verdadeira _:doutl'J.n~, quen1 . esta. 
con1 a boa causa é a illustre represeutaçao do Hw Grande do 
Sul. (Apoürdos e não. apoiados.) E c~ffirn1and~-:~· n~o. po~so 
se1• consicler·~do suspeito, porque vote1, na que::;tao f~nanc1al, 
contra a en1enda substitutiva apresentada por essa digna re-
presentaÇ.ão. 

UM SH .. H..EPRESEN'l'AN'rE - Mas então... co1no votou 
contra a verdadeira doutrina? 

o SR .. JusrriNIANO DE SERPA - yoteL é verdade, mas paEa 
salvar um g·rande principio. Vote1 :Contra a emenda. nao 

I 
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obslanlo julgai-a conforme á doutriila da li,e.deração, por nos 
dizer aqui o illustrado Sr. lVlinistro da Fazenda que era indis
pcnsavol acautelar os interesses da União, que são, em ultima 
annlyse, os interesses da Patria. 

Alérn disso, preponderou no rneu .espirita uma outra 
razão.; é a seguinte: Os Estados Unidos da America d.o Norte 
e a Confederação Suissa, quando se organizaran1, cohheciarn 
todos os interesses da vida lo-cal. Os estados é que existiam. 
Faltava crear a União. Cumpria prilneiro acautelar a sorte 
LI os estados, porque estes é que tinhan1 conTpron1issos. A 
U1üão era un1a entidade nova. Poderia n1anter-se com os re
cursos que lhe fossem destinados na· Constituição. Aqui sue
cede o .contrario. 

O que existe é a União. Esta é que tern cOh1promissos o 
con1promissos de honra. Abandonal""""a, a pretexto d& n1elhor 
g-arüntir os estados, não n1e parece patriotico, 1~en1 . digno . 
. Acilna de tudo, este grande princi.pi~o: a honra da Patr1a Bra
zilcüia. ('Apoiados; 'muito bern.) 

VozEs - Justificou-se· perfeitarnente. 
O SR. JuSTINIANo DE SERPA - Ainda como consequencia 

liecessaria do àrt. 1 o do projecto. reclamo~ Sr. Presidente, a 
n1àis larga, a mais ampla liberdade de .consciertci~ e. de crenças, 
absoluta· tolerância. de cultos, o maior respeito a todos os 
principios relig·iosos, litterarios. e scientificos. quaesquer que 
estes sejam~ E reclan1o,' senhores. ern nome dos mais elevados 
inter_esses do meu paiz e dos grandes dogmas do Governo re-
publicano. . 

Eu sei, Sr. Presidente, que ha governos republicanos, 
rne.smo na Ah1~rica, que~ · en1 :mat\e~ia de le·gislaçfw sobre 
cu Hos, · estã10 1nairs atrazados do que o governo autocraLie:o da 
.Russia. ~ . 

O SR. JosÉ AVELINO - Apoiàdo; o Equador. por exe1nplo. 
O .SR. J'usTINIANo DE SERPA -· - O Equador e o Chile. 
O SR. BADARÓ - O Czar é e·hefe da religião do paiz; não 

h a Repub1ica . na America como esse Itnperio. ( Trocarn-se 
outros apartes.) 

O. SR. JusTiNIANo DE ·SERPA - Na Russia ha religião do 
Estado. mas são toler·ados todos ·os cultos. 
· · Nas republicas indicadas ha · religião official, com ex-
clusão de todas as demais. (Apartes.) , · 

Nesse ponto não se· póde mesmo estabelecer paralle.lo entre 
a legislação dessas republicas e a de. algumas ·1nonarchias eu
rapéas: po~r exemplo, a Austria e a Belgica. 

Não obstante esses factos, eu considero a liberdade de 
eonsciencia e de cultos un1 · dog1na do Governo republicalio e 
peço-a en:i nmne da civilizaç.ão do 1neu paiz. (Apoiados.) 
. Não acrediteis;. porém, que, · assim me e~rimindo, eu 
cheg-ue até o ponto de esposar as .doutrinas dos nobres repre-
sentantes da Ba,hia ·e de Minas.. os · Srs. Tosta e·· Badaró. · 

Não, senhores, taes idéas não são do nosso tempo. Todos 
têm o direito de tel-as e, até, de manifestai-as. Mas não, têm 
o direito de fallar em norne da Nação. 

··" O ·sR. BADARó - Temos toao o direito;· porque o que se 
quer é um ~egimen commum. 
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. O .SR •. J·usrl'INIANO DE SEI:.P \ E t~ V E 
o Sr. 'rosla · ar.· ... · . ~ '" 1 

-_ · n a.o · i x. não é, como 
lio·ioôa •) ('n'l~opcamll.ctarwl de Ullla B.epublwa onlinentemenlc re-

o . • .L' -s.e a guns apo:r·tes.) 
Sim, Sr· Presidente c-om -1 - d . 

Lado quero libcl'd'ld :1. '.. t dr. separaçao a Eg-reJa do Es-
Lodas as opiniões. '- e par a · 0 as as crenças e respeito para 

1~' esta a verdadeira doulrina re-publicana · 
. 1 .\. -·E~rnd eompens_ap.ão, ninguen1,. ~o r motrvos ·religiosos, pó de 
c ~ 1x~r. ~ cumprn os deveres crv1cos, que pertencem a todos 
o:s Cl,d~d~~os · Egt~aldade ele ~ireilos e egualdade de obrigações. 

. Ninoue.m podo ser pnvado por n'lotivo d · !'o··- d 
e,~ercer trodos os direito5 que lhe a'sse.O'uram as leise (rAe lo~adao, e) 
~ este o crrande . . . d b • pot os. 

,· o princrpro ' as constituições dos povos cultos. 
(A.pozados.) . 

UMA voz - E isto é que é logico. 

-::.:.r. o ... s~. JusTINIA~w DE ~ERPA -·-Preciso a este respeito • 
...., Pr esrdente, d~ iazer ~ais algumas considerações. · 

H a pou~os d1as voter . contra uma emenda apresentada 
p~lo nobre Sen::dor pelo R10 Grande do Norte estatuindo que 
runguem pod~r?- ser declarado incompatível p'elo facto de ser 
crente ou l111n1stro de qualquer religião. 

:Me~l voto, porém,_ n~o. "'i.gnifica opposição á idéa. Pelo 
ct._Jntrarw, reputo o prrnc1p1c vt::rdadeiro. Votei contra pura e 
.stntplc:Smcllto: porqLH\ tendo a Comn1isswo .c, depois, o Con
gTesso. res.~rva~o toda a mate ria de incompatibilidades par R 
sua ler orclrnana, 1ne pareceu illog·ico que figurasse na Consti
Luic,;ão isoladarnente tal disposição. (Tr-ocam-s'e . alguns 
tlpartes.) 

E agora,, Sr. Presidente, prevaleço-n1e ~da opportunidade 
para fazer um ligeiro reparo ao proceclirnento da .Con1missão. 

Não sei porque, senh.ores~ tendo o proJecto, 1n1.üto tr·a
cioualrnenLe, .estabele.cido, ao lado das condições de elegibili
dade~ as condições de inelegibilidade, a Commissão ,conservou 
aqueila secção e supprimiu a segunda. O motivo apresentado 
é não ser .n1ateria constitucional a questão de incompatibili
dades. ·.Mas esse m·otivo não procede. As incompatibilidades 
são restricções dos direitos politico,s, determinadas por in
teresse publico, e o poder que faz a declaração de direitos é, 
in~bitavelmente, o n1ais competente para estabelecer as re
stricçõcs. (Apoiados.) Mas me surprehendeu ainda, Sr. Pre
sidente, o pr.ocedin1ento do honrado ~r. Conselheir? Saraiva, 
Senado I' pe] a Bahia. S. Ex.'· applaud1nd? ,o procedimento da 
Commissão. levou seu entlnlSiasmo pela 1dea a.o ponto de de
clarar da 1:,ribuna 1que nenhun1a Constituição c~nsigna dispo
sh~ões sobre incmnpatibilidades, quando é fac1l mostrar a 
s .~ Ex. um grande nun1oero de eonstituições. que se océupam 
do assumpLo. prccisan1cnLe _c~n1o foz .o: proJ~,~to. · . 

. Sr. Presidente~ sen1pre fur adve.rsar10 poht~co do Sr. Con
selheü;o Saraiva. Mas o facto de a~har-~e em campo ~pposto 
ao occupado por S. ~~x. nunca fo1 motivo para eu deixar de 
sentir 0 maior r·e?rwlto pel.o n~nn~ de S. J!ix~ ~ de prestar a 
hon1enagem da ·minha 3;drrnraçao a .sua pruden!31a, ao se.u pa
trioLisn1o c, sohrctudo, a s~1a hones~rdade. que e um belhss1mo 
exe1nplo na historia d~ pa1z. (Apotados.) . 

. No passado divergi de S .. Ex_._ em quas1 todos os actos de_ 
· seu Governo. Tive, mesmo, occ~srao de fazer-lhe severa op.p.o-
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si~~ão a lJt·oposito da grande questão da abolição da escrava
tur·a. .i\las~ ag:ora, eu esperava poder estar de accõrdo e01n 
B. Ex., quando ,aqui nos reunissen1os etn non1e da Hepublica. 
Entret;anto, Sr. Presidente~ con1 magna ·verifico que .c·ada vez. 
rne distancio rnais de S. Ex. O nobre Senador pela Bahia é 
hoje o que :foi honten1: un1 hornen1 de grande rncrlto, rnas 
impossivel de ser encontrado ·no can1po das suas .doutrinas. 
No passado regiinen S. Ex. raras -vezes foi logico. No re
gilnen actual manten1 a n1·esn1a conducta poli tiea. Foi logico, 
por exemplo. quando, espirito conservador, fez a lei ele 9 de 
janeiro de '118:88, vasada nos moldes do rnais puro cons·erva
torisl}10. (Apoiados e n.cío apO'I:aclos. ) Não foi logic·O, porén1, 
quando, chefe liberal .ele grande prestigio~ extendeu a ban
deira desse partido para cobrir, em 188.G, a nroribunda insti
tuição da escravidã-o. (AJJo'iado.) · Menos logico foi ainda, n1ais 
tarde. Sr. Presidente, quando. partidario do voto en1 sepa
rado · do Sr. Ruy Barbosa, que se .decidiu pela Federação, 
deixou de a.ccetiar o poder para realizar essa idéa. (Apa1~tes.) 1 

Na H.epublica não melhorou a situação de 8. Ex. Con
fessa. na tribuna que sempre i'oi un1a nattaeza Pepubl'icana; 
t-mtretanto, o que .o paiz sabe é que S. Ex. tentou salvar a 
~lonarchia na ultima noite do I1nperio. (~4.po'iados.) Quer 
o reg·hnen da pura Federação. con1 a representação do Rio 
Grande do SuL e reclama o pagan1ento pela União de todas 
as dividas dos estados. ( T·1·ocant-se aptt'rtes.) 

Vai mais longe: . ·C·Ondcmna un1a n1agistratura dos es
tados ao lado da n1ag·istratura fedm·al, quando essa idéa é un1 
grande princi.pio da Federação e é calorosa1nente defendida 
pela ·honrada deputação do Rio Grande do Sul. · 

. UMA voz - Não apoiado neste ponto. 
O SR. JusrriNIANo· DE SERPA - Ha, porventura, -n1aior 

perigo para os estados do que deixai-os entregues a u1na lna
gist.T-atura da União, nomeada pelo Poder central e SUiperior a 
todas as auctoridades locaes? (Apoiados e n.ão apo'i.ados.) Un1 
dos gTandes defeitos do antig·o syste1na era a centralização 
adrninis.trativa. 

Como ~ ·pois, reviver, esse reg·ünen, tratando-se da Inag·is
tratura ? (Apm~tes.) · 

. ·UJ\'1 SR. REPHESENrrANrrE - O que querernos é libei·tar a 
111agistralura das~ paixões loea.es. · . 

O Sn.. Jus~rlNIANO DE SEHPA - Não comprclrendo a razão 
justip~ativa desse privilegio, que preLenden1 para a nmg·is
tratura. 

Mas, qualquer. que seJa, deve ceder à un1a razão de ordmn 
publica: as g·a·rantias · da liberdade, que fic.arão ern pcri·go no 
n1omen.to em que os 1nagistraclos não clepcnderern dos es
tados ·e pucleren1 se collocar superiores a tudo. (Apartes.) 

'ra.Jnbern n·ão colhe esse a.rgurnento. Os motivos eco-· 
non:ricos não poden1 .. servir de justi1'icaç,ão a todas as n1uti
lat;,ões do systen1a federativo: -

Si queren1 uma n1agistratura unitaria, independente dos 
estados, então se,jan1 coherentes :. não peçarn autonotnia para 
os estados, accoitcrn en1 tudo .as leis da União. (A2w.'l·l"es.) 

Por outros termos: si tan1be1n fazem depender de mo
tivo~ eeonomic-os a Jna.gisLratu .. ra · dos. estados, neste caso, se-
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j.arn logieDs: nã.o a]_Jpc_lleHl J):'l':t ~_·):-.:. .o..:\''"'···Ln111:•s· · d · · l ·\ · " v.v ... t.: ,1-- nu:xtus, · · eclarcm lllllJO:s::;lvu a 1· e-cleJ·aeao. (A1Jui'adus.) 

u 1\I BH HFPPESJ?:'o.''l' \.NT'I'E \ .. l' L. . d . '. . . . ~ · . _· ·. \, ....... ~ ". - -: lJO 1 JCa · ·ove respe1Lar .o~ 
~ODL umes do lJU\ u, vorque estes e que :forn1am as leis. 

Yelh~. ~H. JGS"J'LNL\.NO DE SERPA·- Isso Ü uma doutrina lUllitO 

llOYa~ J.\lEsl.\lO St{. HEPRES~N'rAN'rE - N5,l cónhc~~~o o1...1t1·a n1ais 

... o. S1:~ .. JLJS'l'INI~NO.DE SEHl~A -. DiSjleuse-n1e V. Ex. ·d(~ 
er:Lr tu ne:-:,t.a. que...stào. A· theor1a -de que _os costun1es :fazem 
h~1 ~ Ie:·-aria a es~e 1·esultado: não haver 11ecessid.ade de parla
Jncntos e de. leis. (Apa1·tes.) V. Ex., :r aliando sin1ulta.nea
Jnente con~nngo, .ten1 tuna grande vantagen 1, n1as tuna desvan
tagmu -rec1·proca: in1pede-1ne de -ser ouvido nelo Cono·resso 
Jnas~ tambe_rn, não consegue ser ouvido po.l' n1il11. (ConUnu.cot; 
us apw~tes.) 
. . Volte?~ Sr .. Presidente~ :.í orde1n de con.~iderações, ele que 

ÍLLJ. desv1 ado pelos apartes. Co1no dizia, o . Sr. Conselheiro 
:-;a r.' a iYa~ não foi logleo no 'passado reg·in1eÍ1, IJCnl quer· sel-o, na 
:~~epubllca. ?\este ponto. pl'efiro o Sr. Conselheiro Paulino de 
~Oltza. Tern, pdo rnenos, o grande 1nerito da eoherencia.. 

·. Podern a.ccusal-o· de viver preso ao passado, mas não J}Qdmn 
uceusal-o de incoherencia ., · 

O Sn. FREDERico BoRGEs - Está muito adeantado agora . 
. O .Sa. J-USTINIANO DE SERPA - Não acredite o Congresso

7 
:Bt·. Presidente, que~ n1e externando deste· modo, ~considero. 
eon1o unic.a qualidade do hon1en1 de Estado a coherencia. 
i\íão. Eu p~nso, pelp contrario, que u1n-a das grandes virtudes 
que so ·fLeve exigir .do ho1nen1 de Estado é saber evoluir con1 
o seu paiz .. l\las, entre o que, a urn só tempo,· a v anca e -recua 
e o que prefere ficar· no seu posto, não· me demoro en1 preferir 
o ulti:rno, . 

An:tes de· ü· por. de.ante, Sr. Presidente~ preciso fazer a 
V. Ex. un1a conl'issãO si.ncera. Quando n1e refiro á vida po
litic<.t dos Srs. Saraiva e P.aulino de- Souza, não entra ·nos 
rncus intuitos nmn faltar con1 ·o r_espeito que' lhes devo, pelos 
grandes serviç-Os prestados á Patria (AJW'iados). nem an1eS
quinhar-llles as individualidades. (Apo-iados.) Subn1etto á cri
tica llistorica. não os dois. illustres . cidadãos, -tão dignos das 
1n inhas llCHlleÍ1agens, 1nas os pri.neipios. politicas de que fora:n1 
:r·epreseutantes no p-assa.clo regin)en e que , não ahauJonaran1 
na H.epublica. . . . .. 

Prosegui.ndo, •Sr. Presidente, de:c,laro-rne parl:lda.r:to. da 
nlagistl'atura. local. nos rnoldes. do pr·ojecto, e espero que. esta 
idéa saia triurnphante da lucta,· con1o .se.· torna -indispensavel 
á autonornia dos estados c aos rnais alevantados . interesses 
da .Justir~a. (A.po'iados e não á])O'iados. ) · 

Perú~neo a un1 partido. politico, senhol'es_ que ten1 con1o 
lernrna da sua bandeira a. autono.mi.a dos estados. A esta idéa, 
que é un1a ardentBi aspirayão. do Estado que represt:nLo, -sa
erifico :eon.sideracões de qualquer orden1~ con1 a un1ca wn
Jição ele não compron1etter a unidade da Patria. (Apoiados_: 
uo,'llito bem.) - · · 
· Vou concluir, Sr. Presidep.te. 1nas, antes de deixai~ -a tri-

buna, n1e p-errrúttirá V. Ex .• que t'aç--a u:ma ligeira referencia 
~-
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ao notavel discurso do illustre Deputado cearense que ha 
poucos dias occupou tão brilhantemente a attenção do Con-
gresso. . 

O m·eu honrado collega. u1n dos melhores talentos dos que 
o Ceará mandou representál-o na primeira assembléa da Re
publica, estudando a posição do Congresso em face do projecto 
de Constituição, que nos foi apresentado pelo Governo Prs>
visorio~ declarou-se disposto a não crear obs~aculos á adopçao 
da grande lei, mas nunca, co1no outros" a dizer amen a tudo 
que descer do alto. _Applaudindo ... essa .. n~br~ attitude, tenho 
apenas uma ponderaçao a fazer. ~ao se1 s1 o 1~l~stre repre~ep
ta:nte, fazendo tal declaraç~o, qu~z apenas. definir sua pos1çao 
deante do paiz, ou si teve em vista referir-se a membros do 
Congress-o que estão dispostos a ter outro procedimento. Na 
primeira hypothese, nada te. nho 'a oppor. Na segunda hypo
these, tenho obrigação de d-eclarar, do mesmo logar que o.c
cupou o digno representante cearense, que, si S. Ex. quiz de
finir, além da sua, a posição de outros rnembros do Congresso, 
;eom certeza não . se rereriu aos seus companheiros de repre-:-
sentação.1 · · 

0 SR. BARBOSA Lll\!A dá um aparte. 
O SR. JusTINIANo DE SEiRP~ -V. Ex. poderá restabelecer 

seu pensamento· .. · · .. 

o ~ª· ~~osA ~IM~ - As'Qra. é irnpossivel.: 
O SR., Ju~TINIAWQ n.E SERPA -.. Por esta occasião devo 

a~~d~ di~er, ~~ ~ · 'Pre~ic;lent(3,.. qg~, lo~ge de censurar, louvo e 
a.~plh~l:ldto ~ a~titu.c!~- patriobcª· (fo ~llus~~ representante de 
m1~. a erra. . 

.. ·-x ~os.sii gi.ve~genoi~ ~i9 ~e. ~§t~b~~ece ·no terreno pQ.litico., 
rp~s no· campo ~e 9o-qtrinas phlloso:ehlca$. Nenllum incid~nte 
CJUra~rou a. ha,rmon1a da r-epre,sentaçao ce~rense. Longe d1sso,. 
continuamos a ler; como elemétito. de força,' a noss'a iJ:1que-
bra:ntayetl d~~i~o. dHo,je, como 11on_te~, a ~ossa diyisa é esta: 
ur;n P.~:ç o .-o~ ~ · t9 o_s pQr \lrn., · 

o SR •. 'MARTIJ,'JHO RODR~QUES dá rJm .~parte.: 

O SR., JUSTINIANO DE S~RPA - Não ha duvida que têm 
9s est~clos QQasi se~pre, ao la.do dos que su_stent~m o pro
Jecto, votando por grande numero de suas d~isposições. Mas, 
para esse procedi~ento, ha i!lfluido, apenas. o des~jo. de con
~orrer _para que a nossa Patria entre o mais cedo possivel 
no reg1men da legalilade. (Apoiados.) · · 

·Não h a razã-O para deixarmos de ser solidarias com o Go
':erno; v.qré!,l), · ~ que ·mais ~ós tem·· animado riessa eonducta, 
e a asptraçao s1nce::ra de. bem servir ao paiz e· á ... Republica.·: 
(Apoiados. ) · · · . · · 

Conch;i.o, Sr . Presidente, agradecendo · a. V. Ex. e ao 
Co.ngres.so a benevole~cia com que 'me· ouviram, sentindo não 
ter pod1do, :P.Or: . occ~s1ao de· fazer minh;t est.réa, exprimir cla
rar:neEJ.t_e, d-ecl~Idamente, o meu modo. de. pens3!r e sentir em 
l;"elaç~o aos diversos P,Ontos dB doutrina de que trata Q vro
Jecto. Consola~e a 1dé~ de me haver ·esfo~çado para cor
re.spo~der â con.f1ança do Estado que me. elegeu e a certeza de 
q;tH~ · ~-~~ quant,o pude·. para ~em cumprir . meu dever. · -· 
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VozEs - Muito bem! muito bem! C Ao deixa1· a tribu1w,, 
o o'rador é abraçado e cumprim.entado por g1·arule numero de 
memb1·os do Congresso. ) 

O Sr. Frederiço Borges (grande movimento de attenção)1 
- Sr. Presidente, sou un1 vencido, ao n1esmo tempo um con...: 
vencido do novo regímen . 

. Vencido, porque esgrimi as minhas primeiras armas no 
regunen deposto, até o memoravel dia 15 de( novembro sob a 
b!inde.i_ra de um dos partidos constitucionaes, com a lealdade e 
Sinceridade de crenças que então alin1entava; convencido, 
p~rq~e, ante. a. luz do_s acontecimeJ?.t~s_, a nenhum üoração. pa
triOtlco era hclto duvidar que o ediflCio monarchico achava-se 
bastanten1ente carcoinido, e que a opinião se pronunciava 
do modo mais solenne pela substituição de uma nova fórma. · 
de governo. 

Entretanto, senhores, vencido e ·convencido do novo re
gimen, eu trazia e trago .para a nova ordem de cousas, que se 
estabelece no meu .paiz, a grande sornma de um trabalhador. 
obscuro (Não apoiados), de um operaria que, conscientemente, 
collocando-se á fronte do moviniQnto verdadeiramente revo
lucionaria da sua provincia, poude fazer esboroar-se o mais 
terrivel e .o majs forte de todos os reductos da Monarchia · ~ 
·a escravidão . · - · 

0 SR. MARTINS DE CASTRO -. P~ocedimento que muito. 
honra a V . Ex. (Apoiados ~ ) 

O SR. FREDERICO BoRGES __, Neste ponto, é força confesear_, 
o Estado que tenho a honra de representar neste Congresso 
tão obs·curamente (Muitos não apoiados) foi o primeir-o a dar· 
o grito da grande revoita para essa reforma social e polilic~~ 
que se. operou em todo o paiz. 

Nessas condições fui re·vOll,Icionario, nessas condições· o 
Estado do Ceará foi g.randemente revolucionaria, cavando (:} 
minando ó>S alicerces em que asse.ntava a fórma do govern~, 
monarchico. 

Si, pois, deante dos acontecimentos, á luz dos factos, 
tenho o direito de vir concorrer tambem, de alguma fórma, á 
construcção desse novo edificio, que, com pat~iotis~o ·e ci
vismo, queremos levantar sobre ·bases as mais solidas e.~~ 
n1ais sábias, me parece que, á parte a grande· questão de me1os 
para a vida .ctos estados e da. União, á parte a granqe q~estão 
religiosa,, que affecta as creanças, que abala as consCiencias .. ,., 

O Sa. BADARÓ - Apoiado. 

O Sa. ,FREDERICO BoRGES _,..,_ ·• • ~ n·ós não podemos ter. 
presentemente, na tela do debate, u~a. que~tão :mais i~po_t
tante, mais vital, que aquella que d1z respeito á organizaçao. 
dos poderes. . 

Porém, senhores~ o principio da divisão dos poderes~ .um~ 
conquista da civilização moderna; . e consagrado no prOJecto 
de Constituição em seu art. 15, va1 se desdobrar pelos outr~s 
artigos, que estão sujeitqs a~ nosso exame. e an2-ly~e, coro~.
çando já pelo Poder Leg:Islatlvo,. sendo a d1scussao ~ncerrada. 
quasi que ao ser annunc1ada, e Já. pelo Poder Executivo. (H a 
u.m aparte. ) 
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. ::\ün considero, no rn·ujc•do de· Cuu:-;l:i(ui~ão snlnnct Lidu ;_~n 
·Úü~.so exnrne, ao C[~.fiinho dessa discussão, que. deve ser I um!-·-
1Jf. sa c ao à1esn1o tempo .patrioUea. nada que pos~a pr.::nde1: 
1nais a aLLcneão do.-, iJJustrcs 1·epresenlant.es do pa1z; porque, 
senlwt·e~. i~so Yfl'Í aJ:'i'ectar clireetmnentc as nossas liberdades 
p.uhlitu::; e indiYiduaes, os nossos cUyoitos 1nais sag!·aclo::, 
porquan Lu t~sse p1·iuc ilJi 1J. consubstanc.wclo na expressao. -

· DiYisão du:; J)odere~ ·-, é. int~onlestaYelrnente, con1o eu d1sse, 
tutw cuuqtds!a da eiyiliza~ãu mucl(•rn~1~ peJa ~íl~Up<;:ão de tszv. 
cunsagracla, depois, cn1 todos u::; ·cochg-o.:; politlcos das naçoes 
eivHizadas. . 

Senhores. ante::; desse acunLoc.imento n1en1oravel, que 
Jir'móu os di1·eitos elos poyos Cllltos, direitos políticos os 111ais 
in1portantc·s. t.inll amos a unidade do pocler. Essa unidade iin-

·portaYa, pu1.- unt lado. ou o .dorninio de un1 só~ o absolutis1no, 
rcl)resenlaclo, no scculo ele Luiz XIV, no escudo da sua ex
pressão -l'J~tàt, · c'est moi; ou Da 1-Iespanha e en1 Portugal, 
ern .Fehppe II; .ou, f'inalrnt~nte~ no Imperio russo~ sob o do
Jninio de Alexandre 1I. Por· outro lado, senhor·es, temos essa 
unidade do podet concentrado e111 n1uitos: n0s :parlan1entos, e, 
então. ahi está a aulocraeia ou a demagogia representada 
Hl~S·!-ic~ longo parlanu:mtu de 164.0. que absorveu, não só a de
ln·eLac;ão de impostos~ conw· a diminuição delles, e fez ainda 
Jnab~ ]nvaclin a~ attrfbu ic;ões cl o Poder Judiciario: assün 

· corno do Poder Executivo. 
Eis alü, senhores, o gTando erro, o grande. equivoco, en1 

que elaborou o illustrado collega, representante do Rio de Ja
neiro, quando ha poucos n1o1nentos occupou esta tribuna, a 
respeito· do parhtn1entarisn1o. 

O parlan1entarisn1o, se-nhores. historican1ente fallando . ..ou 
philosophican1ente fallando~ não é, na expressão de S. Ex.~ o 
·que elle . en1 phraso do verdadeiro ideal is ta nos desonh..ou. O 
padan1mlt.arisn1o está encarnado no· longo parlan1entaris1no de 
J.640, isto é: na tendencja do Poder Legislativo para absorver 
.as attrihuiç,ões dos outros .poderes, ·do --Poder Executivo e do 
1Poder Judiciaria.. . 

O SR. JosÉ AVELINo- .Apoiado; vai muito ben1. 

O .·sn. FaEI::iERico BoRGES - Mas, senhores, si pudesse1nôs 
fo1:màr. a .opiniã~ do i Ilustrado representante dó Rio de Ja
neiro, con1 relaçao ao parlamentarismo. ·aos· abusos que elle 
,aqui quiz. ·descrever. abusos . inherentes, a todas as nacões 
(A.poiados) ~ teriam1o·s · quebrado, rompido, inteirmnente, ·esses 
laços,· os n1ais legithnos: que prendem ós representantes aos 
seus constituintes (A .. 1Joiados) ·; ·· teria1rrios~ . senhor'es, despe
daçado essa cadeia que se forma entre a· soberania nacional e 
esta· gTande Assmnhléa, ·.onde fe1nos o dever in1mediato, impe
~rioso, .de representar não· só · os ·interesses , locaes, corno os 
gt·andes jntere,sses nacionaes. 

· Não vejo, senhores, ·inconvenientes na doutrina dos direi
tos. dos :deveres J.~eligiosamente observa·dos e cumpridos pelos 
·representantes ·àa ·Nação, ouvindo directamente os seus · con
stituüites~· para levarem ao Governo as suas queixas e recla
'Inações. ·(Apoiados .. ) No . c·aso contrario, .que teria.mos então~. 
~enhores? que seria a Can1ara, que seria o. Senado, que seria 
t) Cong.resso? ·Seria un1 ·antemural collocado entre a opinião 
lJU})bca; entre o po,·o c o Governo. 
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. Suas qu_eixas não ehegarão ás altas reg1oes. o clahi todos 
os lnconvenientrs, dahi 1nales ainda muito n1ais lanlf'ntaveis 
elo. que aquelles que ü illustl'e representante {lO Rio de Jn
lHJll'O~ -con1 sua palavra n1aglca, veiu apontar á considcr::wão 
·do Congresso. . • 
. . :-. .1:3ntrrtanto~ senho~'es, :faze.~ do essas pondcr·aç·.ões, não sou 
1 rüt n ;:n11e~ll'e .pelo reguncn ant1go naquillo que cliz J.'cspeito á 
0~'gan~zaçao -do Poder Exeeutivo. e ú organizaç·ão do Poder Le
gJ~.latrvo; divirjo tnte!r~n1ente da disposição do ar L. 1n. 
quando, tratando dos nun1stros de Estado. os considrrou in
·eon111ativeis para o desen1penho do eargo ele Deputado ou Se-
nador. . 

f?i abraço, senhores~. o prh1cipio da 'divisão o da indepen-
dPne m dos poderc.s~ abraço-o en1 termos. · · 

· O principio ela divisão, a harn1onia e inclepcndeneia dos 
poderes não significa a exclusão .absoluta dos n1en1bros do 
Podrr LPgüdaUYo, r(•Y't•stiflos . da:;; condiçõt·~ necPs~ar1as r~o 
clest•lnpc,nho das :1\uieçõcs elo Poder Ex:eenLivo. (Apoiado,-.·.) 

::\lous senhores. vejo alli. ~antes. o c<~r.·ceamnnLo da soberania. 
nacio:1al~ ye;jo nisso o anni'quill:u11r~nJo eon1plri'o das nptidôes 
nspecnaes as n1ais p:rec·iosas (Apoiados), e yojo ainda nP~sa 
doutrina os maiores inconvenientes. 

T~"'\'1: SR. HEPREsgNTANTE - V. Ex. quer g-oyerno de gabi
nnte. thcse muüo sustentavel; póde ser discutida hrilhante-
Jnenl:e. · 

O Srt. 1PrmDEiuco Bonm~s - :Senhores, o projecto do Con
stittJie.ão, no art. 49, estabeleee (lenrlo): - «Os n1inistros fle 
Estado nã_o poderão accun1ular outro en1prego ou ·funcção pu
bljca. nen1 ser eleitos Presidente ou Vice-Presidente da União. 

«Paragrapho unico: O Deputa-do ou Senador -que acceitar 
o .carg·o de Ministro de Estado, perderá o mandato, proceden- · 
{lo-se jn1n1ediata1nente a nova. eleiç.ão, na qual não· .poderá ser 
votado.» Ora, contra esta .disposiç.ão~ senhores, ha .os argu
n1entos rnais poderosos, mais cónvincentes; · en1 prin1eiro 
1og.ar. o interesse do Estado. . ' 

'Snppnnham que ne·sta Hlustre Assen1bléa talentos os n1ais 
notaveis fazem. ouvir seu espírito e dão testemunho de suas 
gTandes .aptidões e l1abiltações para a adn1il).istração publiea 
neste ou naquellf~ ran1o de serviç.o, ne~ta ou naqnella r-specia.
lidadc. -o interesse ünn1cdiato da União está indieando que 
nm hon1en1 .desta ordmn {]eve, ser ünmecliata.1nente .escolhido 
para secret-ario 0e Estado .. O q~1~ se dá, po~·én1, si elle fôr es
colhido ? J~m v1sta da chsposiç·.ao do pro:~ecto~ aquelle que 
assiln fôr distinguido ·pelo Presidente da llepublica perderá, 
1~p:;.;o {ar.tn, seu -rnandato. Qual é a c.onscc:p.wncia logiea. _1nevi
tavel ? E' qtw temos o cercea1nento completo da sobercnua ·na'-
cional. (Apo-iados e ni'lo :apoiados.) . 

· · 'Supponhan1 os senborcs fg~e. u1n ~Iü1istro, nD d~~smnp~nho 
de sua pasta. do ran1o de adininJSÜ'a(~ao que llw ·foi confiado, 
ten1, patd-otican~ente. n1e~rec~do a eonfiança de u1na eerta cir
eun1scripção _eleitora). ~lo pa.1z;. supponhan1 q11~ cll,e tern, nlos
trado vastíssima aptidao para desen1penhar, nao so o cargo de 
~\linistro, co1no as funcções de Senador c J?cvutado, c que por 
isso un1 Estado~ uma . eircmnscripção . elertora~ len1b1'a-se d:o 
non1e ·deste lVUnistro para representar seus 1nte.resses . malB 
nlon:H~nto@os no seio da camat~a ou do S~nal.lo. ~-~: 
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Nós teren1os senhores que virá, •por sua vez, a soberania 
nacional retirar· da Patri~ os serviços in1portantissimos. os 
mais preciosos que esses cidadãos estavam prestando á admi
nistração publica. (Não apoiados.) 

P0rtanto, ten1os, de qualquer n1odo, o interesse publico 
sacrificado a. essa ficção a essa filigrana. 

O SR. LAVRO MüLLER- Não se dá só com ;os 1ninistros. 
. 0 SR. FREDERICO BoRGES - Em geral quero a compati-

J)lndade absoluta e sou infens.o ~s incompatibilidades, porque, 
afinal, dando-se- o maior elasterio a essa doutrina das in
compatibili.dades. qual é a .consequencia? A que fica reduzido 
o parlamento? Seu ·nivel haixará consideravelmente. (Não 
apoiados.) 

UM SR. REPRESE~TANTE - Não são tão. pouc,os os horúenR 
do nosso paiz. · 

10 SR. FREnERICO BoRGES- Um paiz novo como. o Bra·zil. 
com o pessoal reduzido; tem necessidade de homens para_ a 
sua representação; e as inco-mpatibilidades vêm, necessaria
mente, detern1inar o abaixan1ento do nivel moral e intelle
ctual da representação nacional~ 

UM SR. REPRESENTANTE -:Felizmente no Brazil não se 
póde applicar aquella phrase·: que a politica é o emprego dos 
homens sem ·profissão . . · - · 

. ÜUTB.'Ül SR. REPRESENTANTE - Mas. é a . profissão dos ho-
mens sem emprego. (H a outros apartes.) · 

. . 

O ,SR. -FREDERICO BoRGES - Mas~ senhores, ha ai:nda outro 
argumento com relação á doutrina que ·sustentamos~ porque 
vejo, como disse e repito, na disposição do projecto,~ uma ver
dadeira. limitação ou restriccão odiosa á liberdade. 
. .. ·o argumento é o seguinte:. onde o representante da Nação 
p6de melhor pôr em pratica as s-q.as nobres aspirações?. Como. 
senhores, . elle póde tornar praticas; os serviços importantes e 

· de aleance momentoso pa~a a Patria. .. qualquer nrogramma que 
. t~nha _d~senrolado. na tr1buna parlamentar? Desde. que, . por 
d1spos1gao õo proJecto, lhe est1 trancadà a porta do ·Poder 
~xecutJv~, tem-os, com_o cons.eqn.encia necessaria,· a _restriccão 
. e sua hber~ade e a ,Impossibilidade de desenvolver pratica

mente • o seu. prograJl1ma; nobres aspirações e idéas. 
:0 SR .. FoNSECA· HERMEs·-· Si o programma · fôr excellente 

;os outros podem adoptal;_o. . · . · · · · · · ' 

.d . ô. SR .. JosÉ A VE.LINO -· Mas ninguem melhor que 
a creanca . conhece-a. . . . . o pae 

. ·. 0. SR: FREDERICO BORGES- Ainda outra vantagem.. f · 
. dta d~utrina qu~ ~ustento, em opposiCão ao árt. 49 doaor~J~: 
c o, . que o 1M1n1stro. D.eputado ou Senador. por forca de seu 
~ar~~. de representante da Naç~o, tem de aqui prestar, directa 
da nsttllntdment.e, . o~ e·sclar~c1ment.os necessarios a respeito 
taçã~es:a~-i~~~I n~:fa~~s e~b!~os · d?~~ esse me i~ a_ represen-
Poder Executivo 6 . . 1 _me Ia a c·ommuniCaçao com o 
tração . publ. . , e s ve,]o nisso vantagens para a adminis-
. . lCa e para a' repre.sentação nacioilàl. 

co:m~u~réa~ã~.sEcA HERMEs -.A Constituic;ão já previu essa 
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O SR. FREDERico BoRGES - Onde? 
0 SR. FONSECA HERMES - Por meio de uma conimissão 

e por escripto. 
O SR. FnEDER1Co BORGEs-Mas em épochas determinadas, 

por poucos n1omentos. 
0 SR. JOSB AVELINO dá um aparte. 
o SR. FREDERICO BoRGES - Mas ainda ha outra confir- . 

n1ação, .que vem em apoio da doutrina sustentada em opposi
ç~o á do projecto, e é qne desses esclarec~ment.os, que po
derão 1ninistrar-nos os agentes do Poder Executivo, convi-
yenclo comnosco no !Senado e. na Can1ara, teremos que suas 
1déas erroneas te.ndem a modificar-se deante da discnssão; 
ter~e-mos . que seus actos tortuosos ou l)rejudiciaes ao serviço 
publico hão de modificar-se ao calor da discussão e obiJerva
ções que forem feitas: teremos que as n1edidas err.oneas e 
prej\1diciacs ao serviçÓ. dos estados hão de, por e.ste exame 
constante, aturado. effe,ctivo e effieaz, ser abrandadas pela 
communicação directa que tiver o representante do Poder 
Executivo, como membro da Camara ou Senado, com os re
presentantes geraes dos outros estados. 

Senhores. esta approximação, ou esta conveniencia, é outro·. 
'argümento. · aindà, qué só vem demonstrar ·a grande vantãgem 
dà accun1ulação do cargo de Ministro com o de :Peputado ou 
Senador. Desta ,convivencia .só poderão resultar beneficios 
pàrà ôs differente~ ·estados. 

Senhores, ainda temos o desenvolvimento das diversas 
·aptidões. Por que inotiv.o o individuo que revela habilidade 
para 6 cumulo de diversas fúricções ha de ser. pela lei fun
damental do paiz, cercPado no desenvolvimento dessa cana
~idade, ba de ser tolhido rio exercicio dessas aptidões? Por-
tanto, estas considerações devem servir de muito para accei
tàrmos o prjncipio da accumnlaç5;o dos ·cargos. 

Além disto, senhores, estabelecido o principio da accumu
Iação. resneita•mos a ·snheranüi nopular. 

No regitnen deposto, o Ministro de Estado, si a eleir,,ão 
popular· vinha distinguil-o com b seu ·mandato, não petdia o 
caracter de agente exAcutivo: Por que motivo. agorá. a con
trar··ium sensttm; aquelle que. sendo 1Deputailo ·ou Senador, 
distjn!!tiid.o TH~lô manda.t.o imprntante. que traduz a fiel e elo-
quente mani,festaç.ão da soberania popnlar, ha de pet:'der o 
~seu mandato e privar ·O paiz dos grandes serviços que · p6de 
prestar no desempenho da alta missão de S-ecretario? 

UJ\1 SR. REPRESENTANTE - Basta .prestai-os ·COmo :,Mi
nistro. 

O SR. FREDERico BoRGES -O exemplo que eu trouxe do 
regimon decmbirlo é eloquente. e passando da doutrina aos fa
ctos. vou demonstrar ainda como a doutrina que su~tento é de maxima importància e· -mereQe a consideração dos illnstres 
repr0~entantes dos clhrersns estados. .. · 

Meris. senhores. não é uma novida.de a theoria qu~ aqui. 
vim desenvolver.· Na Inglaterra, o paiz classico do regímen 
represên.tativo. que tAm atravessado sP.culos de respeito ás li
berdades pubHcas e ~s liberdades individuaés. nós vP-fnos que 
os c,M•g.os ·de ~Hnistro com OR de representante da Nação são 
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inteiramente eornpativei~. e dahi quaes os ineonveniéntes que 
resultaram? Yós. abrindo as paginas da hi~toria politica, fal
lando da lumino~a Inglat f'ITa. não 1ne n1ostrarei s un1 só in
ronvenit~nte da doutrina por n1in1 sustentada; ao contrario7 
Yt:rificmnos o seguinte: da C~unara do~ Lords e. da Can1ara dos 
Cmnmuns sahiram o~ Fox. os Pitt e tên1 sahido -os mais 
dignos c nütaveis representantt ... ::.: do poder publico ela In
!!lat ('ITa. 

~ Pt•r!:.::unla-se: Es~~ exemplo historico não é im.port.antis
;;;iJno r ~uffieiente para. le\·ar a convicção de que varnos ün
nlantar· em un1 paiz nov"o un1a doutrina perniciosa, que eer
et'·a romplctan1ente a liberdade·? Sern duvida algun1a; n1as não 
~~; diga. eomo rne pareceu ouvir. qne é ~ó na Inglaterra. nas 
ilhrr~. que as~in~ se proc-ed-e~ . . 

Ouando, senhores. s~ ialla ern governo representativo, 
1•art•ce-n1e que a Inglaterra L> o t.ypo p~r e:x:c~lle~cia; 1nas nãp 
,~ :::.ó a Inglaterra. tPn1o:::. tnna HPpubl1ca atncr-Icana. a rnaB 
adt•.a.ntada e que :;:e cunsidet·a constanten1ent e :feliz, que (; 
apontada con1o un1a da~ nac_:õe$ da .:\.111erica. que mareha na 
yangnarda do grande dC'::;e.nYolYin1ento soeial; ten1os o Chile, 
qut•. no art. 90 da _S\la Con~tit.uição. ~ta~le.c·e; que 9~ car·g-os 
ee St•natlor e -de~ :\-Irnrstro ~ao eunTu1a.f1Yo3. e t~ prec1~o nota!.' 
qnP para ~c·e ~fini~trn ne1n ao meno5- est.abPli:lre a renova~iio d.rl 
mandato. 

Pergunto Ms in1p~onadore.s dessa- doutrina onde e.stá. o 
absurdo dt"\ levantar-se un1a theoria. d-essa orden1 em un1 pai.z 
noY('. t~n1 nm paiz onde a capacidade adn1inistrat.iva e a edu
c·~wão politica ainrh:t não se tên1 feito sufficientemente? (Ha 
d h· e-nos ajJartes.) 

- Dr-~1e que o GoYerno ficou sujeito á discussão. desde que 
1'icaruos c-0n1 o poder de. por meio de moe-ões de desconfian~.a, 
d.:rr·ihar miniBterios, nã.o ha dependencia. (.4.po:rtes. :·· 

~ós o que :queren1os é que ú Governo venha tomar part-e 
no~ trabalhos do parlamento. justificar as suag doutrinas, que 
poden1 ser boas. n1as . tan1bem :poden1 ser erroneas á luz da 
disc>nssão. (Aparte .. r;.) 

:\Ias o~ nobres Deputados ünpugnadores desta d")u trina 
~(· rnostra.m convenr.idos do I?'Xelnplo dos Esta-dos "Cnidos. 

Pn.re-re que a ~constituição da. União Americana deYe ser 
o t~.,.po rigoro~amente s-eguido para tudo .que diz re~peif.o ao 
nns~o pacto rundan1ental. 

Senhores. ha niMo nn1 g-rande erro. Por que n1ot.iYo nos 
Estados rnidn~ a Constituirã-o e~tabf."lec.t• essa incompatihilidade ?-

- · En Yf'jo ju~ta.nlPnt~ ahi a cansa. o n1nt.iYo _dos g-randes. 
de~stre~ qr!..'' ~1Ili t(~n1 ;l.pparecid;). J)orqne as portas rlo par
h1nlf'nto f~Btao fechadas aos agentes do Poder Exf"\eutiYo. E' 
que o~ gi'and~.s P~candalos ali i s~ t(~r11 .-lado porqnr não h a. 
um cr.nt_r:~ no ecn-ae-ãn da 'Pat t'ia. onde n~ 1ninist:r··~lS troqn f'li1 
~~an01' r.-:c·a:":. eom 05 rPpr~sPntante_~ dirf:lefo~ rlo novo. )fa~. 
para Cf~IP Ü'1no~ tão longp ? PaPa qne pro~nrarrno~ rxen1plo~ 
~m na1z(\~ r·orno a Jn:rlatr·rra. E~tado~ Fnirln~ f"\ Chilf\- ? Xti~ 
nw:::.n1o~. ~rnhores. abrindo as pagina~ clr nos~a historia par-

. ~;1t,:ni>ntai~, •· p:")lit ir-a. qn~ Yemo.s ahi? . Dig .. 'l-~c a Yerdad.• in
i~Ira. :\ (!5 n:n1o~ o~ oxen1plo.s os n1ai:=:: edificantes ·C'n1 fa,·or 
da f~~utrtna que sustento. cx.~-0 apoiados e apo'iados.) 

~t-nhor~s ... onde appar'eceranl os ilnmortaes Que chan1a
vnm-~t\ Parana, ~ouza Franr!o. Xabuco. Euzebio de Quê.iroz P 
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f.anLos outros, que formmn a pleiade illustre daquelles que 
ua~que lla ép')cha tantos serviços prestaran1 á Patria? 'De onde 
sahiu o vulto n1en-wr'ando do Visconde de Rio Branco, que 
.sustentou a questão a n1ais fecunda, a mais. importante que 
~~ste. paiz t01n presenciado? Todos elles passaran1 por este 
t·adnüw, transpuzcran1 as portas do parlan1ento e alü prova
ran1 ns suas aptidões, e a1li prestaran1 os relevantes serviçrJs 
qnc venho de dizer. 

Onde elles se tornaran1 nota veis? Justan1ente no parla:
n1ento c clahi sahinclo para a alta adnlinistraç.ão, ondn, a :par do 

· nargo ele n1inistros de Estado, elles accun1ularan1 os- cargog do 
delllltarlos on senaclorrs. tornando-se vPrcladeiros patriotas, 
nl<wando o. nosso nivel pol.itico c tudo fazendo . en1 beneficio 
dl'sta Patrül. 

Or·a. snnhores, vejo na doutrina do projceto nniearnento 
u1na novirlacle. 

U~r S.n. h.EPRESEN'TANTE - E' jus! an1cnte a parto rnr.lhor 
do projrcLo. 

O Sn.. BAD:\nú - V. Ex. vo1 t·e ::ts vjsfas par· a a Franca 
~nn I rrnporan 1:\a. ·· 

O Sr.. SrmzEnna .. r.o - V. Ex. c~t.ú grac0jando ou fallm1fln 
sl'rio'! 

O Sn. FREDEHICO. BonGES - . rSenhores! eu cornprflhendo 
ben1 que con1 estas doutrinas, inteiramente novas; ou por 
outra, extravagantes para o · Gongresso, · tornei-n1e mais ou 
Jnenos antipatihico •úquelles que são .. partidarios decididos do 
J:'fjginlen federativo em todas as suas consequencias. (Não 
apoiados e alguns aparte~.) · · 

Tudo o que não é .parlan1entarisn1o~ como o defini ha 
pouco, não é parlamentarismo, póde-se · dar-lhe. este nome 
o-dioso, 111as- é un1 erro perante a sciencia politica e a Hjstoria. 
(/ljlnYtes.) · 

En não dou ao parlamento o -direito de matar os minis
l.ros. rnLii·o-lhe intciran1ente esta attribuiç.ã-o. (Cont-inuam, os 
apart~s. ) · · 

Ainda não clr,n1.onstrar.an1 isso nen1 em aparte nen1 ern 
theoria os illust:ros .eollegas .que n1e. dão apartes; . o jJlust.re re
preRentanJe do Rio -de Janeiro, que rne precedeu~ fallou de un1 
par1an1enlari~n1o s1.â genel·is, ercação sua. n1as o que S .. Ex. 
condm11nou como 1n11 abnso. como i'act.o neg-rn. eu. ao contra
rio. ronsidm.·o do uma sig·nificaç.ão jffiportante, e são as rela
cõ:es irn.nwdiatas. estabelecidas entre mandantP-s c 1nandatarios. r C{llC não poflenl düixar d8 cxis!jr entre OS representantes. ·da 
~a~~ão P. n~ mrml•rns ·do Poder ·ExecuUYo. · (ConUnua.'ln. os 
apàrles.) Eu pe(:.o ·J)AI'Jni ssão . para ·neste ponto·. reproduzir o 
pensan1c•nto dP. 11m illnstro ·publicista. _ . " 

J):.what.ilit, tratando dessa grande questao, disse: A boa 
poUliea · exig·e qnr. t.od0s sejan1 · q:guahnrnte atln1is.sivei:s c · 
(•~uahnr.nte arln1itJiclos. 
··-· · · F'r(l(lorie.o Soncillon. notavel publicista allemão, tratando· 

rla divisão dos poderes on1 relação á orden1 politiea, pronun
·eiou-se mais ou menos no n1esn1o sentido. dizendo· que a li
berdade politica consiste em un1a organizaeão. e formação dÇlS 
roderes do JlJsta.t:lo! taes que, desse l,l10clO~ O llyre deSCUVOlYJ.w 
rrwn!XJ dr~ toda~ as fo:rca.s. ~ojn. garantl elo· por le1s razoa.veh ~ 
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Ora, quer do 'Prin~ipio do illustr_e pu'b'lic~sta que citei ~m 
primeiro logar, quer, a1nda, da dout1:1n~ ~egu1da por Frederico 
Soncillon c1n quasi todas as Constituiço,es dos povos cultos, 
.'\.·emos qtie todos devem ser egualmente demissiveis e egual-
mente demittidos. Porque se ha de fazer uma selecção e~tra- . 
ordinaria do Poder Executivo em relação ao Poder. Legisla
tivo qnando, senhorés, as funcções destes poderes ·são c~mo, 
por 'assin1 dizer, c_orrelatas, est~o ... im-m,ediat_a;mente approxima
das e do consorciO destas funccoes so ter1amos resultados os 
mais apreciaveis para o bem publico? 

Segue-se, senhores; do que tenho desenvolvido desta tri
buna com relação á doütrina do .art. 49 do projecto consti
tccióna!, a respeito do qual a illustre Commissão não apresen
tou emenda· alguma, que en1 relação aos artigos subsequentes. 
50 e 51. eu sou inteiramente contrario. Qtiéro, senhores d-o 
Congresso, ·ministros resp-onsaveis (Não apoiados) ; nãó quero 
urna organização poli ti c a livre ... 1 

O SRl. ALEXANDRE SrocKLER - Elles são responsaveis pe-
rante -o -chefe do Estado. · 

O SR. FREDERICO BoRGES - O collega neste ponto está in
teiramente equivocado, porque, si- quizesse observar. a propria 
doutrina consagrada no projecto constitucional, havia de 
observar que o mesmo projecto, apes-ar· .. -de to~os os seus es-
fórÇós, não póde .eliminar essa respónsabilidade. . . .. · 

· Que fez, l:niieamerité? Arvorou ení principio o Presidente 
da Repúbliéa, respondendo :Perante uma certà . aucto:ridade, e 
o~ mirti~~r-os perante uma outrá~ 
.· · · O SR.. ÁLÍYtEIDA PERNAMBuco ...:.__ Mas, segundo o projecto, 
o ·Presidente ·é o unico resporisavel ~ . · . 

·.O SR.. FíiEnEt:ttco BôRG~s -· Má:s tein agentes. 
. · . Não podemos, scientifiéamente~. orgànizar um Poder Exe
cutivo na pess?a do \Presidente da Republica, com agentes que 
.s.e.f.am meros 1nstru1Tientos ce~os, ~anequins; não podemos 
deixar. de . estabelecer agentes 1-r:ttelhgentes, ag-entes com von
tade ~hvre e, portan!,o, com inteira responsabilidade. 
. . Do que tenho dito e expendido a respeito desta :rnateria 
apres~nto, senhores,. á consideracão · do Conoo"resso diversas 
emendas, _que, est.ou convencido, terão a rnesfua sorte de ~on
tras que ,lá· em diversas occasiõés levei ã Mesa. · 
, . ;A~ emenda ao· artigo. 49j . paragrapho unico, é a seguinte · 
!\ M). . . ·.· , . . . 

« Subst~tuám.:.se pelo. seguinte: 

·. · , Os séeret~~ios d_e Fstad~ podef!1 ser eleitos députadns ou 
senadores, assul? como estes podem ser nomeados secretarios 
1e Estado, seJl1 perda de seus respectivos mandatos.» 

O 1SR. -.BEViLAQUA :---:- Voto contra. . 

· _ · d10 SR. FoNsECA HERMEs -· Perdendo o mándato de ac-eor Q. ··. · . . . ' 

ó SR .. ZAMA - Acceito a sua emend · . t · . 
percain ó logar. e possam ser reeleitos • a, -com anto que elles 
,. 

10 Sn. FREDERffco BoRGEs __ .. Não · ci . h .. 
. 1nconvenie:nt.e; 0 que eu quere é . aJI~Ia_ o, a .. ntssl? grande 
seu Iogar. . . JUswr.mente sem perda. de 
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A e1nenda ao ar L. 50, senhores, ~ que ,seja supprimiào. O 
art. 50 dispõe (Zê) : 

«Substitua-se pelo seguinte: 
Os 1ninistros de Estado .são responsaveis pelos conse

lhos que derem ao Presidente da Republica e pelos actos que 
referendarem; respondendo por elles perante a auctoridade 
competente para julgamento do Presidente da Republica. » 

üra, sustentando o principio da accumulacão do carg-o. de 
::.VIinistro com os de Senador e Deputado, essa disposição, para 
nlim, torna-se .ctesnecessaria e superflua; eis o n1·0tivo por 
que apresento uma emenda supprimindo-a. 
. . Ainda ao art. 51 e· seus paragraphos apresento outra 
emenda substitutiva (lê) : 

« Supprim·a-se . » 
Eis ahi, senhores, um outro ponto de doutrina, o da res

. ponsabilidade dos ministr-os, por que não comprehendo go
verno representativo~ não comprehendo governo livre sem 
;ministros responsaveis. (Apoiados.) 

Eu quero a resp-onsabilidade effectiva dos ministros pelos 
conselhos que derem e pelos actos que referendarem, respoli
dendo perante a n1esli1a auctoridade que tiver de julgar o 
~Presidente da Republica - Ser Ministro como 'um irtStru-

. n~ento êégo. ·.é que não se comprehende. (Apàrtes o) 

São estas, .Sr. Presidente, as emendas que offereço aos 
diversos artigos do projecto que se tem discutido. 

Vou terminar, Sr. .Presidente, as consideráções que. para 
apoio de minha opinião, em opposição aos artigos 4·9·, 50 e 5i 
do projecto, tive a honra de submetter · á consideração do Con- . 
gresso. . 

Senhores, eu não quiz, a exemplo de outros orad-ore~ qu'e · 
precederan1-me nesta· tribuna, afastar-me dos .pontos em dis- · 
cussão : não qui.z tratar da n1agna Questão de Federação pren
dida á discriminação de rendas; não quiz tratar da questão 
não meno.s i.ncandescenta que se chama qpestão religiosa. Em 
obediencia á Mesa e com o espirito de ordern que sempre me 
caracterisou, circumscrevi minlhas pondera.ções .a estes ar-
tigos em discussão. . 

Apresentei grande numero de argumentos relativamente 
ao principio de accumulação do cargo de Ministro com o de. 
Deputado ou Senador, não podendo. entretanto. desenvolver a 
n1ateria com relação á responsabilidade ministerial~ por ser 
pouco o temp-o; aguardo, para este e outros fins, a 2• dis-
cússão o • . 

Agradecendo aos di~os renresentantes a benevola atten
. Ção com que me tê.m distinguido · até esta hora adeantada ... 

VozEs -. Tem discutido muito bem. 
0 SR. FREDERICO BoRGES - o •• VOU dfrixar esta tribuna; 

rrtas, antes de fazei-o. ·eu, em nome adquelle pequeno Estado 
que represento: peauenó pela .sua circumscripcão e nela sua po
i_çulação, mas grande ef!1 civjsmo e .coragem patriotica (Apoia
àr.s) e pelas grandes idéas que tem sustentado de adeanta
ment0 e prog,r·esso. dar o testemunho solenne de quánto .es
tamos possnidos do espirit.o de soli,lnriedade, P- cordialidadP. 
mesmo, em relaf;:.fio á ob:ra ma~a em que estamos empenh:ld()S. 
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o ~IL BE\"JL,\QC ... \ - PrrnliU.a que ru disc-orde quanto á 
fJOpulacãr,: o Crar1i é urn dos rqarJos rnai~ populos•)5-, tant;_, 
qtrr~ foi lPsadrJ rm1 sua representação. 

r·_\f SH. HEPH.ESF.XT.:\XTE- .:\lr~n1 dr• ÜlíiO, é a tr•era da lnz. 

O ~H. FHEDI~HTCO H:-nwEs - Spnhor·r,::-, n(')~ dt•::-(•jaJtto~ qtH"~
sr• fat:a, sr~m af.rorJrdlo nem a.çodarnento, uma obra. prudf"~-nte. 
<·r·iiPr-iosa r• súhia; dP:-;<'jarnn~ porlf·r· l<'g:ar á:-; gt>rati)r•s yindtlll
ru;-; '"'' !Jallüdio dP lihrrrladf-•s. um Nlificio Qll~"' ahr·t.!.!"t!Ji ~~-" 
an:.;sns prJ:.t.erns en1 .-.;eus dir-eitos politir-os. cn1 sens altos in
iP r·es~es. De::.:ejamos que o nosso pacto funclan1ental. qne deYe 
~r·r o resun10 r.la r<'forma dns r·r-r'ls. a <'rnenrla total dos ahu
·'ns que se davam no reginwn nassaclo r Apoiados). :;.:rja a ex
pr·r::.:;;;ão rnais viva rlc nn1 sentimento de patriotisn1o~ qu<' 11'\
gtH•mos, r·n1fim. a nossos filhos. uma obra grande con1o gpand~ 
{; rs~a' imag<'rn rla librr·dadP QU<' sr a~·1ha r•n1 p:;.:tabua ao Pnf.rar
sr rn1 un1a das prjn1eira.s cidades da .\n1erica. cn1 XnYa-York. 
aprl!llanrln an 1nu n rln a grandt:·ia daqn Pile p-~1YO~ un1a obra. rn1-
firn. :-:rnhnres. 1nmÜ1íJ'!a. :rad~antc. :.:.oberba. que. nos honrando. · 
_;.:r·ja. ar, rnr·~rno Íf'111fJO. a g<H"éH1~ia. a ~eg:nranr::a. a felieirladr~ dos 
TIO~:-iiJS j'j) ho:-:. f' QIH•. finalrnenf 1', fl C(ll1g-rp:;:_~l). ao Plli!'Pg-ar ao 
prl\·o r, rr~snltado dr~ sna:-:: dotuhraç.õe5, possa dar ao n1undo o 
r•xrrnplo Nlifieanl('. nobre. gr-antlio:;.o, de que soube mnnprir 
dig·namenf r~ o sr~n d~\-er. der-rihando un1 throno para leYantar 
c·n1 ::.:eu Jogar un1a Republiea lihmTin1a em t0dos os sentidos! 
(JJuito br:rn: muito bem. O O'Ncdor é felicitado e cu.m)wi-men
trufo poí'· !Jí''ande nu.1rtJ?NJ de representantes.) 

~ão J idas e apoiadas, para entrarem· en1 clisNlssão. con1 O· 
projeeto, as seguintes 

Emendas. 

Ao art. ·49 e paragrapho unieo: 
·!>{ 

l8rrh~lituan1-Se pelo seguinte: . 

o~ s~cr·~tarios de Estado poden1 ser elPito~ depuiadr,~ ou 
sr·narlOJ"PS. assirn como est~s podrn1 ser non1eados &ecr·rtarios 
rlr: Esl.adn. ~em prrda de sens respectivos n1andatos. 

R. R. ...:.._ Fr~edP;rico Bo-rges. 

Ruhstifuam...:se pelo seguinte: 

i(J:s seeJ·et.arios de Est'ado são responsaveis .r;elo~ con~elhos 
CjU<' rlêrcn1 ao Presirlcnte da RepubliCa e prlos acto~ que rcfo
r·rndaren1. :t·rspondcnd-:) por e li rs per~antf• . a uuc I orülade -con1-
pr.t0ntr para .inlganwnto do .Presidrnte rla Republiea. 

8. R. - F'i'cderico R~T'{/es. · 

Ao art ~ 50 .. 
';J 

SuppT'i ma-ç.;e. 

S. .R. - FJ•ede'f'ico: Brn·o.r.s. 
A rHseU~$ili!t :ri•}a adiada, pela hora i . 
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Yen1 a :.\lesa a seguinte 

DeclaNtC't~io de voto 

Declaro que, ::ü estiYesse preseule á sessão dG llontcnn. 
YoLaria coulra a en1e1Hla da Connnissão ao § 10 do art. 33, que 
I·elit·ou do Congresso a aLtribuit,:iio Ü€ re~olvcr dei'initiYanwnte 
a questão ele linlites entre os estado~~ porc1ue nclla yejo o aclla
Juentu da solução de wna que::;tã.o (tue eonsidero de capital 
iJnportaneia~ qual a da extensão Lerritut'ial ele alg·uns peque
nos PSI ndo:-'. 

Decla1·o larnbe1n que Yotarj a Jfo sentido de nü.o ser pre
.i udi e a elo u a dei iti YO elo Senador ..-\mm·n {:aYalcantL e.ontra a in
eoiupat-ibilidade por erenças e ftnwções rdigio~as, a i'avor da 
qual yotaria, si i'o::;se submctticlo ú Yotação. 

Sala das· ses:5õe~. 31 ele dezembro de 18'no. -·- E'elisbello 
Frcü·e. · 

O .~·R. J?rtESIDEX1'E designa. para orde1n d1• dia de ;?, de ja:
neiro de 1891 .o st~gu inte: 

Continuação ela djscussão da segunda secção do _projecto 
de Constituição - Do Poder Executz~vo_: · 

Di~cu!':lsão ela ter·eeira sec·ção. do rnes1no projeeto - Do Po
dur Judiciaria. 

Levanla-se u se:;sãu ús -í lJ.oras da Larde. 

Rio c1c Janeiro:-- Imprensa Nacional-1923 


