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28.5;. 314~ 373, 394, 43-1:, 436* 442, 443, 444, 445, 449, '452,. 454, 469, 471 •. 

. 472, 480, 48~, 482, ~ 486, 4~7, 500, .5.03, 504, 522, 546:..48, 596,. 597, 609, 
. &17, 618, 630, 632, 640, 67-3, 765, 766, 768. 

·' ..... 



XIX 

. BAPTISTA D.A MO.TTA (João B. da M.)- Deputado. Rio de Janeiro 
-88, 462, 469, 527, 528, 529, 563, 587, 618, 636, 717, 718, 719, 723, 825.! 

BARÃo DE S. MARcos-Deputado. Bahia-563, 636. 

BARÃO DE VILLA VIÇOSA- Deputado. Bahia -131, 285, 370, 439, 
563, 59~ 618, 768. 

BARBOSA LIMA (Alexandre José B. L.) -Deputado. Ceará-88 
105, 107, 429, . 438, 459, 469,. 475, 495-513, . 535, 545, 548-60, 563, 590: 
593, 618, 636, 654, 662, 683, 685, 712, 771, 772, 774, 775, 778, 821, 823) 
825, 830. 

BELFORT VIEIRA (Manoel !gnacio B. V.)- Deputado. Amazonas 
- 88, 118, 131, 562. 

BELLARMINO CARNEIRO- Deputado. Pernambuco -131, 285, ·338, 
460, 462, 469, 563, 618, 619, 620, 634, 635, 768, 782, 783. 

BELLARMINO DE MElNDONÇA (B. Augusto de M. Lobo) -Deputado. 
Paraná- 619, 634, 825. · 

BERNARDINO DE CAMPOS- Deputado. Commissão Especial dos 21 •. 
S. ·Paulo- 87, 88, 147, 331, 564, 630, 636, 642, 645, 7.07, 815. 

BEZERRA D' .ALBUQUERQUE (Manoel B. d' A. Junior) ...:.._Senador·.~ 
Ceará-562, 825. 

BEZERRIL FONTENELLE (José Freire B. F.) _:_Deputado. Cearã.-
5G2, 821, 825. · . 

. BEVILAQUA (José B.)- Deputado. Ceará- 88, 284, 287, 297, 357, 358', 
... 359, 500, 506, 563, 593, 617, 825, 832-37 •. . 

BORGES. DE MEDEIHOS . (Antonio Augusto B. de M.) -Deputado,· 
Rio Grande do Sul- 87, ·331, 618, 636, 768, 782. 

BRAZ CARNEIRO (B. C. Nogueira da Gama)- Senador. Rio de 
J'aneiro --72'3. 

BtiENO DE PAIVA· (Francisco Alvaro B. de P.)- Deputado. Minas 
Geraes -764, 769, 81~, 

·c 
CAETANO DE ALBUQUERQUE (C. Manoel de .Faria A.) -Deputado., 

_Matto Grosso- 55, 99, 285, 563,; 599, .601, 603, 604. 

· CAMPOS ·SALLES (Manoel Ferraz de C. S.)- Senador .. Ministro da 
. Justiça .. S~ Paulo- ~7, 64, 73, 75, 81, 84, 86, 149, 150, 153, 163, 177. 1.78, 
181., 184, 203, 204, 227, 233-66, 274, 317, 472, 475, 640, 6~1, 643, 645. 

CANTÃO (J osê Ferreira C.) - Deputado. Pará- 286, 287, 326, 
·.327, .329, 613, 691, 768~ 815. 

· CARLOS DE CAMPOS (C. Augusto de. C.) ~Deputado. Santa Catha-
rina ~ 563, 768,. 825. · · 

CA~Los CHAGAS (C. Justiniano das· C.).- Deputado. Minas Geraes 
·-:--: 472, 618, 769. 

CARLOS GARCIA (C. Augusto G. Ferreira) -Deputado. ·S. Paulo-
563, 636, 768. 

CARv.A:i:,HAL (.Toã.o Thomaz C.) -Deputado. S. Paulo-87, 88 
G36, 693. · 

CASEMIRO .TuNIOR (C. Dias Vieira .r.)- Deputado. Commissão 
Especial dos 21., Maranhão- 268, 361, 367, 439' 
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CASSIANO DO NASCIMENTO (Alexandre C. do N.) ~Deputado. Rio 
Grande do Sul- 87, 123, S31, 431, 432,· 434, 459, 460, 462, 469, 568, 
5~)3, 594, 618, 636, 782. 

CESARIO ALVIM (José C. de Faria A.) -.Senador. Ministro· do In
terior. Minas Geraes- 87, 194, 202, 248, 530, 549, 714. 

CHAGAS LoBATO (João das c. L.)- Deputado. Minas Geraes--. 
53, 195, 201, 202, 203, 326, 329, 337, 429, '439, 469,. 471, 514, . 518, 524, 
525, '618, 619, 693; 697, 789, 79~, &23. . ' 

COELHO BAsTos (Manoel C. B. do Nascimento) -Deputado. Cea1~á. 
- 88, 382, 439_, 562. 

COELHO ·E CAMPos (José Luiz C. e C.)- Senador. Sergipe- 284, 
326, 330, 367, ~72, 564, 578, 618, 767, 782. ' . 

COR~A RABELLO (Francisco C. Ferreira R.)- Deputado. Minas 
Geraes- 430, 437, 469, 470, 471, ,493, 504, 514, 618, 768. 

COSTA JUNIOR (Antonio José da C. J.) -Deputado. S. Paulo-
87, 88, 636. 

CosTA. MACHADO (José da c. M. e Souza) -· ·Deputado. Minas . 
Geraes- 34, 88, 436, 437, 439, 471, 578, 579, 616, 618, .769. 

·CosTA Roo~IGUEs (Mànoel Bernardino da C. R.)·- Deputado. Ma-
ranhão-420, 815.. · 

CoSTA SENNA (José Candido da c. S.).- Deputado. 'Minas Geraes . 
--:- 34. 768. . ' 

COUTO CARTAXO (Antonfo. Joaquim do c~ C.) """'"'"Deputado. Para-
hyba -131, 284, 367, 472,. 563, .593, 782, 815. · 

CusT·JDIO DE lVlELLo (Ç. José de M.) .:_Deputado .. Bahia'"7131, 
285, 369, 462, 472,' 514. 563, 593, fi'18 .• 636, 768. . . . 

CYRILLO DE LEMOS (C. de :r~. Nur1es · Fag·undes) ·::-: D€.\])Uta<lo. Rio 
· de Janeiro-:- 562. 

· DEMETRIO · RIBE.:IRO. (D. Nunes R.) -Deputado. Ex:-Mirt1stro · üa 
Agricultura, · Industria_ e .Commercio ~ · ·.Rio · Grande do· Sul->102-05. · . 

. 217-19, 340~60,. 438~ 534, ·53n,- 618, 63(i, 6.63. 665, · 766; s2s.:.24, 831. · . - . . :' . '. '• 

_DIÔNISIO CEP.QU~mA (D. F'rangelista de Castro C.) --:-- Deput~do ,-
.- •. Bahfa~·460,. 4'62, fi!l3, fil8, 636, GR5, 82~-32· . 

. . · ~ Do~INaos DE 1VfoRAEs (D.··corrêa. ôe M.) --Di=>puta:clo. s. · Pau1ó~: 
88, 'fi 36:, 7;6R~ Sl'!l.. . . . . ·. _ . . .. . . . 

DOMINGOS J?ón·.ro . (D .... · da s_ ilva. P .• )· ~. ])·e-pt .. l. t-a: c=~·o· • . M' . G . . . . - ' . · ·' . 1nas ·. · e-: 
ra.e·s.-·- 34 ~. . · · · 

,. ~ • DoMi~GOS: ~VICE~TE: (D. v~· Gollçálves,:de Souz~)- Sen~dor. _·Es- ~ 
pirito Santo- 469~ 815. -

· DuTRÀ. N"rc:Acio (Alitonio D· .. N.) -Deputado. · Minas Geraes -~ 
88, 46~, 469, 484-9~,. 514, 618,, 768. 

. EDUARDo GoNCALVES (E; Mendes G.) -Deputado. 4° Secretarlõ ·· .. · 
elo Congresso COJ;~stituinte. Parená- 88, 432, 534, 563, 61.7, 618, 707. · · 
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' ·EDUARDO· WANDENKOLK- Senador. Dlstricto' Federal- &18. 

ELYSEU MARTINS (E. de Souza M.)- Senador. 1° Secretario do 
Senado. Piauhy- 237, 383, 479, 480, 481, 563, 618, 675 676.-78 774-76 
785-90. ' ' ' 

. EPITACIO PESSOA (E. da Silva P.) -Deputado. Parahyba-439, 
.. 470, 484, 591, 593, 617, 652-5·5, 781, 782, 815. 

ERICO COELHO (E. Martinho da Gama C.) -Deputado. Rio de 
Janeiro- 235, 439, 682, 705, 706, 710, 711, 712, 718, 719, 722, 723, 'f83, 
785, 790-92, 830-31. 

ESPIRITO SANTO (Vicente Antonio do E. S.) -Deputado. Per
nambuco -131, 143, 157, 179, 180, 205-16, 229, 285, 307, 309, 310, 316, 
~17, 320, 349, 350, 375, 391, 408~ 409, 417, 451, 452, 453, 457, 469 498, 
502, 555, 556,. 557. 558, 560, 563, 593, 636, 646, 647, 669, 825, 82,9-30. 

ESTEVES JuNIOR (Antonio ,J"ustinia.no E. J.) ~Senador. Santa 
Catharina ~ 414, 415, 416, 563. 

. FELIPPE· SCHMIDT- Deputado. Santa Qatharina- 88, 534, 636, 
667; 825. 

FELICIANO PENNA (F. Augusto de Oliveira P.) -Deputado. Minas 
Geraes- 521, 768, 769. 

F,ELISBELLo FREIRE (F. Firmo de Oliveira F.) -Deputado. Ser-
. gipe ~ 471, 563, 618. · · 

. " FERNANDO ABOTT-Deputado.Rio Grande do Sul-87, ~59, 406, 
434, 459, 460, 563, 593, 594, 636, 7f;7, 768, 782. 

FERNANDO SI MAS (F. Ma:chado de S.) -Deputado. Paraná - 563. 
. . . ' 

FERREIRA PIRES (José ·carlos F. P.)- Deputado. Minas Geraes-
34, 46, 87,. 436, 437, 439, 469,· 618, 633, 768. 

FERREIRA RABELLO. (Francisco Corrêa F. R,)- Deputado. Minas 
Geraes.....:..87, 439, 514. 

·.· FLEURY CURADO (Sebastião F. C.)- Deputado. Goyaz_:. 87,462,815 . 

.. : .. FONSECA· HERMES~ (João Severiano da F. H.)- Deputado. Rio de 
··.Janeiro- 626,• S7f:i, 691, 713, 714, 718, 719, 723, 795, 797, 800. 

FoNsECA E SILVA (Francisco. Victor da. F. e S.)- Deputado. Rio 
éle .Janeiro-:- 562, til8, ns: 

FRANÇA ... CARVALHO (Carlos A.ntoúio da F. C.)- Deputado. Rio 
de Janeiro- 88, 158, 518, 618, 650,: 723, 768. 

FRANCISCO GLICERIO- Deputado. Ministro da Agricultura. São 
Paulo- 292~- 293, 294, 295, 296, 297, 345, .346, 348, 349, 350, 351, 353, 
644, 645, 647, 649, 650, 663, 664. 

· FRANCISCo· SoDR~ (F. Maria S. Pereira) -Deputado.· Bahia -131, 
169, 47·2. • . . 

. . ·FRANCISCO VEIGA (F. Luiz da v~) -Deputado. Minas . Geraes -34, 

. ' 55, 436,. 437, 445,· 449, 491, 492, 494, 516-33, 618, 768, 769. 

FREDERICO BORGES (F. Augusto B.) -Deputado·. 3° Secretario da 
Camara •. Cearã- 43, 88, 134, 363, 435, '436, 437, 46.9, 486, 512, 556, 563, 
569.- 570, 571, 576, 618, 671. : 
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FREDE.Rrco SERRANO (F. Guilherme de Sa1,1za S.) -Deputado. Per .. 
nambuco -131, 460, 462, 472, 618, 637, 670. 

·FRóES DA CRuz (Luiz Carlos F. da C.)- Deputado. Rio de Ja~. 
neiro·.;:_ 455; 457, 462, 562, 6l8, 723. 

FURQUIM WERNECK. (Francisco F. W. de )A-lmeida) -Deputado.) 
Districto J:!..,ederal- 460, 5~3. 61R, 768, 821. 

G 

· GALDINO BEzouno~·Deputado. Commissão· Especial dos 21. Ala.i 
gõas- 87,· 114, 309, 320, 328, 408, 665-67, 68.4, 685, 768, -773, 787, 825.i 

GABRIEL DE MÁaALHÃEs (G. de· Paula· Almeida· M.)-Deputado.,. 
Minas· Geraes- 528, 618, 769 ~ 

GARCIA. PIRES ( G. Dias P. de Carvalho) -Deputado·. Bahia- 131, 
168, 285, 593,. 618. . 

GENEROSO MARQUES (G. M. dos Santas)__:. Senador. Paraná- 284, 
.563, 684, 781. . 

GIL GouLART (G. Diniz G.) -Senador. Commissão Especial dos 21. 
Espirita Santo- 367, 473. · · 

OoMEN~oRo · (J osê Secundino · Lopes G.) ;- Senador .. ·Maranhão.......;; . 
. 131,. 275, 285, 365. . . 

GoMEs DA SILVEIRA . (Firmino G. da S.) -Senador. Parahyba-
131, 285, 367, 563,' 617, 683, 815 .· 

GONÇALO DE· LAGOS. (G; de L. Fernandes Bastas) ~Deputad~. 
Ceará_:_ 439, 469, .618. · 

. GoNÇALVES. CHAVEs (Antonio G. C.) -Deputado; Presidente· da; 
· Camara. Minas Geraes ..- 34. 57, 58, 192,205, · 216, 284, 424, .449. 

GoNçALVEs FERREIRA. (Antpnio G. ·F.) ..-;..Deputado. Pernambuco_;. 
284~ 285. . . .•. . . . . . . 

GoNçALvEs RAl\ros (Joaquim G. R. Filho)- Deputado. Minas 
Geraes- 462, 469, 471, 633, 768, 769. · · 

·GuiMARÃEs NAT~ (Joaquim.. X~v!er G,. N.) -.,.pe:putaqo, qoy~~ 
- 87,· _469, 618, 762-64:· 768' .. 

. HOM'!mO ~~TiS TA...;_ Deputado. I=Uo Grande do Sul~ 87, . 314·22, 
831, 3.55, 369, '404, 434, A59, . 460, 462, ~63, 593, 618,_ .. 685~ · 782. 

INDIO DO BRAS~. (Arthur I. do B. e Silva) ....,..Deputado. Parâ~ . 
. 286, 287, 4~9 .. 

Ivo Do Pwo (I: 
Sergipe~ 618·. · 

• .. 
do, P. Montes ·Pires da FrÇLnca)- Dep~t:Mto •. · 
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JAcoB DA PAIXÃO (.A~.ntonio J. da P.)- Deputado. Minas Geraes 
-439, 618. 

JACQUES OURIQUE. (Alfredo Ernesto J. O.)- Deputado. Dlstricto 
·Federal- 562, 636, 

JESUINO DE ALBUQUERQUE (Domingos J. de A. Junior) -Depu
tado. Districto Federal- 462, 563, 618. 

· JoÃo BARBALHo (J. B. Uchôa Cavalcanti) __.,;.Deputado. Pernam .. 
buco_-. 90, 301-12, 460, 462, 563, 783. · 

JoÃo LOPES (J. L. Ferreira Filho)- Deputado. Vice-Presidente 
'da Camara. Ceará- 562, · 597 . 

. JoÃo Luiz (J .. L. de Campos) -Deputado. Minas Geraes-471, 
5~4, 563, 617. ' 

JoÃo NEIVA (J. Soares N.)- Senador. 4° Secretario do Senado 
e 3° Secretario do . Congresso Constituinte. Commis.são Especial 
:los 21. Parahyba- 534, 594, 617, 815. 

JoÃo PEDRO (J. P. Belfort . Vieira)- Senador. Maranhão- 409, 
563, 7 68, 815. 

JoÃo _DE SIQÚEIRA (J. de S. Cavalcanti) -Deputado. Pernambuco .. 
280, 384, 469, 470, 472, 533, 563, 578, 587, 618, 768. 

JoÃo VIEIRA (.J. V. de Araujo)- Deputado. Pernambuco- 367, 
540, 618. 

JOAQUIM CRuz (J. Antonio da C.) -Senador. Piauhy-285, 437.1 

JOAQUIM FELICIO (J. F. dos Santos) -Senador. Presidente do 
Senado. }r!inas G-eraes- 34, 88, 618. 

JOAQUIM. MuRT!NHO (J. Duarte M.)- Senador. Matto Grosso-
469, 618, 768. 

JOAQUJ;M SARMENTO (J. José. Paes da Silva S.) -Senador .. Ama
zonas -118, ·563, 618. 

Jos~ .AVELINO (J. A~ Gurgel do Amaral)-- Deputado. Cearâ.-
88·, 226, 437, 562, 618, 815. 

Jos~ ·BERNARDO ( J. B. de Medeiros) -Senador; Rio Grande do 
Norte- 2.85, 471, 563, 815 .. 

Jos~ ·HYGINO (J. H. Duarte Pereira) -Senador~ Commissft.o Elil
pecial dos 21. Pernambuco -129, 131, 141, 148-66, 171; 177, 178, 179, 
180, 181,1 2~8, 239, 240, 241, 242, 246, '248, 250, 251, 252, 253, 284, 285, 
291, 460, 462, '469, 107. ' ' . 

Jos~ MARIANNo (J. :M. :carneiro da.· Cunha)- Deputado. ~er
nambuco-· 101-02, 111, 112; 113, 116, 469, 517, 518, 519, 520, 521, 526. 
529, 530, 531, 532, 533, 566, 626, 768, 774, 780, 781, 802, 815. 

Jos:Gl RbD.RIGUES FERNANDES- Deputado. Maranhão- 420, 618. 

JOSÉ Sil\tEÃO (J. S. de Oliveira) -Senador. Pernambuco -131, 
285, 418, 636,. 

JULIO DE CASTlLHos .(J. Prates de C.)- Deputado. Commissão 
Especial dos 21. Rio Grande. do· Sul_:.__ 87, 102, 292, 331, 357, 404. 434; 
459,, 460, 462, 469·, 593, 594; 618; 636, 767' 768, 782. 
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JuLIO FROTA (J. Anacleto Falcão da F.)_- Senador. Rio Grande 
do Sul- 87, S31, 426, 434, 459, 460, 462, 469, 563, 593, 618, 636, 685, 

767, 768, 782. 
JusTINIANO DE SERPA- Deputado. Ceará...._ 34, 101, 2Q2, 384,- 390, 

391, 393, 397, 617. ., 

JuvENCIO o"' AGUIAR (João J. Ferreira d' A.) -Deputado. Pernam-
btico-284, 460, 462, 472, 563, 593. · 

K 
KA.TUNDA (Joakim d'Oliveira K.) --:-Senador. Commissão .Especial 

dos 21. Ceará- 469, 563, 815. 

L 
LACERDA CoUTINHO (José Candido de L. C.) -Deputado. Santa 

Catharina ~ 285, 536-46, 579 ~ 
LAMOUNIER GoooFREDO . (Antonio Affonso L. G.) ..:._Deputado. Minas 

Geraes- 432, 436, 439, _440-50, 462, 64_3, 670, 769. 

LAP:Jí:R (João Baptista L.)- Senador. Commissão Especial dos 21. 
·Rio de J"aneiro.'- 88, 56.3~ 

LAURO MüLI.ER (L .. Severiano M.)- Deputado. Commissão Es-
. J)ecial dos 21 •. Santa Cathai·ina-· 87, 613, 636; 637, 667, 685, 707, 825. · 

· LAuRo SoDRÉ--- Depútado •. Commissão Especial dos 21. Pará.-
286, 287, 430, "443, 472..;83, 536. 825-26. . . .. 

LEANPRo MACU~T. (L. RibE-iro de Siqueira. M.)"- DE>putaclo. Rer~ 
~{pe- 47.2. · · · -

'. •. 

LEoNEL FILHO {Joaquim L. de Rezende · F.)- Deputado. Minas 
Geraes-· 87. 

LEOPOLDO DE BuLHÕES (,Josê L. de B; Jardim) -Deputado. Com-.. 
missão. Especial dos 21. Goyaz- 87, 129, 131-47,· 283, ·: 429, 439, 4691 

. 563. 618, 687-704. . . 

LEOV!GILDO FILGUEIRAS (L.- elo Ypiranga Amorim F.) - Deputàdo •.. 
Bahi_a- 278_; 563, 782, · 815. · · · · 

. LOPES TROVÃO (José L. ela. Silva. T.) -Deputado. Commissão· Es-
-pec'i~l dos 21. Districto Feder.a.l-. 228, 439, 460, 4f)9, 540,· _ 543, 544, 563, 
íH.S, ~44, · 70!1,. 796, ·839-40, _ . 

!.JUIZ DE ANDRADE- be1mtaclo. Pernambuco-:- G18 • 

. . · Lulz DELFINO (b. D. dos_.Santos)-' ·Senador.· Santa Catharrna-: 
. 248, 563, 679-81. . . 

· ~utz MURAT (L. Barreto M.) -- Dep~tado.- Rio: , de Janeiro- 88 ,, 
. ' ' \ ., 

M-.· I 

. . 

· MANHA..Es BARREm (Dionisio M. B.) ...;... Deputaao, Rio de Janeiro 
_..;. 88, 439, 723. . . . ' . . . . 

MANUEL BARATA (~.de Mello Cardoso B.) -Senador. Pará-.286, 
287, 4624 562_.- . . 
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MANOEL FRANCISCO MACHADO- Senador, Commissão Especial 
dos 21. Amazonas -118, 131, 285, 514, 707, 768. 

MANOEL FULGENCIO (M. F. Alves Pereira)- Deputado. Minas 
Geraes - 617, 7 6 8, 7 6 9, 815 . 

MARCOLINO MoURA (M. M. Albuquerque) -Deputado. Bahia-87. 

MARTINHO PRADO JuNIOR (M. da Silva P .. J.) -Deputado. Sã.o 
Paulo- 462, 469, 636, 637-50, 768. 

MARTINHO RODRIGUES (M. R. de Souza) -Deputado. Ceará- 87. 

MATTA BACELLAR (José Ferreira da M. B.) -Deputado. Pará-'-
286, 287, 439, 462, 562, 768. 

MATTA MACHADO (João da 1VI. M.) -Deputado. 1 o Secretario da 
Ca.mara e 1 o Secretario do Congresso Constituinte. Minas Geraes-
437, 563, 823. 

MAYRINK (Francisco de Paula M.) -Deputado. Districto Fe
deral- 563, 618. 

MEIRA DE VASCONCELLOS (José Vicente M. de V.) -Deputado. 
Pernambuco -70, 90, 148, 285, 296, 301, 306, 308, 309, 311, 331, 359, 
362, 364, 365, 384-401, 454, 455, 460, 462, 563, 581, 583, 585, 589, 609, 
611, 618, 620, 631, 635, 783, 800, 802. . 

MENNA BARRETO (Antonio Adolpho da Fontoura M. B.) -Depu
tado. Rio Grande do Sul- 87, 434, 594, 636, 704-07, 782. 

MoNIZ FREIRE (José de Mello Carvalho M. F.) - Deputado.· Es
pírito Santo- 87, 287, 430, 450-58, 479, 768, 821. 

MoNTEIRO DE BARROS (José Cesario de Miranda M. de B.)- Se
nador. Espírito Santo- 285, 367, 535, 560, 582, 768. 

lViORAES BARROS (Manoel <.le lVI. B.)- Deputado. S. Paulo- SS 
111, 113, 182, 216, 36H, 404, 405, 4~:3, 442, 443, 453, 4n, 493, 494, 564, 
622,, 624, 63(), 705, 768, 780, 815. 

MoRmRA DA SILVA (Antonio M. da S.) -Deputado. S. Paulo-
87, 88, 769. 

MuRSA (Joaquim ele Souza M.)-Deputado. S. Paulo-88, 462. 
636, 768 .. 

N1<1LSON' DI~ At.Ml~HIA (N. do va.~coneellm.; A.)- D€1putaclo. Piauhy 
- 462, 53õ, 53tl, 82.1. 

· NrrJo PEOANHA- Deputado. Hio de .Janeiro- 33, 90. 92, 97, 98, 
101, 107,122, 439, 462, 522, 562; 618, 625, 634, 655; 685-86, 723, 792. 

• NINA RIBEIRO (Raymunclo N: R.) -Deputado. Pará -130, 286, 
287, 322-30, 815. 

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

131, 469, 482, 593, 618, 657, 670, 677, 692, 768. 

OLIVEIRA GAL VÃO (José Pedro de O. G.) -Senador. Rio Grande 
do· Norte- 47'1, 56a, 815, 825. 
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OLIVEIRA ·PINTO (Augusto d'O. P.) -Deputado. Rio de Janeiro-
91, 92, 97, 99-100, 105-08, 116, 126, 437,. 439, 562, 683, 706, 707-23, 767, 
780, 790, 791, 793, 799, 815. 

OLIVEIRA V .ALLADÃO (Manoel Presciliano de O. V.) -Deputado·· 
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Na ·sessão de 3, sendo lida e posta ·en) ·ctiscussãõ H· acta 
da sessão antecedente, é approvada. . . , , 

P.assando-·se á .primeira parte da ordem dq dia, continua. a 
discussão ·da n1oção a.pre~s.entada pelo Sr. Enco Coelhq, CUJa 
urgencia foi votada na sessão de 2. · 

Vêm á Mesá, são U.das, e entrarn conjunctam!ente· em dis-
cu&são os seguintes · 

Subslüul-i'tJos 

A organização dos es.tados só se fará depois de \:Otada 
a Constituição Fecleral, ser~ind2 de base ao processo el~1toral, 
na parte referente á organ1zaçao .ele n1esas e ao rec·eb~·mento 
e apuração àe cedulas, bem como á respectiva fiscaliza:ção, as 
disposições da lei de 9 de janeit·o de 1881 e re·~pectlvo re-
gula·mento. -Nilo Peçanha •. - C. Paletta. - Zama. " 
·-· Sub.stitua-se a n1oção do Sr. Erico Coelho :pelo seguinte:: 

O Congresso Constituinte julga incompatível com o prin
cipio federativo, .pr.oclamado pelo Governo Provisori1o, · e que 
se trata de consagrar, o systema eleitoral pre.scriptq -no de..; 
creto de 4 de outubro des.te aillno para a eleição das assem
bléas e dos governadores dos estados; ·e fazendo votos .para 

· qu:e aos n1esmos estados sejra deixada aml];Ha faculdad-e para 
· se organizarem, mediante o proces·so eleitoral· que entendere·m 

preferível, passa á ordem do dia. 
Em 31 de dezembro de 1890.·-lf!Jeira 'á'e Vasconcellos . .J · 

- Ann'ibal Falcão.-. João Ba.Tballw ·:- · 

A organização dos ·estados só se· fará· depoiis de votaida . 
a Constituição Federal, servindo de base ao processo eleitoral . · 
a lei de 9 de janeiro de, 1881. -.Nilo Peçanha.. , · · : . .· . , 

·Depois de orarem diversos Srs. repres:entantes, é ·posta 
a votos, por partes·, a seguinte mo,ção do. Sr. Erico Coelho·.~ 
outros: · 

O Congresso Constituinte de.cla:ra · inconveni·entes os en-· 
saias de organizaç.ão dos estados, fi.cando adiada até ser vo .... -
tad~ a Çonst~tuição Federal e adoptaçla pelo Poder ·Legislativo -
nova. 1~~- eleitoral, que ~ssegur~ a comparticipação de· todos 
os cid,ada.Çl·S. na obra q.a f_u.ndaçao dos; estados respectivos. .. 
- . . E reJ e~taqa a prl!l}1eira parte ate a palavra-. · federal-, · 
f1carndo l?reJ~dwados, na,o só a segunda parte da moção,. com-o ·-
os substltutitvos offer,emdos. . . · · 

· Na s~e~unda par.te da ordem do. dia pr:ocede--ise ·á votação· · 
da II secçao do proJecto d:e Constituição •: · · · · · 

:Vê~11 ã .. Me~~ .as :S·eguintes · 

DeclaTaçõ_es· íie voto. ! 

. . ... beclarõ ·Çiue .. :as~sl.gnei sem restrioçÕes a· ·errwnda ao· àrt . 33 · 
. § 24., do capitulo IV da 1 a. se~ção, aipre~sentada pelo. Sr.· re~.' 
presentante Leopoldo de Bulhoes1 • e ·outros. . · · · · 
.. ·~ SaJa das se~ssões, 3. P:e janeiro de· 189! .• ~ tlcltôa n-0-c 
rJ.rtgues~: .. · · ·. . · - xt·. 
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Declarah.1os que votámos pelu .;;ubstiLutivo d:i Comh'iissão 
aos arts. 4/J:, '*Õ e l.t.6 do ,proj e~ Lo de Oonstitui<}ão, por ser 
1na_i·s consentaneo co.1n o~ princípios federativos, desde que 
eguala os estados no pleito relatr\'o ú eleiçrto do Presidente 
e Vice-Presidento da Republica, sem deixat~ de respeitar O· 
principio democratico do suffrag·io directo .. 

Sala das sessões, 3 de ~janeiro de 189i. - Alanoel F1·an:.. 
C'isco JYlaphado .. ..,_Joaqaim Sarmc;.nto .. -Manoel lgnacio Bel-
tort V1:e~ra .. -

Declaro que vote i par· a a elcicüo do Prosiclcnte e Vice
Px··esidentc da Hepublica pelo artigÕ substitutivo do deputado 
Moniz Freir·o c outros, que consagra o su:ffragio directo. 

Sala das sessões,, a de j:l:l1jciro do 1891. - :Jl'ig1Wl ele 
. Castro. 

Aberta n, scs·são do diu 5, (\ lida o approvada a acta ela 
S'cssão antcceücnto. 

. ,,. 

Lê.-se urn requerimento elo Sr. Francisco Maria Bodrá . 
Pereir-a, deputado pelo Estado da Bahiu, pedindo licença por 
vinte dias para deixar ele comparecer ús sessões, por motivo 
de tnolestià. 

· O Sl'. Presidente non1ei·a para a Cornmissão que tem de 
da,r parecer sobre este requerimento os Srs. Retumba, G-arcia 
·Pires e Virgílio Dama;sio. 

Requerendo o Sr. Tosta que não haja ses-são no dia 6, 
por ser dia santo, e ·não havendo casa ]_')ara votar-se o 1"e

.. querin1ento, fica adiada a votação. 
' . . Pas~audo~se á 1 n lJarte da Ol'clOn1 do dia, em virtude- da 
urgencia ;a.pprovada na se.ssão de 2 do corrente~ ~entra em 
. dilscus-são a ind.icação do Sr. Aln1eicla Barreto sobro as.sun;1:pto 
:l~egi;mientaL · · 
.. . Submfrttido então :i votação o reque1•ünento do Sr. Tostq., 
. que .fieára adiado por falta :de numero para votar-se, é re-
jeitado. · · . , 

Pas·sando-se á 2a .. oarte da orden1 do dia-. contin.tuacão: 
da discussão ·do projecto do Con~titt,.üoão -, o l)Osta a yotos ·um\a ··emenda da Co1nmiss-ão ao n. 2 .d.o art. 51 do proJecto, 
·é rej-eitada. · · · 
.• : · Continua:ndo a rprin1eira discussão· ·cta secç~o III do mes1no 
projecto, s.ão ·lidas, apoiadas, e l)ostas conJunetam,_ente em 
discussão varias 
(~ • ::~~.: ~~. ·p ; . '· ... : 

:. ~ 

En~:endas 

:Vai. n. ü11twi~1}ir o seguinte 

Pa1·ecér 

:) .. A Comn1issão Ú.On1ea.da, de accôrdq C.Oi1l o .a~'t. 20 do 
Re.o·ü11ento inter11JO, para conl~ecer d:aJ llc~nça sollc.Itada · PC,~? 
ele o utaclo pelo Estado da Bah~a, c.onselheitO Franc1~co ).V~arldo 

. s~ré Per-eira. tendo en1 attenção os mot1vos cru~ JUStifrcan1 
c~sc· pedido, é de P!n'\ecer que se lho conceda dita .llc:nça ., 

· Sala das con1'1n:issões~ 5. de ja·neü:~ de 1891 •.. -. ! ?ao ela 
S-il·va Rettúnba. -. Vi'J·gilio A. Damas·w. ~ Ga1 cw Pu es" · 

Na ·s·essão ele G, lida a acta da ses,são· antecedell~e, õ 
~approvada ~ 



· P'ass~ndo-~se · á · ordem. do dia, contin~a . a_ prín1eira dis .. 
cussão da se.cção III do projecto de Constituiçao. 

são lidas e· apoiadas, para entrarem em· discus~são com 
o projecto, varias 

Énwnâas 

Na sessão de 7, J lida e apl)rovada a acta da sessão an-
te-cedente. . 

E' tambe1n lida: ·apoiada e .posta ·ern discus·são a seguinte 

Moção 
.;. 

Considerando q·ue a pólitica republicana se basêa na ·mais 
con1íüeta liberdade espiritual; . . . 

· qüe os privilegias concedidos pelo Poder ciVIl aos· adeptos 
de qualquer doutrina, além d·e i~niquos, ·.Por un1 lado, e hu
·milb:antes nor outro, sempre tem servido pa.ra reta1~dar o 
naturail advênto das jdéas e opiniões legiti.mas, que· preceden1 

.. a regeneração dos costu~n~s; ·· . ,.. 
que à·s crenças rehgwsas destinadas a prevalecer. nao 

carece.n1 de .apo.io te1mporal, como a Historia o demonstra; 
. que. en1 face. da crise espirtual que eoaracteriza a phas:~ 

autua:l da sociedade, é inutil e v~xatoria a attitude tutelar 
do Poder publico em relação ás . conQepçõ,es the;oric.as·, theo-
log·icás, metaphysicas ou sei·entificas; - . . · · 
· que nas ·. re.for·ma:,s politic3!s devein ser ponderadas as 

· co-p.d_i'çõe,s materiaes em que se acha~em os' serventuario.s das 
. ft-Inccões · que for·em eliminada·s·: · · . 

O Congresso Nacional,. reunido em :ses·são, no primeiro 
anniv-er.sari·o do .d,ecreto que instituiu a separação da Egreja 
do Estado, ··resolve ·Iouv~r·.:l!quelle acto ooovernamental, affir
ma~~o' desta arte sua ·effectiva solida.riedade. com o principlo 
pohtlCo . da ·~ompl~ta separação entDe o espiritual e o t.em-

. · · poral e. s~as naturaes consequencias pratic.~s. · _ 
· · . · ·Sala das ses'SÕe;s, 7 de janeiro de 1891. - De.metrid Ri-
bei-ro~ --· .. E' approvada. · · · · . . · · . 

. "-y~ssa~do-s~ · á ordeli} d<? dia, conti~ú~ · ·~ · ..:Pri'meira dis:.. · 
eu.ssao da Seccao I.II do proJecto de. eonsb~utcao. · 

·. · . . ~-São li~a~ e apoiadas, para. entraren1 ·em ·discussã-o com o 
pro1,lee.to, : varu~s . · ·· . . . . · . 

Emendas 

.. ' ' .;,Aberta a sessão 'do dia 8, é lida e' approvada a ' acta. da 
· : sessao anterior·. 

- . Vem· á Mesa, é Hdo; apüia:do ~.e ·posto ~e:m _ di·scus;são,. o 
·· · · .. s~~uinte 

. Requerimento · · 
.:,· 

· .. · .. Requ,eiro que, ~por iriter;!l1edio ·do M1inisterio da Justiça, 
.s~ peç_~ a ~ecretar1a d~e. Policia certidão· do ·corpo· de· deli c to 
})roce~ Ido_ ,.sobre a pessÇ>a do General Franzini., Jerido na noite· 

.. ~e 29_ ·.d~. nove?1bro ~ltimo, ,por oecasião. do as·salto á TTibuna~ 
:, Sala das ~sess~es, 7 de janeiro de 189-1. - Ces~1·· .Zama, 
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Posto a 'votos, é rejeitado o mes·mo requerimento. 
Na ordem do dia, continuando a 1 a discussão da secção III 

do p·roj ecto de Constituição, vêm a Mesa, são lidas, apoiadas 
·e entram conjunctamente em discussão v.ari·as 

Emendas 

Vota-se a secção III do pro}ecto. 
Vêm á Mesa as seguintes 

D·ecla1·ações ele voto 

D'eclaro que. si estivesse presente na occasiã.o en1 que. 
na. sessã-o de hontem. foi votada a moção do cidadão De·m·etrió 
Ribeiro. representante do Rio Grande elo Sul. ter-lhe-ia dado 
o .m~u voto, ·e. aprove.Han;do o ense.~o. a;npellaria para o na
trl ohr. . .o Governo Provrsorw no s~entldo de dar urgente effe- · 
ctivirlarle aos c01nplen1entos essenciaes de tã·o elevada medida. 
satisfazPndo. a:ssi m, aos int.uito.s do Governo ·e ás legitima:'3 
asnirarõr.s ele t.odas as confissões relig-iosas'. que, cj·o.s'a,s de 
sua· independencia, repellem ·toda tutella do· Poder temporal~ 
.por desconhecer-lhe cnmpetencia. além da manutenção da 
ord.ern material, garantia e respeito á liberdade espiritual. 

Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891, 3° da Republica.-· 
José Bevilaqna. · 

Vot.p,i contra o plano do· Poder Juclicia1:io do pro,iecf.o da 
nonst.ituição, não por .iul~al-o menos acceitavel no regimen 
federiativo~ 1n.a·s inopportuno, em vista das circumstancias 
actuaes · e tradiciona~es do paiz. 

Sala das sesisões, 8 de ,janeiro de 1891. -A. Cava:lcanti. 
Declaramos que votámos c-ontra a ·em.enda do Sr. Leo

~oldo de Bulhões. estabelecendo a diversidade de legi,slacão. 

Sala das sessões. 8 de janeiro de 1891. -. Fr·ota. -·Rosa. 
e Sil.v·a. -· .1. L. Coelho e Cam,~pos . . - Gene1·oso Jtlarques.-
Couto Ca1·taxo. · 

Declaramos que votán10S contra a emenda. ao § 24 do 
·a!'t. 33, assignada pelos Srs. representante.s Bulhões Jardim: 
e -outros. 

Sala. das ses;sõers, 8 de janeiro de 1891. -Chaves. - An
tonio Olyntho. 

Declaramos que vol~án1os contra a emenda dos Srs. Bu
lhõ.es e outros, que estabelece a divers-idade de legislação. 

Sala das ·~Ps~sur.R. 8 .de ,ifl.neiro de 1R91 .. - José Huaino .
. Tolentino de Carvalho. - Gonçalves Ferrdra. - André· Ca

valcanti. - Se1·rano. -· Seabra,. -·· .Ju/cencio d'Aguiar. 
ne~laranros ou e vot.án1os a favor' ela emenda dó Sr. rc

Pl~eRAnta.nü~ Amphilophio c outros aos att:;;. !1!1 ~ ô I da 
sncçfto :~n. do pro,i(~cto ele Constittdefío. · 

~nla das Ressõc·s: 8 de ja.nniro de 1891 .. - A.. MUton. -~ 
i"'~"ontei·PtJ ·dA Bo.rtos. ·- .fosâ SintP(ÍO. ·- Sertano. - J.1ianoel 
F-rancisco Jlochrrd(J. --- .! . ,r. Meú·a de Vascon.cel.los. -.lost~ 
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cerda Cou.ttnho. - Bqdar6 em par .e . ] ll - S nto . 
Affonso - B. Carnetro. --- Oustodw_ de I. e ~· -:- pa... s 

·Pereira.' - Anf'l'isio Fialho. - Cesar Za'f1!a · -~ vO:r{tá Vi;~:~·_ 
- Gornensoro. - Espirito Santo . - Barçw ae t a . d ~ 
-Paula Guima1•ães. - Gonç_alves Fe·rretra. - M!Jntetro e 
Barros. - Firmino da Silveira. - A. Cav~lcantt · A- J o.sé 
Be?~nardo. - lgnaéio T'ost'a. - Pedro Arnenco. - mortm. 
Garcia. - Amphilophió. 

Entra en1 1 n discussão o Litulõ 1t elo 1Yt'ojééto de Con-
. · stituição . . . 

Vêm á Mesa) são lidas e a1)0ládás vãrias 

'• 

. AberLá n. séssãt;> elo. din. 9, é licla, à_ptM\.Ch c, sern. debate, ap-
. ·pNNacla. â n.r.La cHt sesstl.o :i.ntr.céderd"e. 

E' lido . um requorin1en.lo do St'. José Rodrigues Fer
nandes, del)utàdo pelo Estado do JVIaranhã.o, pedindo ·lieença 
]:'lar~ retirar-se .. desta . Capital, por motivo ele molestia em 
l)e-ssoâ de sua fatnilia. · 

O Sr. Presidente nomeia para a Comn1issão ·que ten1 dé 
dar parecer sobre este requerimento os Srs. Retumba, Virgilio 
Dan1asio e Costa Rodrigues . 

. · .. Passando-se ~~ ordem do dia, continúa a 11\ discussão do 
project" de Constitüição, com as emendas apresentadas. 

E' lida, apoiada n'lais tu~na 

i :&rnenda 

·. · São Üdas, aJ)oiàdas, e en-tr~m conjunctan1ente em discussão 
outras · · . .. ·. · 

~, Emendas 

. Depois de. ÓI1ar.em· varios S1"s. repr~sentanJes, 'são l]das, 
· ·al)biadas, q · entratn conjunctamente em discu.ssão :vatias · · 

Emendas 

Vêm á. .:Mesa as seguintes 

·neCla1·ações de votos 
· .. ·. 

·_ : Declâi'amos ter votado contra a emendá substitutiva' do 
. - :Q.. 24 do art. 3.3 do projecto de OÇ>nstituição~ apresentada pelo -

Dr. L~opoldo de Bulh,õe.s, por destruir a unidade da legislação 
·da J\.epublica, que desejamos manter co1no g·arantia da egual

dade ·de d.ireitos. dos ,cidadãos, e da união nacional. 
~ . 

Sala das sessões, 9 de ,janeiro de 1891:. -· ~fontei?·o dd 
Ba1·ros. --Gil Gottlm·t. - Athayde. Jttnior. , 

- . 
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Votámos co~1tra a emenda apresentada pelo Sr. Deputado 
~ugus~o de Freitas, qt~e .substituiu o n. 11 do A.rt. 47: por 
1sso nao podemos u~lmühr que se dê auctor.i!l.B.çao, ou. facul
dade ao Supren1o Tr1bunal Federal, que é norneaclo pelo chefe 
elo. Esta~o, para ai? provar· actos c~ esse r11esmo chefe; salvo se a 
expressao .. - meclLant:e approvaçao - eleve ser entendida -
mediante proposla claquello Tribunal. .. 

Sala ·elas sessões, 9 do janeiro cl'c 189'1. -· Almeida Bm·
reto. - João V'ic~ü·a. - Fi1'·mino (la S·ilvc i ta. - Co1tto Cw·taxo. 
- Pedro A:mcrir:o. -- .r. Bct1.t.mba. 

Declaro CfllC YnLt~i pela unidade r.lo legislação. 
S. R. - 9 eh~ .ianc lt'O ·de '1891. -- J. Retüm,ba .. 
Declaeo _qu,~ ~~'I: ia. voJ·ado pela sogunda par·Lo ela emenda 

do. ~r .. A~11pl11l n1: ll hl ~.~ "'.U Lrns no att. 58 do J)rojecto de Gànsti
Ll}lÇ.ao, s1 el!c; 11v~ssc~ stdo posto ú votaç}lO, como me:io de as
Slgnar a nnrlntTttlt!HilP de~ .irn·ispruc1rlnc·ia no regimen rla lnri-· 
ilncle ela lr.·ghla(~·tto. ---- J . . L. Coelho e CMYI·110S .'· 

Abe1·lt1 :1 ses.sãü elo tlia ln. ~~ li ela, vosta cn1 cliscnss~.o c, 
sen1 dr bate., approvacht. n. ttt= La drt sessãu ant,~cedcnte. 

Na, orclern du dia, continúa n :t'~ disúuss5.o elos Lilulos II e 
III cló prujecLu ck Con::;tilniofio, com ns ernonclas ot'fereeiclas. 

V L)l!1 ú l\lf'Sn e (~ 1 ida a seguinte 

Declaro que pas5ci o LclegTamma a que da tribuna se re-
.feriu, hoje~ o Sr. Assis Brasil. Inteiramente solidaria com a . 
aLtitude politiea 1nant.icla. polo Sr. Demetrio Ribeiro, do qual 
n1e tenho approximarlo pol' um.a cspontanea convorgencia du 
conclucta. declaro mais que. ao passar o alluclido telegran1ma 
a a1nigos particulares~ apm1as obedeci aos impulsos da solida
riedade corn o proceclimonLo do Sr. Dcmetrio, que tão digna 
e patriõticarnentc se csforca pel9. consolidação da Patria rc- · 
pu.blicana.- José Simcâo. 

Na sessão ele -12, tS lida, posta em discussão e, sen1 debate, · 
approvada a acta clct sessão antecedente. 

E' egualmenLn lido~ posto cm Lijseussão c, sen1 debate, ap
provudo o seg·uintc 

· p,\HECER. 

. A Commissão. norncacla. tle accorclo con1 o art. 20 elo· Re~ 
gin1ento ]ntcrno. a quem foi pres011t9 o officio do deputado 
pelo Estado elo l\Iaran hão, José Roclr.Igucs Fernandes, .en1 que 
s~.-licita uma licenca para poder rctn:ar-~~ de,sta Capital, 1 por 
n1otivo elo n1olostin mn JH~ssoa de SlHt ic.l.mJlJa, c de parecer que 
seja essa licença conccd i ela. 

Sala elas con1missõcs. 1 O do janeiro ele 1891 .. - / oão ela 
·Silva Retuú1.lw.- Mmwel. FJrnwrdino da Costct Rocl1'1(f1.WS. -

Dr. Y'i1'(]?'lio C. Do mos i o. 
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Ve1n á Mesa é lida,· apoiada, e fica pára entrar en1 discus-
são· opportunamente a sr-guinte , 

Indicação 

Indic-o que se requisite· do Gover,n~ Provisor ia, por ~l:l
termedio do Ministerio da Fazenda, cop1a d~s demonstraçoes 
exigidas pelo decreto de ·12. de no~em~ro ult1n1o, e cont~ d~s 
creditos supplernentares P rxt:raord1narws abertos no exerc1c10 
de 1890. 

Sala das sessões, 12 de janeiro de 189'1. -· ·An1,erico Lobo. 
Requerendo. verbahnente o Sr .. Serzedello q_ue se. consulte 

o CongTesso si póde ser ampliada ~ orden1 do dia, af111~ de ser 
se·paracla em duas partes a n1aterm q:ue resta clq proJecto Ae 
Constituição, comprehendendo a 1 a. pa1:tc. as qualidades de Cl
daclão brazileiro e a declaração de direitos, e a 2a parte as 
Disposições geraes e Disposições ~ransitorias, o Sr. Pr~sidente 
declara que o. requerimento do nobre representante nao póde 
ser subrnettido ao Congresso senão depois da votação, a que se 
vai proceder, da matt?ria en,ia discussão ficou encerrada na· ul-
tiri1a sessão. . · · 

· Na ordem do dia proeed~-se á ·votação da materia ·~n-
eerrada. 

Vên1_ á. ~1esa as seguintes : 

Declarações de voto 

DeclarainOs que votámos pela emenda que pro'põe a sup
pressã() da Guarda Nacional, reservando-nos a apresentar, eni 
·segunda discussão, outra en1enda, no sentido de prover a in
stituição de uma' milícia destinada a fornecer o indis·pensavel · 
contingente de ·que a· N·ação deve sempre dispor nos casos op- ~ 
portunos. - Abreu. - R .. Oso?'io. - 'Alcides Lima. - ·Assis 
Brasil. -· Pereira da Costa. - H. Bapti'sta. -- Cassiano do 
Nascimento. -· Julio de Castilhos. -. Julio F-rota. -. Menna 
Ba'P1'e'to~ -·Abbot:t.- Thinno:z Flores. -Pinheiro Machado.-··. 

· :victor·ino Monteiro. " -
;oecl~ro que votei a fa,;or da disposicão que eonfe~ia .aos 

ext!'angeuos o direito rlc ü1tervil~ nas Inuf!.icipalidades, como 
eleitores e vereadores. . . . ' · · . 

Sala das ses·sões, 12 cte· janeiro de 1891-.·- F .. ·Badaró., 

. Submettido á votação o .requerin1ento do Sr. Serzedelld 
para que entrem conjunctamente en1 dis.cussão as:· secções 1 ~ · 
·e 2 11 

. do tit.u lo IV: flo pro.i ecto. · P, clepois, o. t:itnlo V, é ap-
. provado.· 

Entra en1 1.:1 ·discussão o· titulo IV. do p!·ojecto. de Coú- ·. · 
.sti~·tliÇãO. , · · / . 

/ 

·São lidas, apoiadas c· entran1 conjunctamente .em discussão 
;varias: · · .. 

Enwnrln.s 

Depois. de alguin debalo entre varias Srs .. represenlailles, 
$ão' lidas e apoiadas, para entrarem em discussão eonjuncta- . 

. 1nente com o projecto de Constitui~.ão~ outras 

.. 

- '. - \ 

' ,., .. 
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Emendas 

Aberta a sessão do dia 13, é lida, posta em disctu;são e, 
sem debate, approvada a acta da sessão .anterior. 

R1 t.amben1 lida, e vai a imprimir a ::;eguinLe 

Representação 
Do (t't'cebüpo da. Bah'ia, t'epresentando cont-ra d.úJf?1'sas cUspo

sir;ões do projecto ele Const'itu'ição 

Aos senhores membros do Congresso Nacional. 
Senhores - Foram já divulg·ados pela imprensa, e. de 

todos os membros desta illustre Assembléa são conhecidos -
porque a cada utn de vós en1 particular as fizemos chegar -
as reclamações e queixas, que o Ep·iscopado Brazileiro julgou 
de seu sagrado dever expender ao honrado chefe do Governo 
Provisol'io, relativamente ás feridas feitas á religião, no pro-

. jecto constitucional pelo proprio Governo apresentado a PSRP 
Congresso -Constituinte, para ser discutido e approvado. 

Agora, que rompeu no seio dessa Assembléa tão solenne 
debate, a que a Nacão inteira está assistindo su.spensa, tomada 
do mais vivido interesse; venho, officialmenteJ depôr sobre 
a Mesa do Congresso, .como ultimo reclan1o de meu patrio
tismo e de minha fé, o docun1ento que expõe as ditas queixas, 
pedindo, instantissiman1ente, aos Srs. representantes as 
queirarn tomar na mais seria consideração, porque ellas tocam 
os mais vitaes interesses deste paiz. . . 

Não· sou orgão, neste momento, de um grupo· de crentes, 
perdidos em ·'algumas das nossas colonias, e que, ainda assim, 
mereceriam vossa n1aior ·attencão; S·OU org_ão. auctorizado 
da· Religião desta Nação catholica, e apresento-vos justifica
das reclamações- ~n1 nome do Episcopado Nacional, de todo 
clero brazileiro, em nome da crénça christã, a que pertence 
o nosso povo, a que, vós n1es1nos, Senhores, dize1s pertencer e, 
de facto, pelo vosso baptismo; pertenceis. · · 

Esta Nação querida é. quem vos pede o respeito de sua 
fé,. o livre exercicio de sua disciplina e de seu culto . 

. A separação violenta, absoluta, radical, impossível, con1o 
se está tentando estabelecer, não digo só entre a. Egreja e o 
Estado mas entre o Estado e toda religião, perturba grave
mente a consciencia da ,Nação, e produzir-á os mais funestos 
effeitos, mesmo na ordem das cousas civis e ~o líticas. Uma 
Nação ·separada officialmentr, de Deus torna-se ingovernavel 
e rolará por um fatal declive de decadencia até o abys1no, en1 
que a devorarão os abutres ela anarchia c do despotismo . .Tá 
pnzen1os todos ele sobreaviso, na Pastoral Collectiva. 

De facto, Senhores, não· existe en1 todo o Univers-o un1 
só povo assim separado, ou que recuse tecla a allianca com a 
religião, como se declara no art. · 72, § . 7'>, do projecto con
stitucional. de que estamos tratando. 
. O po\;O brazileiro terá o direito dP 1nagoár-s-e profunda
mente si os poderes publicos ton1arnm rlrfinitivamAnln 11 Sht 
attitude cm face ela --religião. 

O povo brazilei.ro t.en1 direit u a que seus filhos sejam 
educados na snblime crenç.a. e. nas salutares maxima~ do 



Christianismô. Ora, si passar este })rojecto ele Constituiçã~, 
desde a escola primaria. cuja athn1osphera, . como. d1~1a 
Guizot, eleve ser toda reiigiosa - .desd~ a escola prim~rla, 
onde os espiritos recebem sua pri:rne1ra. forma,. e que c?nsLIJue. 
o unico tirocínio educadqr para a. maior- ~arte ~os Cidada_o .. s, 
até as m'ais altas espheras do ensino pub~lCO, na~ se o .. uvn á 
mais o nome de Deus, nem o de Jesus Chr1sto, se~ao P~I a ser 
blasphemado, ou desviado, com de~den~, da ... consideraçao dqs . 
alumnos, como objecto de que a Sc1enc1a nao se occupa m~1s · 
hoje ! E nos internatos· do Governo, P9~nados de un1a JU
ventude baptisada e christã, entre os 1n.Ih~a!.es da Ar1nad~ e 
elo Exercito, será prohibido, pela Constlttuçao ela . Republica, 
qualquer ensino religioso, qualquer acto ~o , culto ! 

O povo brazileiro creu smnpre, e continua a crer. que o 
sacra1nento do 1natrin1onio, institui do por Jesus Ohristo, 0 
o unieo n1eio licit0 e valido do fundar familia entre os que 
professam o Christianismo; e a Constituição declarará que a 
Republica Í1ão ndmitto outro casan1ento senão o civil. eles
acreditando, assim, con1o insufficicntes para a boa, soHda c 
n1oral constituição· da fan1ilia, aquellas uniões, de que todos 
nascemos ! Que o Governo estabelecesse. um registro, ou· 
qualquer solennidade legal, con1b condição p'ara quê as uniões 
religiosas tivessem effeitos civis, entendei-o-ia o povo brazi
leiro, mas, proclamar contra todas as tradições, contra.· todos 
os usos, contra todas as convicções religiosas deste povo, que 
o casamento civil é o unico reconhecido valido, con1o unico 
que garante a n1oralidade, a boa ordem e a segurança da fa
milia, é fazer uma .affronta ·á Nacão, que, até aqui, nunca 
C011Jheceu esta fórma de união . conjugal perante juiz ·e · es
crivão, mediante un1 silnples contracto, co.mo. outro qualqQer. · 

O povo brazileiro quer que se mantenha a liberdade de · 
fazer -cada um votos a Deus, de. ab1.;açar a .vidà religiosa, s"i 
esta lhe parecer mais acommodada ás exigencias ·intimas. da 
sua alma, de asspciar-se para fins religiosos e moraes, sen1. 
net?-huns . estorvos; no em tanto, a Cor;tstituiçãa prohibirá o· 
estabelecimento ele novos conventos, e ameaçará de confis
caçãQ as no.ssas propriedades religiosas ! 

O povo b:razileiro · rep'l.lgna a todo. o acto violento e in
justo; tem. índole· pa9ifica. hospitaleira e generosa; como po
derá ver :na Constituição de seu paiz :uma ordem injustíssima,~· 
de ostrac1sn1o,. contra un1 grupo de padres, que não tem oütro 
crime senão· educar e instruir a nossa mocidade, com· app'Iauso 
e. louvor dos ,paes de _ fa1nilia, que lhes. queiram confiar ~eus 
filhos ? ·· · . . 

. O l)OVO bra·zileiro professa o culto dos n1ortos; a relig·lão 
dos sepul.chros é p~ra. elle sagrada, como o _foi para todos os 
povo~, . ainda pagaos;. quer este povo catholico repousar 
depois_ das luctas da vida nu1n recinto sagrado, que é a pro.,.· 
long?~ao do templo; quer dorn1ir o son.1no da morte en1 terra 
sant~flcada pelas benc.ãos da religião e com as orações e todos 
os r_ltos de sua EgreJa-. E a Constituição desta: NaÇão ca~ . 
t~~~hca declm:ará que o. ~emiterio 1:-ão tem caracter algum· re
howso .. e que ~odos est~o .secul~r~zados sob a administração · 
ex.clu~Iva das .1ntendenc1as munlCipaes. Haja, embora, ce~ 
1_11!terios pr~fa:no~; .mas qu~ren1os ter os nossos s·a.grados, su
Jeitos · á diSCiplina canoniCa da Egreja Catholica a que 
pertencemos. . · ' 

Senhores: por que ha ele· a donstitu!ção, 'o acto grave, 
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solenne, :fundamental, sobre q:uc se vai erguer todo o nov~ 
edificio politico e social da nossa cara Patria conter estas 
odiosas medidas oppressivas á liberdade da consciencia ca ... 
tholica, estas leis de excepoão conLra nós, e que nada jus ... 
tíficain? 

Mas di!zen1: Não sois vós outros catholicos inimigos da 
Republica ? E, justo que a Republica se arme contra vós . 

. · ·Não, nós não sorr1os inimigos da Republica, con1o fórma 
de governo. Cumpre pôr isto em claro e clesvanec01~· tristes 
eqnivocos. 

Onvl uma voz auctorizada, que (1esce agora mosn1o das 
sum1nidades da him'archia· catholica, explic.ando a doutrina 

· cmi.tidá ~m actos publicas da Santa Sé. 
'~De taes actos se deprehende que a Egreja Catholica, 

· cuja 1nissão divina abrange todos os ten1:i;>úS e logares1 nada 
· téltl, nem na sua constituioão nern nas suas douh·inas,. que 
repugne a i.lnia fó1•ma qualquer de govó11U01 porque cada un1a 
destas fót'nias pódc offereeer c rnantcr excellente condição. da. 
so.ciedade! quando. clella se ttsa con1 ·;justiça e prudencht. 

~'De :l'eitl\ a Egreja, col1ocando ... se acima das fórmas mu
daveis de governo. bem como acima das disputas e tivalidades 
dos pal~tidos, applica--se. antes de tudo, aos progressos da re-· 
ligião, para ctlja n1anufenção e desenvolvimelito deve empe..:. 
nhar todo o seu zelo e todos os ~K~us cuidados. 

"Inspirando~se nestes principios ·e consid~rações, a Santa 
· Sé Apostolica, fiel á. tradição de todos os tempos, não só 
respeita os poderes civis (quer seja o Estado governado por um 
só, ou por diversos), 1nas, ainda, entretem por egual relações 
com elles, enviando e recebendo embaixadores e légados, e 
tra-va negociações · para regulai·· os negocios e solver as 
questões concernentes ás relacões da Egreja e do Estado. -

"Por isto o · n1esmo zelo do bem da religião que ·dirige a 
Santa Sé, nas negociacões que trava e nas mutuas relações 
que entretem com os chefes dos estados, deve ser tambem a 
regra dos fieis nos actos, não só ela vida particular, como 
da· publica·". . 

Esta regTa recente1nente len1brada pelo orgão official do· 
-·chefe de nossa. Egreja,' - o· E.minentissimo Cardeal secretario 
de Estado de Sua Santidade Leão XIIIj - e tão opportuna
mente applicavel á nossa situacão presente, nós devemos e 
·queren1os, todos os catholicos do Brazil, fieh11ente, segui_l-a. 

"Homens da sociedade espiritual, nós outros membros do 
clero abandonamos, ·exclusivamente, á sociedade civil, como 
com tanta verdade diz un1 egregio escriptor, o governo dos 
povos, qualquer que seja ~ fórn1a que f?lle tenha; nem por 
isso, ·porén1, nos restringimos a unia abstenção de todo p_~s-

~ siva. Nós vimos em adjutorio á sociedade civiL offerecendo
·lhe aqüillo que -clla .. por si mesn1a ·não :Póde dar-se, isto é, 
· almas preparadas ás virtudes sociaes, dedicadas ao bem da 
Humanídade, dignas de honrai-a, capazes de ben1 .servil-a." 

"Não. somos, ainda· segundo este nobre escriptor, homens 
polit.icos, ·111as homens ·esj)irituaes, que reclamamos a liber
dade. de nossas conscicrícias, . das nossas almas, e, . por. isso, 
inveticiveis. Não son1os de teme1'; 111as tamben1 não tememos. 
Non tirnemus, nec te'r·rcmus., · 

'Toda a nossa vida, devemos e queremos empregai-a em 
obras de .religião ·e beneficencia publica. 

Somos um clero eathoUoo e nacional, e como nacional 

\ ~ ' , , I 1 : 1 I, 
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· empenhado 'no bem dà nossa P~tr~a. · A~· niilguem d_amos di: 
reito de contestar o nosso patriOtismo, temol-o ma1s :verda 
dadeiro que àquelles que nos desprezam. . 

Senhores, a attitude definitiva que :V~I tomar o Con
gresso, em face dos ·grandes interesses. rehg·wsos e ,moraes d~ 
povo brazileiro, vai ter um alcance 1mmenso. Nos tocamo ... 
:a um momento decisivo do futuro. . 

Si a Constituição, que for approvâ~a, v~o!ar a con.scle~
cia catholica si ella ferir com odiosas dlsposiçoes de excepçao 
a· fibra religiosa do povo braziltliro, um conflicto per.manente 
se estabelecerá no seio da nossa querida Patria, confhcto, que 
devemos todos considerar como a maior das calamidades ... 

A nossa attitude, en1 face dessa triste eventualidade, 
está bem definida. · Não é. sobre a força das ar!nas. que se 
fundam e se mantêm: os estados, n1as · sobre a JUStiça e o 
respeito dos sentimentos mais intimos dos povos. A noss~ 
força moral se bas·ea na justiça e no respeito. Ell,a é grande, 
bem organi~Zada, e conta com o· porvir. Nós a o-f~ere~emos 

. toda inteira, de coração l:eal e aberto, para a consol~da~.ao. ria 
orctem, .da paz publica e do bem estar do nosso pa1z. . 

· Não recuseis a alliança c o apoio desta, força n1oral, que 
dirige e contém um povo nos.lin1ites do _devc~r P da obedienc·ia 
aos poderes constituídos, quando estes sabem promovet• o be-1n 
li o po\ro1 respeitando ·a sua fé e as suas justas liberdades. 

Srs. membros do Congresso. Nacional, acolhei est.e ultimo 
appe.llo que a Egrejà -Catholic.a, ·a re.ligião de vossos paes,· faz 
á vossa ~onra, á consciencia, .ao coração e ao patriotismo de 
cada um de .vós. · Inspirai-vos, no .redigir a Constituição da 

. Republica dos· Estados Unidos do ~razil, D;O exemplo da sua 
nobre irmã do Norte e das mais republicas· da nossa genero.s.a 
A.merica~ eliminai; apagai, ao menos, do nosso pacto funda~ 

. mental- as clausulas offensiv.as da liberdade da Egreja Catho-
lica, a que pertence toda esta Nação. · 

· Recebei, Senhores, as· seguranças· de minha alta -consi-
deração.·· · 

· .Rio de Janeiro, aos 12 de janeiro de 1891.. ·- Antonio, arce-
bi.spo da Bahia. · . · . · · . . · .. 

.... 

yem·á. Mesa, ~ lida,!apofacla, e a~iada, por t.ei; pedido a p·a- · 
lavra o. Sr. Frane1sco \ e1g.a, a. segtnnte · \ 

Moção 

O ·cong·resso. ~.acional, considerando que a· eleição dos 
congressos constltm.ntes. dos· estados tem de· ser feita· de ac
cordo com o que dispõe o decreto n. 802 de 4 ·de outubro de . 
1890, modificado pel.o :de . n.; 1.189, de 20 ,de dezembro do ·' • 
mesmo anno, o ·qual· ~stabelece que as constituições dos estados 
ser·ão moldadas pela· da União. Federal, lembra· ao ·Governo á' . · 
conv~niencia de ser rea1izada ~ss~ ~leic.ão um mez, pelo· menos, 

· depo~s de approvada a Const1tU1çao dos Estados Unidos do 
Braz1 1. · . · . . · . , . · · ~ · 

• • • ' ' • I 

. S. n.· -.. _Rio, i12 ~defianeiro ·de 1891. -· .roalâm !(~tunda. 
- Leo:pol.rlo {?-e Bul.hoes. -. Paula A r·rJoll.o. -. F1·ederico Bm·
ge_.~: .-· Cas.?'Wn:~ ;do Nasc1.mento. -- Alcirles Lima.·-.. Leite 
01twwq.. - .Espu•1.to SantçJ. - .. ..Jos.é. H·ygirw: -Barbosa Lirna. · 
·-· . .lnse Mar1.arrno. - .Tnl?n de Crud1.lhos. -- Gn1.~morães Natq1.. 
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.·-· Pe1·ei1~a da Costa. - Serazeclello. - Pedro Cher·mont. -
Urba,no Ma~·cd1ndes . . - Thornaz Fl.o1·es. - Assis Br'aSü. -· 
Julio F7~ota. - ~lartinho Prado· Jnnio'f'. -· Cesar Za;ma. -
·Badaró. -Domingos Vicente. -Baptista da Motta. - Gon-
çalo de Lagos. - Lopes Trovão. - B. Carneiro. - A .. Sto
kler1·· - Arnerico Lobo. - Corrê a Rabello. - Alvaro Botelho. 
- ~c. Pcdetta. - .J. Avella'l'. - Dut:ra Nicacio. - AntoniO. 
Ol'yntho. - Aristides 1llaüt. - Ji"~·en·c'ira P·ires. - Chagas Lo~ 
bato. -· A. Azeredo. -C. Ra·mos. - Joaqu'irn Mttrtinho. 

. Requerendo o Sr. ~rosé Marianno urgencia para a dis
cussão desta n:10ção, o gr. Presidente declar·a que pelo Regi
~nento o Congresso· p6de concerte r que a moção faça parte da 
ordem do dia ela sessão seguinte. · 
_ Consultado, o Congresso concede qúe .a rri·oção entre na 

pr.inueira parte da orderr1. do dia da sessão seguinte. 
Re·que·rendo'. tamherp o Sr. An1erico Lobo ·que a sua in

dicação apresentada na sessão anterior ·entre na orden1 do 
dia 15, é consulta do o ·Congresso: que nã-o concede a urg'enúia 
-pedida. · · · -

. Na ordern do dia procede-se á votação adiada d~ uma 
en1tmda da Comrnissão s·obrc o projecto· ele Constituição. Posta 
a:v.atos é rejeitada a emenda.· 

· Continúa a P clisc4ssão do titulo IV do proj e.cto da GonsLi-
tuição, ~o1n as emendas approvadas. · - . 

São lidas, apoiadas, e entram conjunctan1ente ern discussão 
varias 

· Em.e·ndas 

Df3p,àis de orar o- Sr. Lauro Bodré, são lidas, .apoi·actas': 
c entram conjunctamente em. discussão outras. 

En~c-rulas 
. . 

V em, ainda á lVIesa e são lidas, apoiadas e pnst.as conjun1 
·cta1nente em discussão outras · 

Emendas 

Vêm,' tambem, á Mesa ás seguin.tes 

Declarações de· voto 

:Declaro que votei a favor da emenda da .·Commis.são re .. 
1ativa ao § zo, do art. 65 do projecto ·de Constituição. · 

:Sal·a das sessões, 13 .de .janeiro de 1891. -- Manoel F~rà/~~ 
·é·isco Machado ... · · · · . . · · · ' . 

. . . Declaran110S que votámos pela emenda. n. ·. 2 ao art. 6:5·; 
determinando que os estados .só não poderiaín r.ej eitar a mo·eda 
legal; 

Sala das sessões·, 13 de 'janeiro de 1.891. _.:_Chagas' Lobato". ' 
- João Lt~iz. - Ferreira Rabello. · 

. ' ·.,· .. 

'.: 

·· . 

.. 
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Declat·amos que' voltunós conh'a ó n. 2 do art. 65, e .a 
favor da en1_enda da Commissüo. 

Sala das sessões 13 d.e janeiro de 1891. - Santos Pe
. 7'ei1'a •I - Custodio ele ülello. 

AberLa a sessã·o do dia 11.~:, é lida c approvada, sen1 debate, 
a acta da sessão antecedente. . . 

:Na 1 n parte da or.de1n do dia, em virtude .da urg.e•p.·Cla ap
prov·a!da na sessão anterior, entra en1 discussão a segu1nte n1o
·{;ão d.o Sr. José Marianno o outros: 
. O .Congre·sso Nacional, considerando que a éleic~·O dos 
congressos constituintes dos estados ten1 de ser fe1ta de 
.a.ccôr.do com o· que dispõe o decreto n. 802, de 4 de outubro 
de 11890 modificado pelo de n. 1.11H9. d·e 20 de dezen1bro do 
mcs·mo ~anno, o qual· estabelece que ás. constituições· dos es
tados serão U1()lda·das pela da. União federal, len1!bra ao Go
verno a conveniencia de ·ser realizada essa eleição u1n m·ez, 
pelo menos,, depois de approvada a Constituição dos E:stados 
Unidos do Brazil. 
· Subm.ettida á :v.otação esta n1oçã·o, é approva.da ppr 79 vo-
to:S contr:ll 75 •I . . . · . . · .:c ._ 

"J ep1 á Mesa a seguinte 

Decli?~ação de pol"fJ. 

·· Declar·ai11os que votá.nms contra a moçãõ que le1nhr.a M 
governo a neces,sidade de realizar a·s ~·leiçõ1e·s dos estados um 
imez, pelo! men.os, depois de appro,vada a :Constituição ·cto§ Es-
t!aidos Unidos do Brazil.. · . . " . . . . 

Sala das ·s:essÕes,' 14 rde janeiro de 189L - Aln~eida Ba?·- · 
'N1·etp .• ~· Santos A.-ndrg,de ... ] . -,. .Edua1·r;lo . .Gonçalves ,1 .-. . J oãot · 

etva., . · 
Passando-se ·1á 211; ·parte: :da ordem do dia, co.ntinúa a ·pri

:m~?ira discussão do -titulo IV (lo projectq de tGQnstituição, co·m 
. ~a.s _emendas. apresentadas. , . ·· 

. . §ão· li~as, apo,iadas, . e entran1 conjuh-ctament.ei ·em '4is
,ÇU§~~P-:. Y~F.l,~~~ , :: ~:, .. ·;, , .. , .. . 

., · . Eniend:as 

;· }lem_ .á Me:sa a'seguinte . 

'De cla.raçlio de. v .o to. 

·· · . Declãro que ·sempi;e votei pela -en1enéla da Colrünissão: dos 
2:L ao n. 2 do art. 65, .a qual probibia aos estados .rejeietarem 
~s?me~~te a moeda legal ·_e Il;âQ a ernissão_ barwar,ia .em circulaçãci_ 

· po.r acto ~do govettno.. . · . , , .. 
· :Sala da-s .sessões, ·14 :d.e janeiro de 1891. -. . Morü~ii·o de 
1J1a1•ros. . · .. 

. . ' . Abe1•üi lá sessão do· dia :15, é lida, posta 1:em <liseussão [e~ 
!SCJU dehat.e, appprovada a ~acta da sessao ·antecedente., · . 

No expediente Iê-~e : . ·· 

. . Un1 ofÍ'icio do Sr.· Dr .. Hilíü·io Soares de IGouvêa .datadô· 
ld~ ,12 do corrente~ r~mettendo. _.o •. 1 o ·fa.s<~iculo· dos · trabalb.os do· 
.? .congres~o Brazlle~ro de Meduana e Çir:urgia, r.elativ·o ao .. sa ... · 
rneamep.to de~ta ~Cap!ta! :~ _qe outras c1dàdes. do Hrazil .. . ' .... ' ~-.. . -· . 

~ 
I 
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· Um·a r·epreseillação do official elo Registro das nypo'thecas 
e tabelliães de notas da Capital Federal, contr,a .o-s decretos 
ns. 151 B .. 95,5 e i .155, ·de 3i1. de m·aio, 5 de nov·en1bro e 
10 de dezerpbro do anno findo. - .Fic.a o Cong·rcsso inteir[!.clo. 

:\;r,en1 á Mesa o vao a jmprimir a !=;Aguinto 

lnclüoçiío 

O Congresso 1nclica ·que o Sr. Pl'esideütc entenda-se com 
o Governo, do quem requisitará os rn·oios · n.ecossados para a 
I11iUdança do eclificin nn1 rrue ONt funf'einnu. preferindo, na es
colha, o -antigo ~~di J'iciu ela C amara elo~. :Dt~putados, foit.as as 
acquisições e Cl csapropriações qu·o forem .i ulgad:as inclispensa
veis, de\tnnclo -o Scn a elo funec ionar no seu antigo cdific.io. 

Sala das sessões, i3 ele janeiro de 1.89:t. ~ José Avel'ino., 
·- Cyrillo ele Lemos. -- Olivei1·a P'into. - Saldanha l!1m··inho.l 
-. Fr6es ela C1·uz. - Fonseca e S'il?..:a. - Nilo Peçanha. --: 
Jacques Onrique. - lllanoel Coelho Bc~stos do Nascünento. -.... 
Bezer1'il. - João Lopes. - kl. Bezerl'a ele Albuqne1·que. -
Antão de Fw··ia. - Bel{01·t V·iei·i'a. -. Uchôa Rodrigues. -
Peclro Chermont. -111aUa Bacellar. -Mano·eJ Barata.-. A-1' 
Cavaleanti. -Cassiano do Nascitnento. -Pinheiro :Macha.do .. 
Assis B1·asil. - Alcicles Lúna. - Pe1·'cü·a da Costa. - .José 
Augusto Vüihaes. - J e suíno de Albuquerque. - Lopes Tro
·vão. - Custodio .José de Irfello. - Raym.'tmclo Banclei1•a. -
Santos Pereiut" - B. Ca.rneiro. - A. Euzebio. - Pt•isco 
Pa1•a,iso. - Ba1·ão de S. Ma?'cos. - A1··th1~1· Rios. - S. Me-
drado .. - J oaquirn Sm·mento. - j}feira de Vasco.ncellos. -
José :Afa1'ianno. -João Bm·bal.ho.· - luvencio d'Aguiar. -
Arnph'ilophio Botelho Freire de Cm·valho. - Espirita Santo. 
-João de Siqucira. - Aln~eida Batrreto. ·- F'irmjno da Sil
veira. -· Pedro Arne1·ico. - Conto Cartaxo·. - Barão dei 
Villa Viçosa. - Vú•gilio Da·rnasio. - Angusto ele Freitas. -. 
lgnacio Tosta. - Paulcc GuiTnarães. -. Leovigildo Filg~teiras .; 
-J . .!. Seab1'a. -RosaJunior. -11i. Valladão. -· Felis
bello :F'J•ei1·e. - José Berna1·do. - Gcllvão. - Zama... -. Bm· ... 
b'osa L'i,rrta .. - José Bevilaqua. - João Peclro. - Quirino 
Pi1·es. -Cunl~a htnim·. -· - Pinheiro Gu,edes. - Aquilino. -: 
Caeta·no ele Albuquerque. - Americo Lob'o. - Alvaro Botelho o~ 
·- A1·isticles :J;Iaia. - Chaves. -João Lu'iZ. -H. Baptista.: 
-Fernando Abbott. -Abreu. -Julio Frota. -. Luiz Del
j'ino. - Esteves J?jtnim·. - Carlos Ca1npos. - Gene1·oso J,far-. 
ques. - Pe1·nando J1 .• de Sintas.,- Edum·do· Gonçalves. ~· ·: 
F1·ecle'J·ico Borges. - Almino' Affonso. - Baptista da IJ1oUa ., 
-João da Silva Retun"~J.ba. -José Paes de Ca?"l)alho ·1-. Ma.tta 
'j.fachado .. - Se1·zedello .. - Carlos Garcia. · - · 

Vêm á Me~·~ as seguintes 

Decl'ara(;ões de volo 

Declaran1os que, si . estivess·en.lJos presentes, ,~otarialno.s• 
·a favor da 1noção que len1bra o adiamento da eleição dos con-
gress·os consLituinte.s. · 

.Sala das sessões, 15 de janeiro, de 189111
• Za·ma; -

A.nn'ibal :Falcão. - Jos.é Auqusto Vinhaes. ~ B. .. Carneiro •2 

_ Alc·ides de Li1na. - Pe1•et1'a d.a Costa.,- Ass~s Brasi~. 
ped-J'O Che1·mont. - A.?Jt:Philoph~~o. - L. B_u.lhõe.~ •. 

·' 
••• .. •• ••• t 
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Declax·an1os que, ·se -estivess.emos presente~, votari-~mos 
contra a n1•oção do Sr. representante José Mar1a:nno sobre o 
adiamento ·da organização dos estados. 

Rio de lTa.neiro. 15 de janeiro de 1-891,. -. A. Cavalcanti. 
- J. Katunda. -· Matta :Machado. - Luiz Del{ino. - Joã .. o . 
Lope8. -E .. Jia.rtins. - Caetano de Albuq"''erque. - V: elo 
A11wral. -A. Euzebio.- Aúgusto de Freüas.- Maynnk. 
Oli·veira Ga.lvao. - Costa Lirna. - Lap·ét··. 

Decl3r.a<mo~ ter votado contra a mo-cão apresentada na 
~e-ssão penultin1.a pelo Sr. representante Dr. José Marianno, 
e approvada na sessão ele h ontem. . 

.. < 

Sala àas sessões, 15 ele janeiro de 1891. - Pedro Atnm~·ico. 
- Fú·rni.no ela Süveú·a. 

Passando-se á ordem do dia. continúa a 1 a discussão do 
.ti tu lo IV do projecto de Constituiçã-o, co1n as -emendas. 

E~ lida, apoiada, e entra conjunctamente en1 discussão uma 

Enwnda 

Procede-s·e á -v-:oLação do titul·o lV. 
Vê.m á Mesa as seguintes 

Declarações de 'Ooto 

Dec,laram:us ·que votá.nios contra o. n. · !1 do art. 70, que 
tira aos i•eligio.sos de, ordens lTitonastlc-as o direito de se alis~ 
·tarem ele i t~ores; bem como votámos que fosse o mesmo num·ero · 
~uihstituido pela enienda apresentada ao art. 72 pelo deputado 
Serzedello Corrêa. 

Sala das se·ssões,. 15 de janeiro de 1891. -. Antonio Olyn-
tho. - F. Badaró. · · 

Declaram-os que v.otámos pel~ suppressão da disposição ~ 
contida n!C~ art~. 70, § 1°, n. 4.· , . · 

Sala das s-essões do Congresso, 15 de janeiro de 189i. ~
A,mphilophio. -' Espirita Santo. -. lgnacio 1losta. -. Leite · 
Oiticica. ·- Saritos Perei1•a. - Raymundo B.andeira. - Custo-

. ·dia 'de Mello . . - A. Milton. - Dionisio Cerqueira. - Ta-. 
•vares. Bastos. -·.Paula Argollo. - Juvencio d'AguiaT .• -. 

· Zama. -· Ant.ão de Faria. - AndTé, Cavalcanti . 
. ·· . . rDeclar·amos que votámos pela suppressão . das p_alavras ·-· 
'observados ·os litnites postos pelas leis· de .. mão-morta, do~· 
·ãrt.- 72, § 3°. · · · · · 

Sala das sessõ-es do Congresso, i 5 de janeiro de 189'1 . ~ 
á·;nphilophio. -· Espirita Santo.· -· - Epitacio Pessoa. - Pe
áro A rnerico . - André C avalcant-i. ___. Zama. - Antão. de Fa- · · 
ria. -· Barbosa Lima. -A. Milton. -Custodio de J!ello· . ..:_ 

· ·San.tios ·Pires. -· Dionísio Cerqueir-à.. - Paúto ArgoUo. -
· 'Gm·da .Pi1·es. - Tosta. - B. ·da .Villa Viçosa. -· . Couto Car-

taxo. · 

Declaro que, si estivesse presente, votaria contra a pro
·posta que pretendi-a dar .voto. ás mulher·es, porque isto s·eria 
'un1 ve!rdadeir·o rehaixan1ento do alto nível de delicadeza moral 
,em que dev·ent i:i-e1npre pairar aquellas que têm a s-ublime 
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niissão de· formar o caracter dos cidadãos, pela educação .tios 
filhos e pelo aperfeiçoamento moral ·dos maridos. 

Ser mãi de fanülia, des1emp·enhand:o cabàlm·ente todas ·as 
as s-uas ·delicadas f'uncções, é. n1uito 1nais di!gno, muito mais 
nobre e rnuito mai-s benefica e effectiva influencia social do 
que quantos· ti tu los prol'issi·onaes, s.cientificos, ou eleitora,es 
c•aibam a-os homens. · 

· Sala das sé.ssões elo Congresso Nacional Constituinte, 15 
ele j:xn,oir.o de "1891, 3° da Republica. - J. Bevilaqu.a 

. ·D~~claran1os que votám!os pelas emendas que concedimn 1 
i) dn'·eitu ele voto aos estudantes ·de cursos superl'Ores, ·e egual-· 
mente, ]}[~]o voto ús clar,as. -~ Ra'lnú·o Barcellos. · -' Julio 
Ftotci. - Abreu. - P'inhei?·o Andracle. - Flmnero Baptista . 
. /u.lio de Cast:il.hiJs. - Pernauclo Abb'ott. - Cassümo elo Nasci
me:nto. - Thomaz Ji,lores. 

Declaramos que vot.án1os a faYOt' das emendas crue· man-· 
clan1 supprimir os ns. zo e !1." do § 1 o do art. 70, não im
pedindo qne po§Sanl ser· eh:~itores os analphabetos e religiosos'. 

S. ,R. Sala'das s,e.s.sõe.s~ 15 ·de janeiro do 1891. - Ra?niro 
Barcrjllos. - Jtllio· F'rota. ·- Abreu,. - H o1-rwro Baptista. 
- iPnheü·o Machado. - Ji:e1·nando Abbott. - Cassiano do 
Nascirnento. - Jul'io de CasUlhos. - Thornaz Flores. -
Menna Barreto. - Pereira da Costa. - A.lc·ides Lima. 

DeclaPamos quo votán1:os c·ontra a etnencla do Sr. 1 o te.:.. 
nente Baptista da Motta e outros, extinguindo as. ordens ho
norificas existentes, por Ler<en1 . sido ·conferidas por um· go
verno constJtuido o· leg~a;l, c bem1 assim.,. que votámos, não 
consider.and·o prejudicada a etnenda elo :Sr. Barbosa Lima, . 
·quo exceptuava· as ordens militares, a qual approvariamos si 
fosse subinettida á delibcra.Q,ão do . Congresso . 

. :Sala da.s sessõe·s, 115 de janeir-Q de 1891. -· .João Retu?n
ba. - .João Neiva.·- Almei.cla Barreto. 

A:herta a sessão do· dia '16·, é li ela e, sem debate, appro
. vada a acta da s-essão antecedente. 

· Na hora do expediente 1<~-se . um officio do Sr~ Raulino 
Horn, senador pelo Estado· ·de Santa CathaFina, datado de 
hoJç, pedindo licença para retirar-se desta Capital, por achar-se 

1doent.e .. 
· O Si·. Presidente nmneia para a Commissão que tmn de 
dar ~a.,r,ec,er sobre este pediqo ·~:e licença os Srs. Laura Müller, 
Ubalâ1no do Amaral e Seh1m1dt. . 

Ven1 á Mesa, é lido, apoiado, e entra en1. discussão o se-
guin·te · 

Reque1·'i1nento 

Requ.eir·O que. se l'ei111ett~ . ~o c~~lgr.esso .cópla !las info5·· 
n1.açõDs que o governador de M1na,s beraes deu. sob r c um pr I
viler:rjo concedido ao bacharel The.odltwet.Q .Souto e outr,o.,.. QO-

. clitri:cto· para explorar .minas de fei·ro em alguns' munl<npJo.s · 
de· Min'as .. · 

1Sala dás ~essõe::;, 16, de janeieo de JSfH. - Baclarâ. 
Vt\m á M.e>m a seguinte 

Declarw;fw. 

O:-; ahaixo a~signados, maiorj a da rE1p.ee~entacão de- Matto 
Gro8Ao; Tll'ot.e·st.am contra o acto de del).1Jssao do General üe 
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divi,são Ant.onio l\Iaria Coelho, por ser css~c ac!Jo contrario fL 
justiça, prejudieial aos interess·cs daquelle Estado, e un1 atten
tado contra os brios dos 1natto-gross·enses. 

Roquer·em que este protesto soja Lomado na acta. 
Sala do Congresso Constituinte, 13 de ja,neir-o de _1.891.-.. 

A..quilino elo A1nàral. -. Pinhe'Í?'O G-uedes. - Cae.tano ·de Al .... 
buquerque. 

\~en1 á Mesa a s·cguinte 

Rep?'esenlação 

Illustres c. dignissi:n1os Srs. ;rncn1bros d.o Cóngr·esso Na-
cional Legislativo. . .. . 
- Os. ha1)itantcs do l11unicipio de Sant'Anna do· P.aranahyba, 
E·stado de MaHo Grosso abaix~o asS'ignados, an1ea.ça:dos de per
deren1 a zo,na m.ais habitada. 1nais rica e mais importantq 
do seu n1,unicipio, en1 cons.eqt1enci\a de um acto d~ Usurpaç~o, 
praticatCto pelo governador do vizinho E'stado doe Goyaz, ven1 
~wessurosos á yossa presença p1~otestar, respeitosam.:ente, -cqn
tra semelhante ·esbulho, e solicitar, a0 n1esn1o ten1po, a 111-
tervencão do Poder Legislativo para que ce·s'se de un1a vez o . 
conflicto aberto pelo 1nesmo gov·e['nador. · 

Enllinentissilnos -Senhores. 
Ha inai·S de 111:0iO 'Seculo que ficoü assentado, e foi .sen1pre 

r.esp.eitado · con1o divisa ~entr~e as duas antiga,s províncias._ çle . 
Goyaz ·.e 11\f,atto Gro-s.so o ·Rio Verde:. antigo Rio Doce, que corre· 
P.ara o Parp.ahyba, que o recebe áquen1 e n1uito abaixo da foz 
do Rio Cla~ro. . · I 

Proclmnada, porém., ·a Republic.a Brazileira, os goyanos, 
ou o seu prilTI!eLeo governado·r, julgando~~s~e acima do legi:slador., 

. · ~aixou un1 · decreto, . alarg~ri:clo Os S"C\1S don1inios . .até o rio 
Aporé!, que fica aqui ·a dez legua·s de distancia desta villa; 
creou logo un1 districto policial ·en1 te.rritorio deste município,, 
llÜ'lneando e1n seguida ·as re~pectivas auctoridades e, ben1 as.:. 
sim, un1 a'gente fi:scal, que apossou.:se do tport.o. de S. Don1ingos, 
no Parahyba, ·mn terrras do Esta.do de :Matto Grosso~ · 
. · · Entretant:Q, entenden1 os abaixo as•signado-s que -é d.0 todo 
Improc.edente e . nullo· o rr;ferido acto daquelle governador·: 

. 1o, porgu~ aos gov·er_nadore.s falta competen~ia para legislar 
, sobre lnpltes dos ·estados, l)Oi~· ser esta n1ed1da ·-da exclusiva 
attdbuioão do Gongresso Legi,slativo; 2ó,. porque o d:íreito. e. 
do1niniq qa antiga .Província., hoJe Estado Ae . Matto Gross,o, 

. .sobre hm1tes. dos e·sta.dos, per s:e·r esta ·1ned1da da exclnsiva 
~)osse in11nem·oriaJ, reconhecidos 'por uma .setie de acto,s~· do 
~qverno do l?ar~, ... e alli. gaPantidÇ)S ~1}1. toda a sua plenitude, 
Ja pela .Conf;t~tluça.o do ex-In1per10, Ja pela novíssin1a üonsti-

. tqiÇão . politica dó.s estado~ brazi.leiros; 3:0 , .finalm'entf:,!, porque 
1nenhurna vantagªn1 poderia adv~r aos habitantes .da supraci-
:tada zona pelo· facto de sua anne~açã.o ao Estado de Goyaz. . 

. . ·Por e:stes fundarnentos, po1s, -OS r·e~laJ?antes,· · .. ten,do · en1 
~Is ta, ~a lettra do apt.,. 1314, n. 19· da Constlttução da Repu plica, 
:I·e'c~qu eD;~~o,, c-om todo· o r.esp·e1.to e ac.at_arnento, ao Cqngresso 
L·eg1.slatrvo, pede.m para que seJam mantidos os antiO'Os· limites 
·m~tre O'S estado~s do Goya;z e ,Matto Grosso, pelo Já 1~eferido · 

_H1o Verde, annullando, deste m'Odo,· o acto de que s·e· trata do 
governador daquelle Eêtado, como. é de. dir·eito e . de- . ' 

.. . _ , . · Justiça .. 

--· 

·-.. 

,..,... . . 

- ,, 

' ' . 
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8anL~ Anna do Parnallyba, 15 do se lembro de 1890. 
(Scuuern-sc 4 ld assi(J?U.th.J,'t·os) . . . . . 

sentados. - Zama. ·- Tavares Bastos. - An{'i•tsto Ftall~o · .
IV do l)roj c c to .r..lo Cons tiLu içno o das crncndas qne lhe to1·an1 
·off.erecidas. 

V êrni :i Mesa as .scguinlcs 

Dcclaí'at,;õcs de vol os 

Declaro que yotni f.t :fnsnr c1n § 8() {lo flrL. 72 rl0 JWO.iocLo 
{10 ConsLitui~uo~ ·qu c n1ancln. eoú I intl:H' cxc luida do paiz a Com
panhia dós .Jcsuitas, c prohibidu, a ftmcla·eüo ele noYns conventos 
ou ordens m·onasl:.icas. 

Sala das sossõe.s, :1. G ele .i aneiro de '180:1. ~ - J. Rctnmba. · 
Declaro qtw yolci conLrn, a pena de m.orLe no l~~erciLo e 

Arn1ada, 1111csn1o en1 ten1po elo guerra. - Firmtno Pires Fer
?'ei1·a. 

'Presento, voLarh J)cla. n1ais arnpla liberdade religiosa, 
de cons·ciencia, ·ou do profissão, con1 foclos os cl'ire'itos civi-s 
ou politic-as, mas . c·orn o compl.mnento ·essencial de todos os 
deve1·es correspondentes. Votei pela ~uppressão das decora
çõe·S· e do jog'o; 

iSala elas sessões. 16 ele janeiro ele 189'1. - Jo~é Bevi-
~laqu.a.l · 

[()e claro quo votei conLrn, o nrt. 72, § · 7°, que prohi'bo · 
subvencionar ·o eulto relig1oso o, be.111 assim, contra o § 2° 
da disposição ~o projceto elo Constituição-. . . 

.Sala das sessõ-es, 1G elo janeiro do 1891 . ...,_ Al·míi,no Alvares 
Affonso. · · 

'De-cl,aran1os ter voLaclp contra a or:lmnda do Sr. Moira 
de Vasconcellos ao § 1 O do art. 72, por julgan1ol-a restrictiva 
da disposição do prroj e c to c-onstitucio·nal. . 

j 

LE~11 H'6 de jallleiro de 1891. - Epitacio Pessôa. - .João 
Neiva. - Eduardo Gonçalves. - Alm.eüla Barreto. - Fi1·
.1nino da Silveira. - · Pedro A nwrico. 

:j. 

[)eclm•o que votei pe:ht cn1enda suppressiva do § so elo 
art. 72. - S. R. - .l. ele Se1"1)a. 

Declaro que votei contra a eiúencla, assignada pelos 
· Srs. Saldanha M:arinho e outros, conferindo 'o direito eleHoTal 
ás n1t!Jheres, porque; coherente con1 as ·idéas que expendi na 
sessã.o de· 2 do corrente, considero excusada e inconveniente 
aquella m:ençãp . especial· e expr~·ssa: visto achar-se con1pre
hendldo, nnplleitaJ.nenleJI o cllreüo das Inulher,es ao alista
rinento eleitoral o ao exercieio elo v·oto, n.a g·eneralidade dos· 
terJ.nos do projecto constitucional o de todas as l~eis e :regula
'lneutos eleitoraes. 

··sala das .sess6es7 16 :elo janeiro de 1891. -Alrneida 1'lo
aueú·a. 

DeQlara:n1os ·CJUt; v'otámos a favor da :en1enda que sup
])rin1c no f'inal do § 7o do art. ·72, as 1Jala.vra.s - ou dos. 
estados. 

Sala das sessões, i G do janeiro de 189 :L. ._.João. Luiz .-. · 
. Ti' •. Badaró .. - .. ~f.anoel F_ttlaencio.: 
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Vobámos contr~ a abolição da pena de morte nos crimes 
con1rnuns (art. 72, § 22). · 

Sala das ses.sôes, 16 ele janeiro de 1891. -. João Viei'ra. 
-Frederico Serrano. - .T. ·Retu·rnba. .. . _ · . 

··Na orden1 do dia, entra em 1 a d1scussao o tltulQ V do 
pr;oj ecto de Constituição. . . , . . ,.. .. -

Ven1 á Mesa un1a en1enda. add1tiva a·s dn;poslçoe·s tran-
sitarias. assignada .por ·muitos Srs. ~epresentantes, · p~lo 
que é · éonsiderada ·apoiada,· e entra conJunctamente em dis-
ctrs:süo. 

São lidas, a!poiadas, ·e· entram conqunctan1·ente. em\ dis
cussão, outras 

Emendas 

Na sessão de 17, lida a acta da ·sessão antec·edente, é 
apr)l.•ovada. · . . . . 

. · No expediente é lido um offlCio do Generahss1mo .chefe 
.do ·Governo_ Provisorio, datado de 12 do coErente·, el!vrando, 
e,f)1Tr o officio abaixo, do lV.linistro das Relaçoes Ext'8rwres, o 
.texto original da ·S"eguinte 

'Jf ensagem, 

. Quinquage.sin1:o prin1eiro Congresso dos Estados, Unidos 
ela Amet'ica, em sua .prin1eira s·essão- Aberta e celebrada na 

· citlade ele. Washington, segunda-feira, 2. ~·e deze.mbro de 1889. 

· · Resolução 'conjuncta 

. . . Congratulando o povo dos . E·stados U::nidos· do Brasil pela 
.: s~a-.:a'fJo.pção de um.a fór:ma republicana de governo. 
. .: ··Resolvido pelo .Senado· e· pela ·carnaPa dos Representantes 

do.s. Estados Unidos da Americ·a, reunidos em ·Congr.esso, que 
. ós :-Estados . UriidO·S· da "America -'818 congratlila·m. com o povo 

· ·" do (Bfazil por ter;, justa. ~ .P·acificamente, as.sum-id~J os po
. ·· ·cieres,. deveres e responsab1'hdades de governo de s1 m·e·smo, 

b~1s·eado ·no livre consentimlento . dos governados e na sua re-
cen;te :adopção.{ da fórm.a .republicana de governo. . . · · 

· . · Thomas· B. Reecl, . Presidente da Gamara dos .Represen-
tante.s . . · · . - ··· · · · · . 

· · .. Le1'i P. Morton., Viee-Presidente dos Estados Unidos . e 
Presidente do · Senado . .· · · · · . 

· Approvado em· 19 de fevereiro de 1890 .-Benj. Harrisso.n. 
· .. .L. S. --~Certifico que est.e documento é. cópi:â . fiel do. 

· or1grnal archiVado na Secretaria de E·stado. · , . . .. · 
·· . · :' ·En1 fé do que, eu, Jan1es ·a. Blaine, Secretario de -Estado 
f]o.s. Estaclqs Unidos, subsc~e!·i o meu _:n01ne. e mandei que s-e 
puz.e.sse~ .o ·~ello da Repal"bçao. - .. · 

.. Feito na cidade de Washington, ·no 21 o dia de .fevereiro 
A·~ D. de 1890, .e cent~simo qecinto ,q;uarto·da Independencia 

·· dos· E·stados · U:n1dos da An1er1:ca. -· James G. Blaine. · 

.. Min;iste:rio ·das RelaÇões. Exterio·res -· Rio de· ·Janeiro 12 
. do Janeiro de 1891. ' . 
. . .. · q~~er·alissirp.o -. O S:e:nad9 c a Carl! ara dos Representantes · 
· dos ;E::;tados Unidos da AmeriCa, reunidos cm :Congres·so, de-

/ 
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liberaram, como sabeis, exprimir, e·m nome do povo que tão 
dignamente representa~m, as suas congratulaçõ-es ao Povo 
Brazileiro, por haver este as~sumido, justa e pacifi,cam:ente. 
os S'eus inauferiveis direitos, institui'ndo o gov~erno de si 
proprio c adoptando a fórma de governo republicano. 

Essas cong-ratulacões foram formuladas na Mensagem quA 
opportunamente vos foi enLreguP pelo ·rlig·no repri:"Se·ntante 
dos Esta.clns Unidog da A1nerica. ·~ · · 

~ranto pela ·sua. egregia origern. quanto peloR s•entitnentos 
qur. expri'mf:\ <.)·ss1• honroso documento clevn ser~ segunf:lu 

. penso, dil'ectanTente comn1Llnica{to ao Congres·so NaJcionat; ·ao 
qual, .com·o representante do Povo Brazileiro e orgão d,a sua 
soberania, será~ certam·cnte, agradavel rnanifestar os s:e).lti
Inentos da gratidão nacional por essa prova de estima e de 

. cordialidade, que é um novo testemunho das bôas relações exis
tentes ei1tre as duas maiore-s potencias do Continente ame-
ricano~ · · 

· Nesse intuito e para es·s·e fin"l, tenho a honra de enviar
vos o original de,ssa Mensagem~ para que, st tal f(w a vossa 
opinião, a endereceis ao Cong'resso Nacional. 

Ac-ceitai a cxpr~es.são da n1inha mais alta consideraçfto .-
. O. Büca·yu.va, Minü;tro das Relaç-ões Exteriores. · .. 
· O ~r. Presidente deelara qu~'l: a Mensagem (\ rrceb1da 

co.m nnü especial agrado. porque ella a:s-s·ignala n symholi·za 
a confraternização dos· pov.os a~mericaDJos. 

Reque·Pendo o Sr. Bernardino de Ca1mpns que· se con
sulte á .Casa ·si. eonsente que a Me.sa do Congre.s·so BrazU.eiro 
trans1nitta ao Cong·res~s:o dos Estados Unidos da Am~erica do 
Norte o seu voto de Siilncero reconhecimento p·ela saudação 

. que a~caha de r-eceber o Sr. Presidente diz que opportunam·entu 
será tomado na devida consideração o pedido ~do nobre repre-
sentante. · 

· · , Na orden1 do dia c-ontinúa a 1a discussão do titulo V do 
projecto· de Constittlição, con1 as e·m·endas. 

São lidas, -apoiadas·, e ·entran1 conjunctamente en1 dis
cussão, outras 

Em.endas 

Vai a in1!pdmir o segu1~1te 

Parece1' 

A' Cornmis·são nomeada, de accôrdo com o art. 20 do 
Regünento interno, fo.i presente o officio do Senador pelo Es-:
tado ·de Santa Catharina Raulino .Tulio Adolpho Horn, erü que 
solicita uma licenÇa para poder retirar-se desta Capital, por. 
m1otivo de. m·o~estia em sua pessôa. E' de parecer que s·eja 
essa licenca coilc,edida. · 
, Sala das Commissões do Congresso Nacional, 17 de ja
neiro de 1891.- Lauro M·ülle1·. - Ubaldino do Amaral. -
F. Schirnidt. 

Ab~rt.a a sessão do. dia 19. é lida c a~ppro'\racla a acta da 
s~es·são antecedente. · 

PrJ.ssando~·se á' ordem do dia. continúa ·a 1 a discussão do 
t.i tu lo V do projocto de Constituição,. com as cmenrlas. 
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São Hdas, apoiadas, e .cntran1 conjunctame.nte ~em dis .. 
cussão, varia~s 

Emendas 

. Depois de alg·un1 .debat~, são lidas, apoiadas, c · entran1 
conj1..n1ctamentc en1 d1scu~sao: outras 

ErnenrlaR 

Vêm á l'ilesa as seguintes 

Dec:la1·a.çües 

.N ús abaixo ass·ig.nados, l'ept•es·enta.'nLés elo Estado c~ o. Rio 
de ~faneiro, declaram·o.s que não ·receben1os .. nern e:ngnuos 
ajudas· de. eusto, o r·e:quer·en1os que se pu!Jilque esta. nossa 
d ~~.cla.raQ.rt:o no JJ'iario O ff'ic'irt l. 

Sala· das sessões, 19 de Janeiro. ele 1891. - Vú"(a.to . r.~e 
.:r.,r elleú·os. -- Ol'ive'ira .Pinto. -. Ertco Coelho.: - V'trgtluJ: 
Pessúa. · - NUo Peçanha. · -~ F1·6es ela Cruz.· - F.onseca 
Jle1'?nes. - Baptista da MoUa. -Urbano .Va1•condes.- Br:_a:. 
(Ja?··neiro N. da Ga1na. - F11ança Carvalho.·- D ... Manhaes 
Bm·reto. · 

· Declaro ql.1e. si ~estivess·e . presente, teria votado pela 
àbolicão ·dos· titules e -condecorações. 

~ . . I . 

Sala cla;s. sessões,: 19 de janeiro 'de 1891.-· Pau~inÓ Ca1·los~ 
Vai a in1prin1ir o proJecto e redacção para a 2a di·sreus·são 

da Constituição dos E·stados Urnj·dos relo Brazil. · · .. · 
. . Aberta à sessão do dia · 20, é lida, posta em discussão e, 

~rem debate, · ·appróvada . a acta da · sessão runtecedente.. · ·. 
En1 seguida ora o Sr. Guiinarã .. es Natal ~sobre os limites 

- entre os estadqs de. Matto Gros·so e Goyaz. · 
· · ·.'Ora o S1:.. Badaró. que rnanda á Mesa, e é lida e apoiada, 

ficando· aditada, . por. ter pedido ·a palavra o ·Sr. Cantão, a 
seguinte· · · · · · 

Moçã~ 

....... -Considerando que o Congresso Nacional indicDu ao Go
verrm . ·Provis.orio a 1ieces·sidacle de atdi.ar a organizaçãÓ. dos 
estados· a.tR que a Constituiç.ão. Fed.era~ se_ja pronullgada; . 

; ' : , · .. Considerando aue o Governo ProVlSO·T.'lO, e1n vez de .exe
cut~.r· eoit1 solicitude e lealdade, como lhe ctunpria, a indi-

·. cação do Congresso Nacionat desprezou-a de modo accinJtoso,· 
·fazendo disso ostenlaç.ão por l11eio· de actos do. Ministerio do· 
Interior;. ... . . . . . . · __ 
. _ Consider·ando que .·o Conp:resso Nacional (le,v.e fazer vihgar 
~uas delihP.raçõAs por rne] o .rle · actos rP.vestido·R de fórrnas de 
decr'eto! . afin1 de ·salvar a d]g·ni'clade da Patria e a de. seus · 

·representantes;. · . . · _ . , . · 
. Considerando qne o Reg·i.mento interno não cogitou desse 

meio dr manif.estaci1.o da vonta,de ·do Congresso: 
Indjr.o crue o .Congresso Nacional, examinando o caso, 

illl:ere o Regimento n.a parte.eonveniente, e·.cstabeleça a. fórma 

·\ 

,.. 



péla qual ha de manife·star..:so com!o agen\te directo da só .... 
berania nacional. 

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Frcmdscó 
Badaró. ·· 

O Sr. Aristides Lobo requer prorogação ela hora do ex ... 
pedi ente, para apresentar un1 re:querin1ento. 

. •Consul tado o Congresso, é concedida a pl'Orogação. 
O n1esmo Senhor re.quer, verbalmente, que, mn non110 do' ~ 

CongTesso, se lance na a:cta um voto do profundo· o sincero 
· l1econ.hecilnento ao Sr·. Ben,la.n1in . Constanf.. pelos serviços 
1west.ados no cargo de Ministro ela InstrucQão . 

• Este requerimento é · approvado unanimemente. 
. 'O Sr. Alci'nclo Guánabara declara que n.ão solicitou, o 

. nfí.o eogitou ele a;iucla -ele custo. con1o so tem propa-lado. 
Pass·ando-so ú o relem •do rlia. eontinúa a 1 ~~ disr:nssuo do 

titulo V dq ]Wo;iocl.o de Constituição, con1: as eme.r1ch.u:;. · 
8Go 1 iclnsl a:poinclas, e. onLrnm cm fl isr..ussí'ío, var·ius 

.. ,1 

- .l'l .. : .. ' \.; 'Emenda&. 

E, flpprovn.dri un1 roqlwrin1cnto do elleerramrnto rla clis-
cü·ssã.o dess·é titulo. . 

Procedo-se cn1 seguida á vot:açrto. 
V ên1 ú JH:o.s u as seguintes 

~:: Decla1'ações ele voto' 

· D~ec•.lara.mos que . votámos a favor. da en1enrla~ do Sr. 
Me.i·r·a dr Va-s1concellos~ qtlP isenta do servj~.o n1ilitar os mi
njstros do qua.'lquer religião. 

v ' . 

S~Ua.d:as sessões. 2.0 dR janeiro de 1R91.-l,mwcin 'Tosta.: 
-· A m.JihUonhio. - Co·u.tn Carta.ro. - .T. L. Coelho e · Cainpos •· 
-· . ·Sttntos Pereita. - 'Pho1naz C1·nz. - .Paula Guimarães. . . 

beclaram·os q11 e votftmos pr.la dis·s:olu~ão do Congres-'3o, 
depois de tern1inada a sua Jnis~fio constituinte. 

··Sala .rlas Rossôe·s, 2o' de janeirO. rle 1.891.-· .Julio F1'ota.
Pinhe'iro jJ;fach((do. -· I!nrnerr>. JJapli.cda. -- Bm·ges ele lt.fe~ 
clei?·ns. -· R. Osorio. -l11e·nna BarJ'efo.~--PereiTa da Costa .. 
'-. . Thmnn,'!. Flóres. - AbTeu. - Vir.torúw illontr>irn. - Fe?·
rtnnclo A.bboU. - Cassiano elo Nascimento .. - lulio ele 'C as-

. t'ilhps. · · · 

·Declaram1os que· voi'.<-1.mos contra a ·omtenrla, do Sr. Nilo' 
Pe0a11)1a .. que incOIDl)al·ibilü:a. para. os cargos de· governadores 
Plr-ntos aos e~tfclirlns da RepubHca, na sua proxinla organização. 
n~.o só os r,idadã.os que quatro mozes antes da eleição do 
Gonn-resso. hrn1VtJ;rcn1 occupa.clo n Q·ovr.rno elos eR.fados, com.o 
.t.:;~.n:1.bem. os cidadãos que os presidirem por oecasião do pleito 
olOitoral. 

SaJa.rlas s0ssões~ 2() de .ianPiro de 1891.-A .. Rusebin'.
Pf}lf;lrJ Gnhna.J'Ões. - A?'thur R1'rJS. - lgnacio Tosta . ..:.._ Leo
'l.ngüdo Füa_n e i r as . -Augusto de FTeitas ~ . · 

Na rrnalirladA d(\ r(lnre~n.nf,.anf-8 rJo Estado dA Pernam
buco, residente na Capital" Fc·clerall decl~w-~ae não procur-oi 
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receber do Thesouro nenhuma quantia além do subsidio; du
rante os trabalhos do Cong-resso . 

.Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. -;-: Bellarm'ino 
Ca'rneiro. 

·' Declaro que votei contra o substitutivo do Sr .. Ber:nar-
clino de Canlloos e· ütüros aos arts. 7° a 1 t das Dqspos1çõeA 
transitarias i)or julgal-o tnHnos equitativo que o do Sr. Ga

. bino Besouro, ao· qual daria ó n1eu ":oto. - Epün.,cio Pessô_a. 

/ 

Votei eontra a · e·menda suppresslVa do art. .zo das Dis
posições. transitarias~ porque votaria pela emenda do Sr. 
U chóa. Rodrigues, que diz o seg·~ünte : « Os actos ... do Governo 
Provisorio serão leis da Republica, em.quanto nao revogadas 
pelo Congresso, que os exanünará e-111 sua primeira sessão 
oPdinaria. » . · 

Sala das ses·sões, 20 de janeiro de 1891,. -. .1. Avella?~ •· 

· Declaro que votei pela dissolucão do Congresso, depois 
de approvada. a Constituh:.ão, c el·eito o Presidente e Viee-
·Presidentc~ da H.epuhlica. · 

Sala \las Ressões, 21 .de ;ianeir'o df~ 1891. - Et•-ico· Coelho. 
· · Declaramos .que votá:n1os pela ,~n1enda, que propõe a dis-· 

solução do Uongre~Sf\ depois, da P.lAi<:.ãn elo Pre.Rident.e .rla 
Republica. . · · 

Sala das .sessões~ 20 ·de ;janeiro ele 1891. -· .T. Mei.'Nt. de 
Vasconccllos. -.Toão Bar•ba.l.lw. -.B. Cm"nei1'-0 • 

. · De aecôrdo c01n os .meus collegas deputados pelo · Estado 
do Itio de Janeiro,. declaro que nunca solicitei, liem r·ecehi. 
ajuda de custo. . · · · · · ·. 

Sala das se·ssões,· 20 de .ianei'ro de 1891. - Francfsco 
Vic{or da Fonseca e Silva. · 

;\:berta a sessão do dia· 21.. é lida, apoiada, po:sta ·em· dis-. 
cussa.o e, s-en1 debate, approvada a acta da sessão antecedente .. 

Na ho1"a .do expediente oi."a o Sr. :Ely.seu Martins, que dá 
alg·un1as explicações· sobre o s.eu PTocedi'm.ento na . s.es·são an- · 
t.wior, ás qua:es resp·onde o. Sr. Pr·e.sidente. . 

· ·Ora. tambem o ·Sr. Eric-p Coelho; que trá ta da admiti is.:. 
b~aeão do actual ·governador do Estado do Rio de Janei·ro;. · .. 

.. O Sr. Virgilio Pessôa trata de un1a · em,enda, cujo obj e;.. 
ctivo é ferir ao illu.-;trado. ciclaldão que dirige os destinos do 
citado Estado. . · · 

Em seguida procede-se á votação, da indicacão do ·Sr.' . 
Bernardino de Ca;mpos ·sobre a mensagem do Congresso Norte- · · 
Ainericaúq, felicitando o. novo hrazileiro, . .-por interm·ed.io- desse· 

· Oon·gres·so, . pela proelan1ação da Republica federativa. _ no · 
Brazil,. · 

Posta a votos. é unanimemente · approvacla a · indic·acão-.: 
O s~.'. 1 o Secr~tario procede . á leitura da·· seguinte .. 

Gongr~sso Constituinte. dos Estados Unidos do Brazil, em 
sua nrimeira sessão, ·aberta e· celebrada na cjdadc do .Rio de 
Janeiro.· aos -15 rle novembro de '189.0, J)rimejro anniversario 
da JWnclamação da RepubHca Brazileira. 

. \ 
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Resoluçã'b con)'unci"a 

O S~.nado e. a Gamara d·os Deputados dos Estados Unidos 
do Brazil, reunidos em Oongre-so Constituinte, resolve: 

Express.ar nesta mep.:sagem, em J.?.Oine do povo brazileiro, 
ao povo d9s Estado.s Uniq.os da A1ner1Ca, o reconhe-cimento de 
que se acha possuido p~los te1~moR honrosos e an1ig.aveis da 
~mensagem eon~ratulatona yotada e. a~doptada p·elo Congresso 
dos ·mesn1os Estadüs; affn'm:ar, a1nda uma ver. í:. no r ~:sta. 
f6rnl·~, u sentimento r1~ ::;oldiariedacie qun u lig·a ··ao ];Wvo 

· amer1eano no empenho ele n1anter e ele honrar a instituicão 
do g·overno republicano, procurando, co1n ben1-estar da coln
munhão nacional~ a felicidade, a pa·.z -para todos os povos: 

Seja com1municado o teôr desta resolução ao chefe do 
Governo Provisorio, para que a faça chegar ao alto conheci
lnento do Governo e do povo dos E·stados Unidos da America. 

Posta cm d1scussão a redaccão da rnensagem e. sem. de-
bate, unanime111ente approvada. ' 

Oram ainda os Srs. Zama e Fonseca H·ermes sohro ct'iRA 
miniRterial . 

. Na orde1n uo dia, pro-cede-se á eonelusão da votação elo~ 
addith'o.-.; á·~ Dh;posições tr·ansHnriaR elo pl~o:; e.ct.n {Ir. ConRti-
tuição. · · 

O Se. Presidente n1ar.ca a sessão para o dia ;?.4, Pm qttr 
Pntrar-á c~·m 2.n ~:1 iscus-são o pro}ecto de Constituição. · 

. Vai a in'llpt~imir a r•edacçã.o para a 2~ discussão elo mes·mn 
peo.1 eeto. . 

V órn ú. 1\1'esa as seguin1tes 

Declarações de votos 

Representante do Espirito Santo. e residente nesta Capital 
Federai, declaro que não recebi·, nem cogitei receber nenhuma 
ajucfa de eusto. --Gil Goulart. 

Declara1nos ter votado contra a e1nenda do Sr. Nilo Pe
ç.anha c outros, inco·m·patibilizando os actuaes governadores 
flos estados: . . 

i. o Porque o Cong-resso qonstituin.te .. não tinha colnpc
trncia para decretar a.quella Incompatibilidade, que é· da a l
cada exclusiva dos estados . 

. ~ 2. 0 Porque o C-ongresso já h8:via posto a cobe~'to ele in-
conl-patibilidades o carg9 de Presidente da ReJ?U~hca~ a r~s
peito do qual, entretanto, prev~Iece1n, con1 nt:a10r1a ele razao, 
os· nw1 i vos :justificativos .da e·menda .. . . 

3. 0 Porque Já se hav1a recon~ec~d.9 aos estados o d1re1to 
de reg·ercm-se pelas leis e constitu1ço~s qu~. açloptassem, e, 

, portanto, nã9 podiam:os votar .aquella 1nco~p~t]b1hdade que 
deve ser obJecto daquellas leis ou constittnço·es, algumas 
destas já decretadas-. 
. Alm.eicla Bm"reto. -João Neiva. -Fi1·rnino da Silveira. 
_ EpUacio Pessôa. - Pedro A:me1'ico. - Couto Cartaxo. -. . 
"Nl. .Bezer·ra.. rlc Souza. -. Pedro Velho. -.. J .. Retumba. -.: 
.r. J{atunda. - VirrtiUo P'essôa. -- A.nf?'tsw F1;tlho. - Oh: 
veú··a. ·Pinto . ·- A.. Cavalcanti'--. - T l!,eo_clnTeto Souto. -·J o~r~ 
;.,1;1 ario..nno. _ FCJ"!'eú·a Cantcw. - .! o.ao . Pedro. - Jgnacto . 
Tosta._ .r. Be'l'noYdo.- An~m·ün Ga1·~w.- Adolpho Gordo . . 
- Mm·a.ps Brwros. - Almeüla Nogtte?,ra .. - B. Carnpos. -
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Domingos ~e .lrloraes. - Rodrt:ÇJ'Ufes Al·ves. - Ol,iveira Galv_ã6 ~~ 
R. Nina Rtbetro. - Costa Rodrtgues. - Andre Cava~cantt.---. 
Do'lninaos Vicente. - Leovigildo Filguei?·as. - .Augusto de. 
Freitas. -Paula Guima1"ães. -. nfanoel F·ulgencw_ .. -Btwno 
de Paiva. - Fleury C'l.~rado. -José AveLino~ . ., 

Aberta a sessão no dia 24, é lida,· posta cn1 d1scu ssan e, 
sem· debate, approvada a acta da sessão anteoedente. 

co:MPROMISSO REGI!\IE:-\TAL 

.. E' introduzido no recinto o Sr. Ernesto Alves elo Oliveira, 
cleJ)ulado l'Oêonhecido pelo Estado do Rio Grande elo 8u1, quo 
contr•aho o co1npr0inisso regimental. 

PASSAl\.fENTO .j)O GE);'Ef\AL BE~ .r:\.?-.It?\ CONS'PAN'T 

O Sr .. João Severiano commemora em sentidas· nalavrao; 
~~~ serviç.os prestados pelo Sr. Bcnjan1in Constttnt, c Ú1t'.nda :'i 
J\lf~~sa· a scgu.into 

IncUcação 

O BraziL reconhecido aos grandes serviços do · Ge110ral 
Dr, Ben,jamfn Co11stant (Bo.t·elho M.agalhãcs, o ~ilnrnortal 
Patriarcha da Republica, vai erguel'-lhe nn1 n1oüun1orrto. 

Seus representantes no Congresso Constitüinte a.in·irão 
desde Já a nec~;ssaria subscripção, e 11:0n1oarfw con1mi~sõcs 
para, corn a maxi.ma urgencia, e1n todos os estados e no Dis- 4> 
tristo Federal, tratar-se ela. 1nancira de leva l-o a e fi' eit o. 

S. R.. - Sala das sessões do Congresso Constituinte; 24 
de janciro_dc 1891. - Dr. João Severiano. . 

Oram· em seguida. os Srs. · Scrzcdcllo ü Aristides. Lobc-, 
que mancla ú :Mesa a sog\linte 

lnclicação 

O . Congresso Nacional, avocando a si, ·excepcionalmente, 
todos os poderes e direitos que lhe confere a soberania bra-

. 'zileil·a nelle d~positada, decreta: . · 
1°. :E,iea declarado dia de lucto nacional o do fallecimento 

do General Dr. Be-njamin Constant, J>atriarcha da · Repub!~ca 
Brazileira ~ · · · . ' . . . 

2°_. Que no primeiro arinivcrsario ·da proclamação da: Re..:. 
publica sejam feitos solennes funcraos, cm nom~ da Nt~.(;ão, 
em ·honra ao grande l1 omen1; . 

3°. Que se,ja creado Utn Pantheoii em honra '::tos g.::·andes; 
hOJ?ens: da Patria Braziléi'ra. ~nele serão inlnlínàdos. os que, 

. a.ss1m, bem Increccrem da Patrm, conformo decr,etareni 0s fu
turos Congressos, sendo desde já indicado o Dr. Benjamin. 
Constant; · 

4°. Que se decrete uma pensão á viuva o ás filhas ele Ben-
jamin Constant; · . : · 

· ·5o. Levant~-sc a sc~são de ho,je, consagrando-a em hJnra 
e -homenagenl a n1omona de Bcnjam in Constant. -. · Aristides 
Lobo. 

Ora ainda o Sr. Zama. 
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São lidas c D,pOiadas as seguintes 

IncUcaçues 

Proponho que o Congresso Nacional, incorporado na tota ... 
lidade do seus membros presentes nesta Capital, diri.ja-sB. no 
setin1o dia elo fallecimento de Benjamin Constant, em plcdosa 
romaria aq sagrado sitio onde repousa o magnanin1o patr~ota. 
- Barbosa L'i'ma. - .A. St'ochlC1'. - Bczcrr'il. - ll.lon'iz FY~fí:'i·r.:. 

· A.l·ist'lâe-s ~1aia: 

O Congresso Nacional clccrotn: 
.Ar· L 1°. Será· aclquiridü. a casa en1 que fnlleceü o granei o 

patriota Benjamin Constant, e nella será c.ollocrtdn. uma ~3piclo 
eon1n1en1ol'a tiva. 

Paragrapho unico. Ser·á eoneedido ú vinva do g~·::tndo 
. eicladfio o usut'r-ucto dclla ch.n·antc a. S1Ht vida. · 

8. H. - Sala elas sessões, 24 do janoir·o de 189.1.. -·~ Nel
snn de Vasconcellos. - Thornaz Delf"üw. - Pu:Ntnhn \T'pp ... 
ner.:k. - Alcino Gttanabara.. - A. Falcão. - Bw·bosa L·~:mu.: 

O Congresso Nacional, considerando: 
Que o culto da n1emoria. dos grandes cidadãos, cuja inter . 

venção foi decisiva na ·evolução nacional de -cada povo, con-, 
stitue a bas·c ele todas as virtudes cjvicas; 

. Que á Patria incumbe an1·parar as fan1ilias dos putrjolas · 
que com excepcional abnegação se devotaram ao bem pnbHco; 

Que o cidadão Benjamlin Constant Botelho de Mag·alhães. 
que a Nação· acaba de perder, totnóu-se credor da gratlàão e 
dos applausos da Postet•idade como l?undaclor ela Republica 
BrasileiPa; 

Que esse bone1nerito cidadão suc~umbiu no servi ~:.o da 
Patrja, pela qual sacrificou-se, deixando a sua família rt't po
breza e onerada em compronüssos · pecuntarios contrahiclos 
r> ara a sua modesta subsistcnc ia; · 

Decreta: 
~1\rt. 1. 0 • Será lcvanLado no centro do quaclrilatero, onde 

teve Jogar a proclamação da Hepublica, urn monun1enta ao 
cidadão Ben.,jmnin Constant Botelho de Mag·alhães, rcprc~cn
tando-o naquollo momonlo decisivo. 

§ 1°. Este monumcnbo será executado .n1ediante concutso 
p1iblico~ ao qual serão aclrnittidos ar'tistas nacjonaes e cxtran
geiros, devendo a escolha do proJecto ser realizada até 15 de 
novembro do cori·c.nLe anno, e estar o monumento erigido a 
14 ele novembro do anno pro:dmo futuro .. 

·§ 2°. Para a exccu(.jão desse monumento fica o Guverno 
ela Hepnblica auctorizaclo a despender a quantia. que fm· ne
-cessaria. 

Art .. 2° .. A prcprieclade da casa cm que falleceu o g.L·i1nde 
patriota serú adquirida pela União, que· a confjará ~t. g·uarda 
da iJlustrc vjuva, emquanto esta quizer habitai-a. 

§ 1 o. Fica o Governo ela R8publica auctorizaclo a d<',.pcn-· 
àer a quantia que for nccessaria para este fin1. 

§ 2°. Scr<í collocado no referido predio uma_ placa com
lnomora tiya. 
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§ '3°. No caso de íàllecer a· illustre viuva,. ou ~eixar de 
occupar o mencionado predio, .será. este ,c~~vert1do _em n1u~eu 
de docun1entos de toda sorte, relat1vos a vida e feü.os do In-
clyto cidadão . . 

· Art. 3°. Fica o G-overno da Republica auctor1zado a saldal' 
immediata1nente todas· as dividas ct0i~adas pr..lo Fundador· da 
Republica Brazileira. gi'a;nde cidadão Benjamin Constant Bo
telho de Magalhãrs. - DA-roeT"io Ribei'i'o. 

O Congi'PSsn ~ar.inllal. rnnsiclrpanrln: 
1°. Qur. a conecpção de um monumentll civico, nela _sua 

con1.plexidadc m'ental e pela necessidade de nelle cara.cit'r1zar 
o predon1inio do ponto de vista· social, deve ser entregue ao 
jufzo de um tribunal que allie a competencia ·osthetica á c ap~
cidade phisolophica, subordinadas ambas ao sentiment(• pa-
triotico; . 

2. 0
,. Que para elaboração de.sse ;juizo a a})Pr.c\ação puhliea 

(~ um rlemmlto indispenRavel; 

R.t::snive: 
·Arf .. 1°; O juPy qtw houyer de decidii' sobre: escolha do 

projec.to do l11onumento a erigir-f·H~ na Capital PBclr.ral ao ci-· 
dadão : Bonjan1in Con,stant Botelho de Magalhães, será .c.om
posto ele nrn reprr.sentante de cada un1a das e asas ·elo Cong·r.~ssn 
Nacional, de mn. n1en1bro ela Escola Nàcional de Bellás ·Artes,
de um artista bra:zilei·ro, pinto-r:- ou esculptor, alheio a ~essa . '· 
Escola, e· de· u1n adepto r"econhecido da doutrina a que ·se 
filiava. o fundador da Republica· Brazileira. . 

Pàrag·rapho unico. O membro da. Escola Nacíonal de Bel
las Arts ·será de~ig·nado pelo Governo da União,- e . o ar·tista 
alheio a essa escola .será· indicado pela mesa de Congresso. 
· :ArL 2". Antes do referido jury proceder a .exan1e dos 

projectos ap.resentados, . serão estes ·e-:x:postns á apreciacão do 
pU,blico,. d~u~nte 15 dü~.s, em ~madàs sal~.s. do Paco Municipal 
da Cap1ta1 da Republica. - Barbosa- Ltma. - Bez~rra. -
Raymwndo Bandeira. -· Vchôa Rodrigues .. -· ,A. Stoc/:,le.r. -. · 
A. Olyntho. ··-· Chagf:!S Lobato. -· Demetrio Ribeiro.· · · 

Indicação 

. . .. Indico· que se cubra de lucto, até 'á conclusão ·dos· traba
lhos constituintes, 'O :busto da· Republica, ·que se acha nesta 
sala, em s·ig·nal do n1ais Jlrofundo · pezar. que sente a União ·. 
pelo fa.llecin1ei1to do· grari.de. ·Cidadão-soldado, o: Gener·al· 'de 
br.igada BenJamin Constant Botelho de Mag·alhães. 

S·. R.'- Sala· das sessões, 24 de janeiro. de 1891. ·-
A n{1•isio Fialho. · · · 

. . . 

. · : ·Or~n1 os Sr,s.. Matf~a · Machado, · 1 ~ .Seci~.etario, e Dioni·sio 
Çerqueira, que manda a Me.sa o segumte · · . ' 

· Voto de. 1Jezrn·. 

·Os abaixo assignados, membros do Congresso Cónstituiútc · 
. c discip~1los do eminente cidadão e Patriarcha da Republica, 
Genrral Br.n,jamin Constant .Botelho de Magalhã.es, que ,)C'rtba 

.., 
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:te desapparecer àe entre os vivos, jus·tamente quando a P~!lria 
:mais· carecia dos seus serviços e do seu patriotis1no, p8dem 
que o Congresso man.de inserir na acta da sessão de hojiJ este 
voto de pezar, sincera homenag·em prestada á memoria do 
mestre, cuja perda pranteam e classificam ele um dc~m.5t.I·e 
para a Nação. 

. Sala das sessões, 2·!.~: de janeiro de 189L - Man/J2l Val-
larlão. - Gabino Bezou1·o. - Felippc Schm"idt. - Carlos de 
Cantpos. - Barbosa Li1na. -- Se?·zedello Co1·rêa. - Ma.noe.~ 
Bezerra de Albuquerque. - Fr·a·neisco ele Paula A1·goilo. -
Dionísio Ce1·qu,eira. - Uchóa Roclr·irttte.s. - Ol·ive·ira Gol'l.,ão . 
. - · Bella:rmino ~Jendonça. - Pú·es Fer·1·e.ü·a. - Bezen·il 1/un-
tenelle. - BaJ)tista. ela M.oUa.; - Lau'i'o Sorb·é. - Tlwrnaz 
Flores. -- Athayde Junior .. . - A. Azeredo. - L. ~J:iiller. -

· Espü·ito Santo. - D. J. Domingues. - J. Retuntba. - José 
) . . B ev'ilarrua . 

• .. -· 

. Oram r11ais : os Srs. Lauro Sodré, Almino A.ff.onso, Es
pírito Santo, Barbosa Lin1a, Erico Coelho, Demetrio Ribeiro, 
· Bevilaqua e Quintino Boc.ayuva, que· manda á Mesa o se-
g·uinte · -~ 

Projecto de 1·e_solução 

O CongTesso Nacional, interpretando o sentin1ento f'etal 
da· Nação Brazileira · e desejando e:Xprin1ir· a sua gratidao á 
rnernoria do Gener·al Benjamin Constant Botelho de Magalüães, 
fundador da Republica Brazileira, resolve: 

Consignar na acta dos seus trabalhos a ·exp?essão do seu 
profundo pezar ·pelo passain,ento elo illustre republicano e 
henemerito cidadão;. 

~ R.ecomrr1enclar ao Governo Provisol'io, que decrete uú1a 
pensão nacional, paga pelo Thesouro da União, á farrlili;:t do 
mesn1o cidadão, como recon1pensa posthuma aos rel0vantes 
serviços ·por elle prestados á Patria, e equivalente (tanto 
quanto possível) á importancia delles; ' - · 

Declarar ao n1esmo Governo Provisor·io que toda e qual ... 
·quer outra homenagem que for decretada. em ·honra á me
maria dess·e rne.smo cidadão, corresponderá aos sentimentos 

· do· ·Congresso Nacional e merecerá o seu assentimento, por 
julgar que todas· serão inferiores aos merecimentos e ao i ser
viços deses erninente patr.icio, honra da sua geração e da sua 
Patria, pelo exemplo das suas virtudes civicas e privada::. . .. . . 

Sala· das sessões, 24 de janeiro de 1891. - Q. Boca'uHva. 
. . . . I 

Sub1nettido á votação este projecto é approvado. , 

O Sr. Zanià lê a seguinte 

Dt;cla·J·acão . ele vutu 

, Deela1:arnos que votán1o.s eontl·a a proposta do Sl'. repre
~enLante Quintino. por preferirmos as outras n1:oções apre
sent.ante Qu.intino, por prefe.rir-mos as outras moções apre~ 
sentadas.· - Zarna. - Ta.vcl-res Bastos. - An{1·isio Fialho, -
Antão de .Fa.ria. - klo:tta Bctcella'l'. ·- 1Jetnetrio Ribe'iru. __.. 
Lattt'l'o Sod'l'é. · ' . 
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Ora ainda o Sr. Lopes Trovão. . . . . . 
Posto a votos o requerimento do Sr. Qun1Llno Bo0ayuvn, 

para que, en1 mem.oria do General Benjamin Constant, se sus-
penda a sessão, é approvado o requerin1ento .. · 

Ven1 á Mesa a secruinte o . 
-o' I 

Declw•ação ele voto 

Declaramos ter votado pela ·n1oção do Sr. r·eprescntanto 
Quintino Bocayuva, ~porque consideradas prejudicadaq as 
dmnais propostas, não p·odiamos de outra fórma, con1o men1-. 
bros do Congresso, 1nanifestar a nossa veneração pela me
moria de Benjamin Constant e a nossa gratidão pelos serviços 
que prestou rá Pat11ia. Annibal Falclão. -. Alcindo Gua
naba?·a. 

. I 

\ 
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CONGRESSO NACIONAL 

22'~ SESSÃO, E,i\I 2 DE JA~XlEIRO DE 189i 

PIHBS'IDENCIA. DO SR. PRUDEN'l'J~I DE MOR.,'\.E,S 

· Ao n1eio-dia, faz-se il· c11amada, á qual resrponden1 ~s Srs.: 
Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Nei'V:a, Doming;os 
de Moraes, ManDel Fulgenci.o, Costa .Senna, Nascin1ento, Amorin1 
Garcia, Palleta, l\'latt.a :Machado, Uchôa Rodrigues, Antão de 
J:i'aria, Costa Machado,: Adolpho Gordo, ,Francisco Glicerio, 
Baptista ela Motta, Frederico Borges, Domingos. Porto, João 
de Avellar, Beze.rril, J3adaró; Bernardino ele ~Campos, Rubião 
Junior, Ahneida Nogueira, Gabino Besouro,· Custodio de Mello, 
'l~osta, Ferreira Pires~ Pacifico il\1:ascaren1has, Carvalhal, Paula 
Guin)arães: l?elisbello Freire, Garcia Pires, Pedro Velho, 
rPaula Argollo, IR:etumba, Nina Ribeiro, Caetano de Albuquer.que 
~edro Americo, Assis BrasH, 1\fursa: Alfredo, Ellis, Moraes 
Barros, Julio de :Gastilhos, :Mat'La Bacellar, HenrÜJUe! de Car
valho, J?erreil:'a Ra!beHo, Hodrigües .Fernandes, Astolpho Pio, 

- Nogueira Paranaguá, Seabra, .Abreu, Gü::2.(}alves Chaves, Viriato 
· de Medeiros, Rodrigues Alves, Belarinino ·-carneiro, Pereira da 

>Costa Ale-ides Lima, Thon1az D·eUino~ ·Moreira da :Silva, An~ 
gelo Pinheiro, Casstano do Nas-cimento, Nüo 'P.eçanha, Fróes 
da ·cruz, Barbo~a Lin1a, Barão de S. \l\farcos, Barão ela Villa 
Viçosa, Costa Junior, Francisco. Veiga, A.m,p'hilophio, Milton, 
Lopes Trovão, Aristides '1\Iaiu, Espírito Santo, Dutr31 Nicacio, 
[E:rico Coelho, ·Cantão, Gonçalves Ran1os, Leovegildo Coelho, 
Ca:mp.os ~S:;tlles, Rosa Junior, Aln1eida Barreto, Joaquin1 l''elicio, 
.José· Bernardo,· ~Antonio ~aena, José .Simeão, Cunlha Junior, 
üliveira Galvão, Ran1iro !Barcellos, Uba.~lçlino do Amaral, Julio 
Frot.a, Braz Carneiro, .Joã-o Ped110, Elyseu Martins, Silva Pa~ 
rq.nhos, Pinneiro Guedes, Finnino da1 S.ilv1eira, J:oaquin1 ~Cruz, 
,Tavares Bastos, Raulino· Horn, Theodoro Pacheco e Artstides · 
Lobo. 

}j.' llda a acta da -sessão antecede.nte c, não' havendo qu·em 
sobro ella "faça observações,· é dada por approvada .. 

O Sr·. Aristides Lobo- Sr. P1'esidente, pedi a palavra 
11ara m~opôr uma; urgencia, afim ele ~qtle ent;r.e na ordon1 ·do 
dia de· amanll ã a m~ocão _do JS r.: E~rko Co·el~ho ., · · 

:o:::e. 

. ··~ . --·-- --·-··-'--" .......... 
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Essa n1ocão tem tido un1 debate attribulado, interro1npido, 
intermittente e perturbador da ordem dos traballhos do Con
gresso, e é preciso termina·r por un1a decisão. E' isto o que 

.- j 
' ·, ) 

' ! 

desejo. · . _ 
· O Cong·resso sabe que não tenho ablusado de sua attencao; .. 

ao contrario, tenlho-n1e abstido de ton1ar parte no debate con
stitucional, deixando· á n1ocidade que compõ.le e·ste Congresso 
a iniciativa neste gr-ande~ debate. · 
· .Occorre, porém, uma 1nedicla •que repyto {~e grande al

eance: é aquella a que :se refere a n1oçao feita pelo· meu 
nobre amigo, o ·Sr: Erico Coelho. Reputo de grande alcailc~ 
ta:l m·edicla, p01~que · s.em eHa a orgaui.zação dos estados, qu·e ~ 
a ·maior garantia da Republica (Apoia.clos; 711/ttito b.em), f1eara 
atbso lu tan1ente falseada. 

E' natural. Senhores, a ünpacienc·ia .do .Congresso, que eu 
partilho, de ver . adeantados os. trabalhos da de-cretação da 
Constituição; mas ·quero que .este process-o -constitucional seja 
revestido dl~ todas as garantias, para que não estejamos a 
decretar nos. are·s, sem base·, sem o elen1ento de estabilidade, 
que é a condição indispensave1 para que a Republica se firn1e. 

· · Peç.-o, portanto, a V.· Ex., .Sr. Pr.esidente, que consulte a 
Casa, par R i\''81~ si na orde.m do dia de amanhã entra ·em de
bate. esta n1oçã.o; debate ·esse,. que · de:ve terminar, afim d~ 
.que seja .votada a mes.nia moção. · . · · 

Es-cuso dizer .que o .meu pedido é sem prejuizo. do debate 
do projecto coOnstitucional. ; 

O. SR. NILO PEÇANHA- Não lha govrerno representativo 
sBm verdade d.a ·el~içã.o. · . . 

O Sn. AmsTIDBS LoBo-· · Senhores; entendo que, achando
se .esta 1nateria na ordem do dia. devia proseguir . sua dis
cussão até ser votada; mas, de.sde1 que não se fez isto,' não 
tenho· remedjo s·enão pedir que· a 1noçã.o entr.e na ·ordem do 
dia~ para que a discutamos. 

· Pro1netto nã.o t·o.mar muito tempo ao ·Congr.esso, si -me 
couber ·a palavra n~sta dis-cus.são. ~ 

O Sr. Almeida B·arreto - A minJha -proposta tamfble.m ainda 
não teve soluç.ão. . . · · · 

O Sn. ArtlS1'IDEiS LoBo- ~Qual é a sua· .proposta ? 

O. SR.· Ar .. M.E'lDA BARREm-E.' a que equipara\ o numero 
de deputados e senadores, ,,quando se tra.tar de prerogativas 
das-· dua.s c-am·aTas. . \ 

.Q SR .. 1\!R•ISTIO:EIS LoBo·,_ Isso é ·m.ateria constitucional., . . 

O .SR.· ~~r~MEIDA BARRETO-O Gongr.es.so já decidiu que a. 
nünha . proposta entrasse· ~em discussão. Portanto, ·.re·queiro, 
Sr. · ?r·esidente, que a minha proposta ·seja incluída na orde,m 
do dia. · 

·O · Sn. PIR,ESili)IEN'rJJ: ~Não · ha casa para vota.r os :r·eqillel'i- . 
n1entos .· 

Quando hoüver rnaioria · absoluta de rep.resentante~s . con
form.e ~rec:eitü ... a ·o Regimento, subn1etterei os pedires cie ur-
g~ncia a votaçao . · · · 

O SR. ALMEroA BARRh"'l'IO-:Sr. Presidente, :minha pl'o-. 
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posta J a fo~ approvada pelo Congresso para set• incltücla na 
ordem do d1a. 

O .SR. PnEsiDEN'rE-Estevc na orden1 do dia .para ser 
discutida c ncou adiada. · . 

O Srt. ALl\IEl(O:A BAR:RETO - L~ogo, V. Ex. póêle ... 

. O SR. P.H•ESIDKWJ'E- V. Ex. aeaba cle1 ·reC!UOrer que e.sLa 
·SeJa dada para a discussão; não posso consulta r o Congresso 
porque não ha nun1ero( para votar. ' 

Compare-cen1 depois da cha.mada os Srs. : Pinheiro Ma
~badt\ T!homaz :Gruz. Silva Cancelo, Joaquim de Souza, 
:Pranc1sco Machado, .. Gil GoulaT't, Monteiro de Barros· .. Do
mingos Vicente .. Joakim Oatunda, M.anoe·l Barata, Virgil'io 
J?a·masio, Dionysio . CeTqueira, Epitacio, Pereira de Lyra, 
:wonseca Hennes, Hon1ero Baptista, 'Pires Ferreira, Luiz de 
J~n ... dr-ado, Almeida Pernambuco, Costa Rodri.gues, .José Mariano, 
J.oao Barbalho, Andr·é. Cavalcanti, . Lauro Müller, Corrê a Ra
bello, Justiniano Serpa, E·spirito Santo, Antonio Olyntho, Ca
sen1iro Junior, Leop•oldo Bulhões. Alexandre. Stockler, Ivo do 
Prado, MaT~ciano ele Magalhães, Den1etri.o Ribeü·o, Guü11ai·ães 
Natal, Oha!g:as . Lobato,. Athayde. Junior, Gabriel de Magalhães, 
·Sá Andrade, Rodolulho do :Miranda.· Oliveira Valladão. Theo"'"'
philo dos Santos, Ro·cha Osori.o, José· Avelino, Carlos Campos, 
Pedro Chermont, Miguel Castro, Zan1a, Francisco Sodré, Santos 
Pereira, Virgílio Pessôa, Meira de VasconceUos, . Sampaio 
Ferraz, Vinhaes, ·Carlos das Chagas, Fleury Curado, José Be
vilacqua, T'Olenti'no , de Carvalho,· Marcolino M.oura, Ftanca 
Carv·alho, · Leovegildo . Filgueiras, ·Indio rl.o BraziL Jacob da 
,paixão, J-a-cque·s Ouritque, Au;gusto de: Freitas, Antonio. Eu-

. zebio. Luiz 1\lurat, Annibal Falcão, Raymundo Bandeira .. ~er
. ~z·edeUb, Belf.ort Vi~eira, Juvencio ··cie Aguiar,· Moniz Fre·ire~ 
·J\f.an:hães Barreto, Anfrisio .Fialho, Lauro Sodré, Frederico 
Serrano, Thornaz Flores, Ecln ardo Goncalves, · Bor~eR de Me

. :deiros, SG'lunidt, José Segun.dino, . Bezerra ele Albuquerque 
,Junior, Oliveira Galvão; Ge.ne·i'o·so Marquf;)S, E,steves Junior, 

·Lu. i~ Delphino, · Pinheiro Guedes, Ges.ario Alvin1, ;roaquiin 
·Mu.rtinho, Rosa e ·snva. Bortg-:c.s, do !Medeiros,· Belarnüno elo · 
, Mendonça e V.iriato . de ll\fedeiros. · · . · · · 

. Deixam de .con1parecer, com ·causa, os Srs .. Jllão. Lopes, 
·Martinho 'llodr.ig'lles. OiUcica, ·Medrado, 'Conde de F'igu eiredo, 

· .·._Alvaro Botelho. Leandro · Maciel, Bueno . de · Paiva, Cesario 
lVIotta .• ~uniOl\ Paulino Carlos, Lopes Chavçs, Carlos. Giarcia, 
]floriano Peixoto; Huy Blarbosa,. Quintino BocaYl,va, Saraiva e 

.. ·.· AouiUno do Amaral; c .. sen1 causa os Srs; Saldanha Marinho, 
, 'João Sev·eriano, An1erico Lbbci', Ran!!el Pestana~ Pedi~o Paulino, 

Coelilw e Carnpos, Amaro Cavalcanti, rrhe·oduret..o So1,t.'J. Fer-. 
nando . Ahbtc:tt, Menna Baereto. ·Ernesto de OliveiTa, · Viclorino 
.M-cinteíru,. LaGel'Cla Coutinho, Fernando .Simas, Antonio Prado, 
Lui7. · Barreto, Martinho_ Pi-adó .Junior, .João Luiz. Barão de 
Santa H ele.na~ DLnning·os Rocha, :Franu'i~co . Rosa. Vi otti, Fe
liciano Penna. Americo Luz,· Lamonnier. LeonPl. F'Hho, .João 

. Pinh4jiro. Alcindo Guanabara. J'naqúim Brev'es>Oli\reil'a Pinto, 
·. Alberto Brandão. Cyrillo de Lemos, Urhann 1vfarrondr.s. F:-in~ 
. ~eca o Silva Dcnning·os Jesuino, Pu1·ctuim Werneok~ Mavrink, 
Pri.sco Parai'so Sant.os Vieira. Arthur Rios, Pontes ele Miranda, 
Berna1·do de. 'lVIendouça, João Vieiea. Gonr~alves . FPr,..eira, 
üou to Cm· laxo, Almino A:ffonso, Gow)alo de La•gos e Nelson. 

. . 3 

.. \ 
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O SR. PRESIDENi'E declara que, have~1dó já nun1ero leg·al 
de Sí•s.. repres<?ntante$, vai subn1etter á. votação os requeri;.. 
mentos dos Srs. Aristides Lobo e Aln1e1da Barreto. 

Posto ·a votos, p requerimento .do Sr.'. Aristides Lobo é_ 
approvado. . · : · . . 

E' egualn1ente posto a votos e approvado ·o requer1mento 
do Sr. Almeida )3arreto, para que entre a sua ii!dicação na 
orçi_en1 do dia de 5 do corrente. 

ORDElVI DO DIA 

DISCUSS_Ãp DA. SECÇÃÓ 2a DO PROJECTO DE GON'ST.ITUIÇ~O 
·' 

:· · Oontinúa a. '1 a discussão da secção 2a do projecto de CQn
. stituição com as mnendas apresentadas . 

. são lidas, apoiadas e __ -entran1 conjunctan1ent~ e1n dis-
. cüssão ás seguinte$ . . 
, . . . . ' 

·-EMENDAS 
·- ..... 

·Ao :~ 2° db ai'L-. 39 

Depois' ··dàS'p~Uàvl~as ._· .·' sei~ão êharl1~dos 'á' pi~csidencia -
dig;tv-se -·,os ministros de Estàdo, na· fórm~ determinada .em 
lei especiàl. . ' ' 

.... . ·.R. ~ J. dé $úpa.: 

Sübstituüvo ao arL 72 . 

. · ·.· ·: t,ica iúsÜhiido. o ·casamento· civil obi~igatorio· e gratuito .. · . . .. 
. · s·· ·-'R.-._· ·J· .ol~·-_·s·.-_e .. ~•p··~ .. .> 

· . .,..- • . . :•· ... ~- ·-.. ··.• I lh 
•,. . '·' . ~ ~ . ' ' ' .. ; ' . '.· '.. •' . 

.. '/ 
. ' 

, 

. i 

"' · .. 

.·-.... 

~. ' 

l . _ .. S~ll)sÜtua~se .: o n·.: 2. :do_§ 3·o ·p·eiô. s'éguinte--: . . . . - .. 
. . >r'ei~ de ·j_•esid'eitcia nó :Braiil pelo n1enos .·10 annos-.-, \ . . . . . · · 

' •. · .·. · ... '. : ·. Saia>êlá~ sessõés; 2'dé Jahe1r.ó 'de 1S9L _-·. ·. Fe1,•ei~a 'Pi?~eL- ' 
·- · · ·: ~{Jo$ta :Moi:kad'o~ 7,. Dàriiingos.Pvr:"to ~· ;::- Cost·a Séinná. 7-1:., ,. · · 

· -F~li.ê.io·! -~José Avella1~. -~ F_ •. Badár6. -: . Gonçalves Çhàves .. · ~ :: 
· .. b 1!.-~::_-VeJfi4~ · ·. · · · \.· . .. ·. . · · · · · · . - · 

· ·. _ · ... · Ao ar L·. : :44' · · · . : 
. · Suhstitua·;;.s·e :· 

' ... <·.' ' ....... ..· ... · ... ,. . .. ' ' ' -:.\ ·. •, . ·. • . ' ,· . r .• • .,. ·• • •. • '. ·• •.• • ,· .. · · :< O: :.presidente ._e· Vicé.:.Pl~esideúte ct:a '.Republicá ·serão· es- ·· 
:·c91hidôs _·pelo 'ppvo: em._eleicã@""directa ·.e mediante· a formula 
j,Jroç~~S\Ütlgue~fôr:estabelecida.·-·s .. R._-· .. J~· de Serpa.1 . 

• r' •• '·.·· 

A.ó art -~ ~O. 

'SÚbslitü~-·s-e ·ó J)erlt)do' que se s·eg'ue á pai~vrà-_ · Gongt1eSsn · . 
· - i?_'~~o segu1nt~ .:, salvo r>ar~ disc,utir~ril . assu_n1ptos · r·etativos .. 
às suas .. sepretar1as, -ou qutindo co11v1dados por algu111a das 

' ~ .. ' ' 
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cân1aras. -· · Sala das sessúes, 2 de ;janeiro de i891. - Ftari-. 
cisco V e'iga, Costa ]1achculo, Costa Senna, J. Avellar, Ferrei1·a 
Rabello, Manoe~ Ji'ulgencio, PaC'i{'ico Mascarenhas,· F. Baclaró, 
Arist~des Maia? N·icacio; S-ilva Porto, Astolpho Pio, ,Vi?·iato de. 
ftiede~1·os, G. Ranios, C.haves. 

O Sr. Almeida. Nogueira (MuUa atte.nçúó) .. - Releve-n1e 
V. Ex., Sr. Presidente, rele've-n1e o Congresso si -no ·começo 
do m1eu exor.dio exponho os n1otivos pelo.s quaes me acho nesta 
~ssembléa, e, .tan1bem~ porque, militando outr'ora en1 um par
tido monarcl11co, estou agora collocado ao lado da Republica.· 

Jornalista, já por diversas vezes cumprindo o dever que 
cabe a todo hon1mn publico, expliquei a minha posição nas 
ultimas emorgencias politicas. ele nossa Patria; tive a felici
dade do ver a correcção do rneu procedimento comprovada nor 
declarações ti'nifonnos e ~coni'orn1es dos vultos rnais eminentes 
dos antigos partidos rnonarchicos. 
. . Quando rnes1no, porém, não rne fosse expressan1ente v e-

. dado pelo Regirn9nto entrar agora ern explanações desta natu
reza;· quando. rnesmo não tivesse j~ tido occasião de rnanifes
tar aos n1eus concidadãos os n1otivos que actuaram em meu 
espírito para accéitar o novo regímen: aínda assim, não me 
.prevaleceria desta opportunidade para entrar em· taes desen-

.. volvimeritos. . · 
· Comprehcndo. a urgencia que ten1 o paiz de ser dotado 

.de uma Coristituiç.ão, que· seja a garantia de seu futuro, ·o 
penhor da segurança, da ordem e da estabilidade sociaes, o 

· palladio dos .. direitos . do 'POVO e· da liberdade. dos· cidadãos 
(Apoiados'). Não vir·iar, pois, ton1ar. ao Congresso seu precioso 
tempo, para occupar-li.1e de taes assumptos, mostrando que 
.mais pN~dorninariam em meu espírito .considerações de orden1 
.pessóal do ·.que o zelo pelos interesses da Patria.· (Muito· be1n.) 

1 - · · · Urge· que. esta Assembléa -constituinte, no desempenho de 
· .. seu elevado mandato, decrete quanto antes para o Brazil un1a 

: . .Constituição,· que· esteja, à o mesmo tempo, na altura de nossa 
.. · eivitiz,acão: é dos progressos 'dó Direito Pruhli-co m-oderno. 

Urge que . se POil.ha termo final a este pe!'iodo revolucio
·.·~: . narià', embora, por, uma anomalia tão honrosa para o Governo 

· · · Provisorio, -con1o para.· b· ·caracter · dos brázileiros, em p·puco 
·· . ·· se tenha differençado de um regimén legal, de uma ·situação 

. · perfeitan1ente constitúcional. · · · · 
. O" sa·. · BAóARó ·~.Não àpoiado. · 

__ OUTROS :SRs. HEPR.ESE~TANTEs· :·...;..; Apoiado,,' · 
'. . o s~. ALMEIDA NoGtJEIRA ~ :m·, urgente· que' se encerre de 

· :umà vez esta phase de. transição, ,que· se feche este parenth:esis 
. ·oin.n:ossa vida social, pa.i:a qus, eorn a esotabilf.clade. ·que· assegura 

.. · ·üma lei constituicional, sejam. restabelecidos o. socego dos es~ 
pirito·s é a firmeza das :relações ·juridicas; garantidos· o desen- · 
volvitnénto economico do'. paiz,··a prosperidade financeira, ern-

·: .... 

' ·'. -· '.!i ~ • ·• . ! 

1· .• ' -.- • 

. borâ, dir-se:..ia, sofreada por ·algum· tempo,· a· actividade ~na
'eional recrudecesse, e. o trabalho, não só não tivesse solução de 
continuidade. como augmentasse; a ponto de a indole do povo 
·hrazileiro, oútr,ora considerada corno caracterizada pela indn"'" 
lencia, ter-se hoje· rehabilitado, . pelo afan do progresso, peht 
impaciencia das labutaçõe:s. ·ctiarias, pela applicação· ao com

.· inercio, ás industrias, aos. labores mais arduos .que offerece -o 
estado d~ n.Qsso paiz, podendq rivalizar em actividade e inicia ... 
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th·a com os povos n1ais ·laboriosos, n1ais intelligentes e· n1ais 
proe:ressistas. (.4.poiados. ) . . . 1. 

'""'E. urg·ente que esse trabalho não seja uma . ano ma 1a 
en1 c.ontraste com a interinidade da situação politica; mas 3;. 
consequencía da tranquilidade, da segurança, da estabilidade 
da orden1 soçiaL . . 

E' urgente, .. finaltnente ~-.. que eu não alar~gue n1a1s este · 
l)l'eanlbulo~ e entre .já en1 n1ateria ~ . . _ \ 

Senhores, a secção 2a do. pr_9jecto de· 9qnsti,t1.\lçao,_ que 
· se discute .. referente á organ1zaçao e exerc1Cl0, a estatlCa e 
.d:v-::nan1ica -do Poder Exor.-'lüivo, é. si ·não a n1ais in1-porta:nte. do · 
mesm.o projecto, ao n1eno&. aquella _que caracteriza particular-
mente· a fórn1a politica elo: Governo. (Apoiados;) . .. 

· E' indJ.ffer-ente en1 un1a Monai'_chia· ou em uma. Republica 
·que o. Poder Judiciario ·e o Po.der · Thegislativo se.fam ~ons!i~ui-"' 
. dos de· uma ou· de outra 1i1anmra; entretanto, a organ1zaçao do 
-~·Poder Executiv.o caracteriza a -fórn1a de governo. Si, ao en'\t·ez 
· .d.e· declarar que est.e poder·. é delegàdo a u1n chefe e1ectivo e 
.. te:mpo~·ario, . a· Cons~itu.iç.ão reconhec~ss~ . a .legit.imi~ade de · 
· .. un1a· 1nvest1dura v1tahc1a e transn11Ss1vel heredltarialnente, 

e s.i . ·neste capitulo o legislador constituinte decretasse taes 
disposições, entã0, ·sen1 necessitar a alteração de. outro pre- · 

.. ceito :.constitucional, teria decretado un1a Constituição Inonar
clüca. .Quaesquer outras thesés não . passariam·. de declara~·· 
<}qes t:neramente doutrinarias; defi11ições platonicas, sem effi~ · 
cacia, smn alcance p1~atic.o, . si · não . se achassen1 nes.ta secção 
. desenvolv1lçlós pra~ticamente os princípios ·1 substanciaes · que 

· ·-d5.o ·vi·da. áo··g:overno dernocr:üico 0 ·Ca:::áct.er·izam .a 'fó'l'nla re:pu-· 
blieana. . (Apoiados. ) . . .. · · . · "' · . . · · 
. · Senhores, no estudo· dos capítulos anteriores e dos subse- ·. 

quentes -a estes, deve concentrar-.se a· attenção· do Congresso 
· Co:nstituinte eú1 organizar ·a Federação; isso consegue-se 11or 
··meio da ·garantia as autonomias locaes, do exerc'icio parallelo ·: -
da·· soberania · federal e da ·dos estados, da disc1~iinin~cão das . 

· rcn;d3s.:. No estudo, ·por~1n, desta 1::;ecç;ão,' deve o legis:ládor -con
stitu.üite precaver-se em_ ·assegurar o regirrien · democratico, .
fazendo deriva!: os poderes _do Presidente. da Republica de de- · , .. 

· legação, outhorg·ada pela maioria do povo. · · .· · ... . '. · 
. . . : . . · ~,ederação e Republíca,- eis~. presentemente, o duplo . ideal · 

-~· · do poyo· praziléiro, e· cujà .realização é a conspicua tarefa que 
· . faz~ objecto', · de noss9- 1nandato! :(Apoiado.) . 
· · ·A ;Federação- t·mn. desde .muito conquistado· a úniVérsali-. 

'· 

. I 

·.'' .· . 

, . . 

· '· .. ·:.d~d~ ·ctos e,spirit~s; ·-~~ReJ2..ublica.~_té .ha .bem. 1?0~20.. tempo _c9n~ ·.·. -... 
tay~- .no se~o. da _N~çao,:·na~ }· .. ·mawna das op1n1oe·s.. (Apot(Ldps · · · :. · · 

. c:-: nf:to . . apotadps), mas. ~depLos· fer:vorosos;. que a .·.antepunham·. . .. 
>a ·_qualqU'el~ outra -reforn1a; sectar1os .. devotados. que a consi-·· .. " , · ·,. 

, ... ·· deravanl_conicr o prin1eiro p~sso:a dar .. /lnedida de salvaÇão ·ph~ 
-·· ·.- ... ·· blic.a, ~r:ef'o~ili·a. i;ladiav.e.l, prg~~nt.e. ·i~dis1~ensa:y~1 p_a1·a a· ·reg~- · · 

. __ :. :n~raçao :d,:l)?atrJa, -n:ms n~9.t~·rrha;·-c_o,mo.'a Federação, conven .... 
· ·. .· c~·do a to~ahdacle ·de~~ ~SI!lritos~:.·~seus. adversarias~ ·porém,_ não · · ... 

a. eo:mbatlan1 _,em prlnClPlO,_ n1as quanto· á· sua. opportunidade. · 
· N~q Jhe · contestav~n1. :a. • verdadeira doutrina, 1nas<a · .. o:r:i})ortu.-

. : 1ndadc .. · . · · · . .. · · · .· . . · . · . · ·· · · · ' . · ·. · ,- · · 
·: .- A ·Rei)tlh~iça -~ii1ha·_.adeptos sinceros, convencidos e .devo~:· 

_ . tados ;. a -~onarch1a, desalentados defe·nsores. (Apq,rtes:;) .. 
. . Essa e .a verdade. : EraD1 aquelles: os que hoJe denomi.:. · 

· . n~1nos -. républi~ª'n0s historicos. ··Outros viam:..na appro:.. · · 
x1mar·se1·· porém JUlgavam _prematu.ro seu . advento. Entre· 
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estes se contavam os conservadores evolucionistas da. provin-
cia .de S. Paulo e os da ·do Pará. . · . 

Senhor~s, ~ socieda.de . não p~ocede por saltos; ass{m 
como· as sc1encias · physlCas, a Sociologia reconhece leis ás 
quaes o OEganismo social não póde subtr~hir-s_e; o prinCÍpio 
da evoluç~o é uma dellas. D!l Monarch1a unltaria, que ha 
pouco !Ua1.s de 'l;lfi1 an~.o dominava ~m nosso _pai_z, para a 
Republica federat1va abrm.:.se uma soluçao de continuidade; fal
tava o élo intermediaria; dava-se um salto: havia un1a lacuna, 
que não podia 'deixar de ser· I)reenchida por um elemento in
termediaria, que representaria a transição. Entendiam aquel
les que pertencian1 ao agrupamento ou, antes, ao grande par
tido politico, no qual tive a honra de militar, que a Manar
chia federativa era" esse c}tt~d; era essa a primeira reforma. que 
se 'in1punha á p0litica da conservação: cumpria preparar o 

.· paiz para que o advento fatal ou providencial da Republica se 
· operasse se1n abalo, sem desordem, sem· revolução material, 

. · pela forca evolutiva.· . · 
Senhores; A.m nn1a ·reunião politica n1e.n1o.rfwe~1,· celehrada 

na Capital da então· provincia de 'S . .Paulo, em 14 de julho de 
1889, sob a presidencia do benemerito cidadão conselheiro 

. A.ntoni o ·Prado, o Partido Conservador Paulista,·. representado 
. pela. quasi totalidade de seus chefes locaes, consignou, so~ 
· lenneinente, em seu prog·DQ,mma · o principio da politica evo

. lucionista. Não era preciso .. prever, bastava enx'ergar, bastava 
. ver- e o peor cego seria aquelle que não· o quizesse fazer-, 
que a Republica ·caminhava;. os prenuncias de sua approxilna
ção affirmavam-se cada vez de maneira mais categorica . 

. Assim como, pouco antes, a propaganda abolicionista ca
. ' .1ninhava de modo· a não voder enganar os espíritos. quanto á 

· . sua. realização proxin1a, diarian1ente surgindo. convertidos· dos 
arraiaes dos adversarias, adeptos fervorosos áquellas idéas, 
tambem a da Republica éaminhava a ·passos· t:>recipitados, e 

· · ·todos _os dias, vultos pr'oeminentes dos partidos monarchicós 
destacavam-~e de seus arraiaes c filiavan1-se · á bandeira 

· republicana. . 
· Já então nenhum espírito previdente deixava de e11xergar 

·a· ;R.epüblica, que, visivelmente, accelerava seus passos agigan
, tados, e não havia meios de oppor~lhes resistencia. . 

· . Então niuitos patriotas, .cornprehendendo que ella, boa ou· 
n1á, leg.itima ou illegiti.n1a, favoravel ú liberdade ou perigosa 

·····- · á ·ordem 1)-qblica, Çlevia vii·, era fatal, .et~a o go,rer11o do futuro. 
· . · cogitaram em prepara~ o paiz parl recebei-a. Qual:. era ·o 
. . . . 9 . rne1o. , 

·· · · .. Como tive occasião de dizei-o ha pouco, · da rvlonarchia. 
i • • unitaria ·.para a Republica f~derativa o salto. e1~a muito ·g·rande 
, · · ·e; ·el'itão, o Pa:rtido Conservador eh; .. ;3. P.aulo proclamou, em u'm. 

docum'ento· notavel, a necessidade da mais ampla ,,Federação, 
· · c'onsagrando-se o princip.io .da mR~~istratura provincial' e o da 

elegibilidade ,~dos pre:S}dente.s de ·província. . 
·Ora; sendo o Poder Legislativo· uma conquista já reali;.. 

zada pelo acto addicional,. ·que fa1t~.va para. se dar.: á pr:ovincia 
rlo então uma verdadeira organização republicana? 

· Coristituiria o governo. õo ·· Brazil uma Federacão n1oilar-
. chica de estados r-üpublicaJ;lOS. E:s.ta organiz•aoão ~e·ri·a elmnenttY 
de transição. . · . 
· Quando n1ais tarde, em breve futuro, viesse bater • ás por-
ta-s do 1pajz o re.girnen rrepuhlicanó, ·ent.ão, e·m un1 dia, :f:a.r-·so-ia · 

•• ~I ' 
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a Republica federativa. como em um dia foi feita, a 15 d~· 
nov~mb!'O. a Renublica unitaria. 

Pareca que-a F cderação é menos ~acil de organ~zar-se do 
que a Republica. A Republ}ca foi feita en1 um dia; a_ Fe
deração não se consegu1u a1nda _em um anno, talv_ez nao se 
consi~a em dous. em tres ou mais annos. Conseguintemente. 
paree~ia que o eiemento de trans1ç-ã.o . era bem esclarecido. E 
nessa escolha notava-se certo accôrdo entre os adeptos da Fe
deração~ pois no Estado a que tenho a honra· de pert'enc~r, á 
n1edida que no Partido Liberal~ pela voz de A1;1gusto Queiroz, 
proclamava-se a nepessidade da Fe~eração, con1 a 1\fonarchia 
ou 5em ella. Anton1o p-rado. num discurso que se tornou ce,... 
lebre. declarava .a seus amíg·os. nun1 momento de expansão 
patrioticà, que a Federação ..... a ·mais ampla·· era uma necessi
dade inadiavel! e que, si lhe fosse licito, ao envez elo que disso 
Thiers: escolher para seu paíz un1a fórma ele _governo, pr~
feriria vel-o no convivia das nações sen1 as roupagens da. 
Monarchia: escolheria a fórn1a den1ocra.tica n1ais pura. En- · 
tretanto, o illustre paulista era ministro da Corôa quando 
a.ssin1 se exprimia nun1 assomo de sinceridade e de civismo. 

A evoluç;ão estaYa prestes a con1pletar-se, quando sobre~ 
veiu a Republica~ un1 pouco mais cedo do que convinha. (Niío· 
a1'ofados.) · . 

Digo que yeiu n1ais cedo,· porque, sendo. proclan1ada a .15. 
de- novembro,·· não se alterou senão a fórma, senão a super- . 
ficie do g·overno do :paiz (A1Ja?'te.~) ; o govérno unitario per
n1aneceu. . .. . ! 

Confirmou-se, assim, a necessidade do elen1ento· evolu
tivo; confirmou-se, ainda,· o principio ·politico que l1avian1os 
proclamado; inverteram-se sónlente os termos :. enl vez. de 

. constituir-se a Federação n1onàrchica, ponto .intermediaria 
entre a N~onarchia unitaria e a Republica federativa, serviu 
d~ élo entre o _systema que baqueou e o que se pretende orga
nizar - a R~publica 1;1.nitaria. Será ·este, agora, .o caminho 
para a Republica federativa. · · 

Não n1e empenharei~ senhores, .em discutir a these dou
trinaria. - si· a :Monarchia constitucional, si a Republica é 
n1ais favoravel á liberdade do povo e ao progresso do paiz. 

Tenho. para n1im que, em absoluto,. · nénhuma fórn1a de 
g~verno é. SUJ.?eri~r. a -~utra, e ·p~nso _com Guizot · que . super
cial e antl-SifientlfiCa e· a classifwaçao dos governos segundo 
sua. f?rma politica-.. _O principio divisor é um accessorio, com . 
preJUizo .da substancia. Os governos deveriam· ser classificados 1 

en1 liberaes ·e absolutos. · · · 
·Dada, porém, egualdade dé condições e apreciada a mani

fe$t~ tendençia do. espírito publico ria e'dade :contemporanea, 
.~ f.01~c~. req-QP.l}~çer q~e si .a :Monarchia póde, . tanto·· como .a 
Rep-gbhca, ?atlsfa~er. as ex1g·encjas da liberdade civil e politica 
dos povos .... · · · · · 

Ul\I /SR. REPRESENTANTE·-·. Isso é que nãQ PO, sso compre
. ·hend~r. 

O SR. · A~MEI.PA :NoGUE.IRA> -· · ... entretanto, não c~rre- . 
, . . . . !?POnde. eomo aquella·fórma de governo, ao ideal d'a eguald.ade 

a.o senFm:ento inriato d~ justfça, a C_$s_a ardente p~ixão do· secul6 
p~lo !uvelamento de todas as conchçoes, pela abolição ·dos pri-
Vllegios. · . . · . . · 

O SR· AJ;..METD~'\. P~rt;NAMBVCQ - A' dignidade ·humana .. 
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O ~R.· At:M~IDA NoGUEIRA - Essa differença, co:tTespon
dendo ~ rrres1sbvel' corrente da opinião do seculo, é a causa 
det~1:mrna·clor~ .cte.ste phenon1eno incontestavel ·; boa ou má

1
'. 

1leg-~üm:a ou .urac.wnal en1 principio, a fórma n1onarchica,his ... 
tor1camente, ·cam1nha parà a decadencia. (Apoiados.) 

A Republica é o governo do futuro. 
Senhor~s,. porque não quero tomar o precioso tempo do 

Congresso·, lnn1tar-me-ei a fundan1entar alo·umas emendas que 
n~e pareoern opportunas1 ás disposições ~lo capitulo qt{e se 
dr seu te. 
' A prilnoira, que. se n1c afigura digna da atten~ão elo Con-

gPcsso, ó referente ao n. 1, § 3°, do art. 39. v . 

·A respeito desse objecto tive a honra de forn1ular uma 
ernenda suppressiva! qno já foi lida e se acha in1pressa. 

Proponho nella a elin1inação da incapacidade eleitoral do 
hr~"tzileiro naLm.'a1izado para a suprrn1a magistratura ela R_epu
hhca, eargo · esse. que, pelo projecto, só G accessivel aos 
Jwnzileiros ntttos. · 

Cornrll:c hcmdo, scn hores, ·que a n1clhor Constituição nern 
smnpre e aqnella qne consigna os JÚais acleantados principias 
do Dh~eito l)ublico universal, n1as aquolla que alcança o prc
clicaclo de ser a ma]s adapLada ás peculütridade_s elo paiz para 
o quaL legisla (A1Joiados) . Entretanto, a nossa sociedade, 
livre de pr;econceitos, é un1 terreno an1ainado para receber en1 
seu seio as mais l)reciosas semerites da civilização moderna; 
e acha-se em siLuação de acceitar a Constituição mais adean
tada, que consigne as ultimas conquistas ela sciencia socio
logica. (Apoi({dos.) 

Das sócieclacles européas poucas se acham em estado 
mental Sllperio:r ú brazileira. 

Este nobre povo não é eivado de prej uizos obscurantistas, 
ne·n1 ~ferrado a trfl,dições anachron,icas, que sejam obstaculo 
~ seu Pl'Og'l'esso; ao· contrario, recebe com facilidade, com ap
plauso n}esmo, as reformas . 1nais adeantadas que concorran1 

·para a felicidade e o progresso çla Patria e. a colloquem na 
prim:eira Unha entre as nações m~üs cultas do mundo. (Apoia-.. 
dos; 1nuito bem,;) · 

Senhpres, condições historicas explican1, ás vezes, nas le
gisl~ções posith~as, a. adopção ou a conservação de princ1p1os 
antap:onicos con} as tcndencias geraes do seculo. 

Este é o funclan1ento ele .'certas disposições que ainda ho.ie 
se encontram nas constituições dos povos aniericanos, resü·i
ctivas da capacidade politica do extrangeiro naturalizado. 

No mundo antig·o, o povo: romano; soberbo de sua su
premacia e enxergando na e:xistencia autonomica das nações 
extrqngciras un1 ohstaculo ao clominio univers~l de llOf1:1a, 
qtlasi identifieaya cin uma . só noç.ão as -idéas de extrang·e1ro 
o inirpigo. .:. 

O· vocabulo host'is tom om latim essa dupla accepçao .. 
Mais farde a polHica de conquista e a rivaUclad~ permanente 
entr•e nações· vjzinhas, ciosas . de sua autonon11a, desenvol- _ 
veran1 ai nela rnai s essa hcrcditaria desconfiança contra o elc-
·n1ento extrangciro. • · 

AS$Ül1, Por!.ug·al, sempre 1~eceoso das: preten.çõ~s :de Cas
tella, consignava nas Ordenanças do Reino, principios aca
nhados cm relação ao direito de cidade. O filho de extran
geiro. nascjclo no Reino, era o~Lrang·eiro1 c sómcntc o neto 
.adquiria os fc)ros ele cidade .. 

:: .~.· :.; '>{ .. 
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Os Estados Unidos do Norte, n1.esmo na época da elabo
ração da ·sua Constituição, as republicas hespanholas, quando 
se constituü·am e quando, 1nais ·tarde, reJormaram suas con
stituições, sof'freram a impressão de Droconceitos que não se 
·justificam hoje á luz do Direito· Publleo modernó. . 
· Não transplanten1os, pois, para o nosso Cocligo funr1a
n1ental essas jdéas; canYinllemos n1ais, na eonvicC::io de que 
não é vedado -aos brazileiros uecretarern para. sua Patria uma 
Constituição que exceda cm1. liberalisn1o· as dos outl~os povos. 
Procuremos ·lições no })rogresso delles e. não nos exemplos de 
a traz o, oue t.anto destoam 1l.o Continente· an1erir,ano. 

. No Brazil estas raz.ões idiosyncrasicas absol'utamente não 
existem, nem têm razão para exisUl'. Quando nos assaHasse 
qualqúer gern1en de desconfiança contra a rectidi'io de intuitos 
do: elen1ento ext.rangeiro, . bastaria, para dissipai-o, conside
rarn1os que contra quaesquer planos insensatos de alguma po
tenéia extrang·eira erguer:-se7"iam mn defesa da liberdade e da 
independencia brazi!eh'a dous il11possiveis, un1 ·creado pela 
imn1ensidade physiea do oceano, outro· pela ü11mensidade mo
ral· do nosso patri otisn1o. · (jJiuito bem.) 

Assim, senho1~es, a Nação Brazileil'a ,, póde desason1brada 
abr-ir. seus brac;os fl•aternaes e conceder o direito de cidade a 

- .. todos· os extrarigeiros domiciliados en1 seu solo e que qnRiraJn, 
·eomo nos·sos jrmãos, · coUaborar· no ,progresAo desta bella Patria. 
(Apoiados;· 'muito· ben~.) . . · 

Por isso tem sido desde il1uifo uma aspiração ardente e 
· generosa do povo hrazlleiro a· decretação da grande naturali-

zação. · · . . . 
. EntretantQ, quando parecia~ pelas •. reformas adeantadas 

do· Governo Provisorio e pelo principio por elle ._en1· boa hora 
decretado da naturaliz~ção tacita · que· aquella seria a con
sequencia., o necessario con1plemento constitucional · d.a obra· 
grandiosa da Revolução,. nesta phase de pr.ogi·essó material 
·e moral, eis que, con1 surpresa ·e desgosto para os espii~itos 
liberaes, o projecto q.e Constituição veiu banir de nossas insti- : 

. tuiçÕêS a grande .naturalização, propondo dif'ferenças entre os· . 
direitos. p'oliticos do cidadão naturalizado e do. hrazileiro nato. 
Não ·hesito . en1 ~considerar estas restriccões liina, vei·dadeira 

·.macula em nos~o Direito Publico, Ultl preceito antagonico con1. 
as idéas liberacs do seculo, corn os .pi:'i:úcipios ·da democl~ae:ia 

· pura. (Apoiados . e contestaçUés ~) . . • . · . · . 
A gP~ndc natui'alizacão, não con1o ·· o vulgo. :impropria

.. mente a _entende, ma~ segundo a .. nqção da Sciencia, ê a con~ 
cessão. de todos· os direitos de .cidade ao extrangeiro,. a· egual~ 
dade completa, absoluta, entre os cidadãos:. ·· · ' · • . · 

: ·. Ora .. senhor és,, desde que o legisládor constHuinLe Iü11ita 
os. direitos políticos· concedidos aos · extrangeiros · naturali
zadgs, ,. r~stringindo7l.hçs, pela exig·éncja dé um longo. prazo do 
r_es1dencia, . .a.· ... electi_v.ldâde aos cargos da . i•epre.sentação na
cion~l~.· e decreta~do""'lhes a incapacidade absoluta para ·a in.- , · 

·_vestidura d_~ .car~o. q~ Pres~den.te da Republica, cerceando-se 
tambem, ·a_SSlill, O d1reltp eleitoral do ])OVO, não poderemos nos 
·orgulhar de: haver consignado mn nossas instituições· o. prin-
:cipio ·da. grande natürallzacão. . · . · .. 
. . . Nesse· ponto! ficai'eJn.os mn aLrazo em· relação ·aos· Es- · 

. ·. ta~os 'UniqQs da.Cnlumbia, pa An1erica, e na. Europa. a algÚns. 
, pa1zes. n}.onarclucos, q~e . ten1 acccito, i) o r ele i ç.ão, .o govcpno 
· .. ele pr111e1p~s cxtrangcn·os. (AJ.Jartcs.). 

f, .. 
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_Senhores, qu~l o funda1pento 11at'a se recear da collabo
raçao. do extrang·e1ro naturalizado em nossa vida publica para 
se de1x~r preoc~upar o esp i rito nacional por esse germen de 
descon,fiança . or1undo. do acanhado preconceito do nativismo '? 

V ~s sabe1s que, s1 o nacional r1e origen1 se acha vinculado 
ao pa1z, P~n nada concorreu para isso, o facto (~ alheio á sua 
vontade-, e urn acontecin1enlo t'ortui Lo da natureza. Entre
tanto .. o L~xtru~1gf'ir·o que se naturaliza, esse, acha-se ligado 
á. pa,il'Ia adnptlva por effeito de acto posso ai, pelo. livre exer
ClCIO de tuna ·escolha,· de uma preferencia por un1 vinculo 
mor~l de in~ciativa propria, ele natureza a' revelar sua sym
pat.ln,~, seu 1_nte~essc pel_o ~progress_o social. Porque, pois, lhe 
nega~ 1~ a le1, nao a ele1çao, que e un1 acto do povo mas a 
electividade, que é un1 direito dos cidadãos ? ' 

Não h a J?B~igo na c~ncessã.o dessa. capacidade, porque, para 
que tenha effmtos pratJCos, dependerá, nos casos ·occorrentes, 
elo. voto nacional. Sem esso voto expresso ela maioria dos 
eleiforeR, aquella ertpaeidade permanf:'C'!f:'rá osteril. sem· resul-
taclq. · 

Além disso, ntifl ~ verosilwil ·CfUC' .. ~. extrangeiro que- pro
. cura ou· acceita a nossa nacionalidaclP e que. em virtude de 
concessões amplas e generosas das nossas leis. possa galgar· 

· · a ·c.uln1inante posição de PresidentA da R.el)ubLiea, · tenha o 
· pensan1ento· incubado ou SP deixe seduzir pela .tentação df~ 

trahir a c.onfiança rJaquelles que delegaram-lhe ó poder. En1 
:t'avor ele quem perpetraria ello a traição '! Da sua patria de 
üi~igmn, Ct quaL ccrtamentr, não f.lovcrú tanto · coJ.no a seus 
novos concidadãos ? 
. , . Si, n~to obstante, esse cidadão. que é eminente, qu~ é de 
capacidade superior, pois. que o facto da eleição o está di
zendo, :que teve de . vencer o preconceito do nativismo para 

· mereéer o suffragio da maioria do povo; si esse cidadão assim 
honrado. pela mais subida distincção social quizer n1arear seu 
non1e aureolado, faltando aos deveres de seu elevado posto, . em .proveito de Ulll pOVO extrangeiro; Si. quizer trahir a 

··missão que lhe é ·confiada: elle não terá meios de o fazer 
cfficazmentc. ~rer.i a a imn1odiata opposição da Nação inteira, 

· contra a qual impossível lhe :fôra luctar; teria. o srntlmen~n 
nacional. revoHadu 0. vjgilantn pa1·a ll1o nmharga1· aK mar.h·l-
naeõAs f~ ·frnRLl'Ul' os insidiosos nlanos. . 
. ·' Não 1n.e parece, pois, justH1cavel na noss~ Çonstituiç;~o · 

·este prfncipjo estreito, acanhado. quanto aos dn'clLos dos Cl-
.· dadãos naturalizados. (Apm'tes.) . 

O ·art. . 40, aquelle que se re-fere ao prazo para· o exer
cício . do 1nandat.a executivo, tcn1~ tambem, mere~1do ~"e paro de 
alg·uns oradores e t'. objecto de emendas que tem s1do apre-

. sr.n1ádas á consideração do CongTesso. . 
· O projecto constitucjonal propõe o prazo cl~ so1s annos, 

con1· in1póssibilidacle para a reeleiÇão. Tên1 , stdo · apresen
. tadas. crncnclas restringindo este prazo a qua1,ro annos, sen1 
incapacidade ele reeleiçã:O, o ~CI1.2-e cqui;ra~e a tel-o pr_o~l.ongaclo 

.. a oHo; porque a segunda. ~leu~.ao .J?l'BSHllda pelo pr opr~o can
didato. n.ão póde srr c(msldr:rr~da l~vr0 .___ ~ 

7 
• , 

· . Senho1'cs, tS certo quo a Consbtuie.no dos Es_t~clo:.-.; Unido:; 
consigna o ·prazo de q11atro an~1os p~ra o cxerciC:o do ~1a.11~ 
dato do' chefe do Poclm~ Exocuhvn. l\tas um nota-v el cscnpf.m 
:francrz,. qu0 ir.m ofll:udado as institn~.çõ_e~ daquel~a gr:~:u:de 
Nrt(·.fi.n .. ne .i~hamhn.1n, ecnsura n. mnll;pllc1.d:ulc cb::s eleiçocs, 
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que . elle considera como ·elemento corruptor do, p_ovo, por 
desviai-o da applicação ao trabalh?, ~ffeiçoat-o ·as Incandes
centes intrigas partidarias e constitui~' uma numerosa. classe 
de politicas de profissão, ou, antes, Instrt;tmentos ele~toraes, 
homens desoccupados, agitadores, corro~npidos, que vivem a 
explorar as ambições de ·uns, a ingenuidade de _outros~ des
vir.tuarido o sentimento sagrado do amor da Patria. 

· Seaman notavel publicista americano,. abunda na~ mes_n1as 
considerações a .respei~o da vida po!itica de seu p.aiz. Ain~a 
o mesmo reparo é feito por Claudio Jonet e. o~tr~s ... escn
ptores que se têm occupado em estudar as 1nstittnçoes da 
grande Republica norte-americana. . . ... ... . 

Eleito por quatro annos, dep_endente ele · rcelCiç_a~, na.o 
sómente o chefe do Poder Execu~IVO acha-s~ em P?Siçao e_n
:fraquecida, cmno,. ta1)1bein, o pe~wdo deternnnado .e dem~s~a- . 
damen.te curto para o desenvolvimmüo de -planos de adminis
tração. Si se n1e oppõe, ~m res_posta a. es~a ultima ob_jecção, 
a possibilidade da reeleiçao, ontao repet1re1 que, a_r~ahzar-se · 
esta não será ffYita com liberdade, p.orque, exatamentc,. um 
Pre·s·idente qtle não tiver bem exercido o seu n1andat.o, n1as 
tendo apego ao cargo, nã_o llesita,:rá ern lançar mão de todos 
os ·meios efficazes para comprün1r · a. liberdade do· voto . e 
alcancar ·a victoria das 1,.1rnas . · · 

' .. 
o SR. FREDERico BoRGl]jS - ".Mas a · en10~1da dos quatro 

:1nnos não dá .dir~tto á reeleição . · 
·o SR. ALMEIDA NoGUEIRA-Nesse caso, permanece a pri~ 

meira objecção. Com relação ao período de quatro annos · im-· 
p.rorogaveis, sem a possibiHdade· de . reeleição, . penso. que 
grande cópü1 dos argumentos por mim já expendidos ·ficam· 

. de pé. ·. ~ · 
Senhores, uma elei.ção pleiteada abala sempre o espirita 

. Pllblico, altera a ordem moral e prejudica o desenvolvimento 
do trabª'lho, o commercio,' a industria, as fjnanças, pondo em. 
risco a · firmeza. . das ·relações . sociaes, a tranqu.illidade .e a 
segurança publicas. · ·. · ·· . · ·· · . 

. J?iversos escdptores ameripanos e ameri~anistas encaram, 
· por Isso, . con1o . um . grave erro ein um paiz de · vastas · di~ 
mensões, ·em uma na-ção 'de· ses sentá· milhões de habitantes · -

· em Um pOVO activo e laboriOSO, ÇOU10 é. O POVO .ni::))?le-ame~ 
ricano, o facto da multiplicidade de · eleições. ··o que· ·é con
y~ni.ente, o que é COJ:?DfO.do ,na -~u'is_s~, onde a populaêão é · 
d1m1nuta e densa. é dlff1ml, e preJudiCial nos Estados Unidos 
e. é . tambem. no Brazil, ._onde. se·rião id.enticaê, são :analogas. as 
mr~umst;:tnci:as a este r~sp·eito ~ · ,. · .·· · .· .. · : · · 

O _arL 41 do projecto, ·senhores, é aquelle qÚe se ·refere . 
á. formula da: promessa do-Presidente da Republica ao .. fo:inar · .•. 
. Posse de ·seu elevado cargo.;.. . .·· . · . . : · ·. .· . . . · 

... ~otei, Sr. Presi(lente, qüe en1 }Lma das ses~õos•: passàd~s· 
um. ~Ilustre representante pela Bah1a' enxergava na ·não. exi- ·. 
g(3npia cio; Jl.:'lramento. pelo .• nosso I)ac.to · fündamerital, · um· 
attentado a liberdade· de . consciencia. . ·. · · · ... · ... · .· · . 

. .· · Mas, s~nl~ores, 1ne. parece que, ao contrario, pqderia .l1aver . 
. attenta~o a hberd!tde de co~sçü:n.cia em ... e~igir-se. de todos a 
ppestaçao de . um JUramento rellgwso; nao sendo cbmprehen

.. S!v~l que se possaD!-. cons'iderar offendic1.os o·s sentimentos re~ 
hg1o~os dos ?rentes, por nã~ ·se ~xigir del}es a· pt~estacão de 

·UJn JUramento, por seren1 dispensados de JUrar. (A1)0iados.) 
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.. 9 ... SR· To~TA --: Eu ape~as notei que o· projecto de Con~ 
stlturçao exclu1a a rd~a do JUramento. · . · · · 

O Sa. ALMEIDA NoGU~IRA-Mas essa dispensa não constitue 
Uzn. attentado contra a liberdade de consciencia (Apoiados) ~ 
O. JUr_amento como solennidade qfficial só poderia ser con
sci~ncwsamente pres~ado pelos c1dadaos com cujas · crenç.as 
est~v~sse de ~a1~mon1_a a fórmula pr~scripta pela lei, e cuja 
rellgrao permlttlsse JUrar. Fôra, po1s, necessario que a lei 
civil · estab~lecesse. diff~renças dç, direitos. e obrigações em 
consequencm clD, .rllv ersrdade de fe. O legislador é incompe
tente par;.t pünettne no fôro da consciencia. (lla alguns 
apartes.) 

Senhores, uma -vez que toco nesle melindroso objecto, 
nfto quero que haja qualqnct· sombra de duvicht a respe:ito 
das minhas icléas. · 

Não tendo ti.do oppol'Lunidade de exprin1ir-n1e a respeito 
dB assumptos que já foram objec.to de votação. nem sendo-n1e 
isto perm:itticlo pelo Ilegünento, não tendo, tambem, o pro~ 
posito de 1nais uma ver, oceupar a ttibuna nesta discu.ssão

1 devo, ~ntl'etanto, em poucas palavras, dizer o quo penso .[\ 
respeito deste ussumpLo. 

Devo declarar que, sectario do principio ela mais an1pla 
liberdade religiosa, da co1npleta auton01nia elo Estado e ela 
Egr.eja, acceito i.odas as consequeneias logicas que se derivam 
deste principio. 

O SR. TosTA~ Então não quer o art. 72 con1 aquellas 
;restricções ? · 

O Srt. ALMEIDA N oauEÍRA- Já que o nobre representante 
. n1e chama para· essa questão, ni'í.o fugirei de responder ... Ihe. 

O pR. TosTA- Vejan1os. 
O Sn. ALMEIDA NoGUEIRA- O art. 72, com effeito, não 

n1e pa:rece feUz, nen1 mesmo quanf·.o ao seu enunciado .. 
Nesse artig·o, si :rpe recordo d.e sua fórmula, se diz que 

. a Republica só reconhece o casamento civil (Zê) : 
«A Republica só reconhece· -o casà1nento civil, que pre

. · cederá sempre as cerimonias religiosas de qualquer culto.» 
. Primeiramente. não vejo a C{)nveniencia de nesse artigo 

· n1encionar-se a palavra - Republica -, a menos que não 
·seja senão para jústificar, inadvertida~ente, a prevenção. que 
. já existe por parte de. C·OI~tos cathol~cos cont~a . a ... pohti~a 
· republical!a. Deve1:-se-13; d1zer- a lei, a Constit~Iç~o~ .e ... nao 
a Repubhca, que e a forma de go~erno. Esta. Jnstituiçao é 
de direito org,anico. nenhuma relaçao. nec~ssar1a tem com a 
politica e menos ainda com o repubhcaniSlnO. . ·. Em seg·undo logar, não é verdade. que a !3-epublic:=t Bra
zileira só reconhe~.a o casan1ento CIVIl. ( Nao apotados e 
ap,artes.) Reconheee muitas outrl)s instituições, reconhece os 
direitos civis e . políticos elos cidadãos. 

UM Sn. REPR.ESEN'l'AWrE- Em materia de casamento, só 
reconhece o civil. 

O SR·. ALn1:EIDA NoGUEIRA- Mesmo em ma teria de casa
mento, tamben1 reconhece o .religioso. (Apartes e contesta
ções.) Roconheco eviclenten1ente, a menos que se declarem 
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<lissolYido~. todos os cilsame:1t.os !'eligiosos até então cele .. 
brad0s. (Continuam os -apartes). . . . 

Eu comprehendo o pensamento do artigo, n1as estou 
censurando a sua reclac~ão. que é defeituosa. 
. o SR. .\L").lEID.-\ PER:\A:'\rBrco - E a censura tern fnnda-

11lrnt\i. 

o SR. AL::\f~IDA ~oGrEIIL\--.:\.· Republica não reconhece, 
pois. sómrnte o casame-nto c i vi:. r0conhece._ tan~ben1, .... o casa
mento reli2:ioso já celebrado. (.-.!.partes.) S1. assn11 nao fosse, 
não poderia acceitar os effeitos juridicos cl~ . todos os cas.a
.mentos existentes. ~ão haveria fan1ilia leg1tn11a no Braz1l. 
(Apartes. ) . · _ ... . 

3Iais ainda, para min1 existe uma r.azao. ·par~ ·g:ue na~ seJa 
consagradà no pacto fundan1ental esta dlSpOSlÇao, e e que 
pertence á legislação civil. O Dü·eito Civil d~v-e_ ~er da. com
petencia cl.os estados~ não depende ela Constlttuç.ao Federal. 

O SR. TosT.-\-3Ias Y. Ex. não quP1."' a obrig;1torie.dade 
da precedencia do casanwnto riYil ? 

O· SR. RrBIÃO Jr::-çroR dá un.1 apartr. 
O SR. A.L:\IEID_\. · :\ oGrEIR..-\- l'ião · existe -en1 face da lei 

senão o casar11ento ciYil; consequenten1ente~ a· observancia de 
um sacramento ela Egreja. devE' ser deixada á espontane.idade 
dos· quA- foren1 crentes~ cmno ô cun1prin1ento de quaesquer 
outrqs çlcveres religiosos; comprehendo, entretanto, que. como. 
medida anon1ala~ de · trRnsição~ acionselhada 1p(}r interesses 
da 1non1ento. nt~de o leg-islador ~ivil ·exigir, por zelo, pel'o ben1 
e~tar da fan1ilia brazileira~ condições excepcionaes~ como a 
a que se refere o nobre renresentante da Bahia. (Apoiados 
e apartes.) E tanto é verdade que foi este o pe.nsan1ento que 
actuava no espirit.o do illustre auctor da reforn1a que. de
cretou o casamento civil e o do p1'eceito correlato. do pro
jecto de Constituicão. que. prünitivamente. não -existia ·na 
reforma aquella clausula da e::dg·encia da precedencia do ca
samento ciYil sobre as. solennidades reliziosas~ a medida f.ai 
originada do facto· de estaren1, inconsidei·aclanlente. · aconse
lhando alguns espiritos intolerantes que se não effectuassP 
ó casam~ntc' ciyil. que· as solennidadcs da Egreja erarn Ruffi
cientes 11ara produzir todos os· cffeitos legaes. 

Foi a inconveniencia dessa propa.gandá anar·chizadora 
propria a abalàr as rela<;:,Ões ,jurídicas, que deu, como resul-' 
tado, a ad()pção daquella medida. Si bem que analoga exi
gencia seja prescripta pela Constituição da Belgica, parece-n1·e. · 
entretanto, que uma restriccão desta ordem não deve figÚra1~ 
na Constituicão politica de un1. povo. 

O SR. TosTA- Mas eleve fig·urar em lei· ordinaria? 
O SR. A~J..-IEIJ?A ~OGUEIRA -. Transitorian1ente, póde figu

rar numa lç1 ord1nar1a como expressão de uma ilecessidad~ 
do n1omento histori~o: A_ Con~tituição, porém, deve paira~ 
numa· esph~ra superior. nao pode eonsig·nar un1 pensamento 
de represalla~ mesmo justificada ... 

O SR. ToSTA dá um aparte. 

. O. SR. .:\L:\IEIDA N OGl.iEIR.A- ..• eleve esLaile1ecer- as basr:s 
. fnnrlamrntae? ~ geraes que regulem os dir0.ilos dos eirlarlãos 

e os rla ~ncJerlarlc. 
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. . :-0 ·SR. 'rosrr:\ .-~ .. :rv~a~ nã~ seria i)referivel que a· Constí
tuiCc10 ou o Cochgo CIVIl dmxasse aos catholicos a faculdade 
d.e se c~ sarem en1 face da Egrej a, e sómente aos não catho-
hcos a de se ~asarem civilmente ? · 

0 SR·. AL:ZVIEIDA NOGUEIRA-~\. legislação civil não priva 
aos catholi~~s ou aos crente~ de ~mtra religJU.o de se casaren1 

-segundo D r li o_ elo suas egre,Jas. (Apoüulos.) Poderia mesmo 
cçm1o transac,cao, ~lar effeitos juricUcos aos casamen'tos reli-' 
gwsos o, as~nn, c!Ispcnsar a solennidade do acto civil. Esse 
s;y-sten1a seria um~ llo.menagem ao atrazo do povo, c não á 
liberdade de C011SCie11Cla; porque esta fica a salvo, pern1ane
CBI~dÇl facullallvas, como, aliús, elevem ser todos os deveres 
rehg.ws.os, as ecremorlias l)rescriptas pela Egrej-a ou pelas 
ogTejaS. 

. . Sob o ponto '.le visla do Direito, o casamento é un1 acLo 
CIVIL do Cfl~3:l der1van1 relações jurídicas, que dev~m ser re

. guiada~ un~forn1emente pela legislação ci\ril. Assim, o Es

. tado nao pode descurar, entregando a alheia competencia, do 
. assu.n1ptos con1o a formação da sociedade conjugal a con1-
munhão de bens, a legitin1idacle dos filhos, à successão herc:
ditaria, o poder marital, o patrio poder, et.c. - direitos c 
obrlg·ações resultantes do casamento r, con11n1tms a todos os 
cidadãos, sen1 discrin1inaç,ão de credos religiosos: direitos c 
deveres exteriores, temporaes. · c que so prenden1, directa-
·Inente~ ao proprio organisn1o da sociedade eivil. (Apo·iados.) 

O Sn. r:ros'l'A dá tm1 aparte. 
O SR. AL:\1EIDA Noaumn.A - Senhores. corno disse. o 

. art. 39 consigna o principio ela electividade do PI'esicléúü~ 
da RepubUca, e proclama este funecionario, não como chefe 
do Poder Executivo. n1as como o depositaria· unico e priva
tivo desse poder. E, esta uma das distincções fundamentaes 
entre a organizaç,ão den1ocratica e o g·overno parlamentar. 
"No regin1en parlan1entar o Poder Executivo é exercido por 

. u.m rnin isterio, quo não é senão uma commissão elo parla
·nlento, ·uma delegação YirLual das can1aras leg·islativas, as 
quaes por nma votação poderão derrubai-o e substituil-o por 
oul.rlo, p.o.i~s· o Gov.c,r:no não pó:de coe:x:Í'stir co!1n cwmaras que 
lhe recusmn um voto de confiança. que lhe neguen1 a de
cretação da lei orçarnontaria c ela de força publica. No gg
·verno .clemocratico, isso não pódo acontecer, porque a funccao 
_·éxecutiva é delegada a um mandataria, que recebe · a sua 
·investidura da mesma fonte immediata do suffrag·io popular 

· ·que o Poder Legislativo, e· que não pó ele, por isso, ficar para 
'con1 este on1 posição de inferioridade. 

. . Durante muito ternno. assaltararn-nw o esnil'ito ~éi·ias 
:duvidas a respeito ·da convenir.mcia, 10Ll in9o:nveniencia, de·s::Ja 
:substituição do urn por out1·o systema polltwo. E,, se21pores, 
nenlu.una relação ne'cessaria exisi e entre. essa org·3;m~avao çon
stituciunal l'·· a fórum du governo: por. J?SO que fac1l!l1enLu tie 
concebe tanto a exist.encia de 1\-lunarcbut ou Irr1penu · demu-

·Crat.icu, 8en1 org-an iza(.ião varlame1:1i·a1:', e taes. eram; u1oderna
-mente u hnpel'io :Francez, na auLJg·~udacle o lnrpel'lO ~{omano, 
or"Ílln:rl,o cln suffr~~1 r.o·i-u elo povo. as:snn c.otno s:o {~·Oil111Ji'ehende 
.a ·existencia de Republica pal'lam;euLat' eo1110 e o govern? ~a 
·França. · 
· ·. Afastada ·esLa quesluo, tratava-se de saber si seria con.;. 
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veniénte ii1ésn1õ Í11aiüid::i à fórn1a :t~ep~bliêarià,, corisagrarrrios 
'em nossa Constitúição um governo parlamentar ou uma 
Republica den1ocratica. . . . . . . . . .. 

A duvida que 1ne acud1a ao esr)lrüo pro v 1nha da obser.-
vação do caracter nacional, que 11ão parece sempre o mais 
energico o rnais -v~ivaz, c que, n1uitas vezes, propende para 
acompar{har o ·elemento oHicial. · . .. . . 
· Parecia-me qüe, desde que o Poder Execu.bvo tivesse 
deante de si um. prazo deterrninad.o~ certo~ l)reflxad~; .. desde 
que· o Govern:o não . pudesse ser denüttido de s~1~ pos1çao. por 
qualquer manifestação d()s repr~sentantes pol.ltH~.os reuni!fos 
no Congresso, as liberdades publlcas achar"'"se""'Ia~n em pengo, 
a opposição senti-se-ia .c~en1asiadan1ente fraca, o _Poder 
omnipotente ningueni. ousària con1batel-o, conservar-se-la em 
seu lagar durante o periodo legal, embora as camaras lhe 
negassem; leis de n1eios, leis orçan1entarias e de força. 

O SR. FREDERICO BoRGES-E, inevitavel essa consequencia. 
O SR. ALMEIDA NoGtEif:t\. - Entretanto, ·senhoi·es, ein re~

posta a essa objecção, occorDe~me ao espírito· que, desde que 
as càmaras comprehendessem a .impotencia de seus esforços, 
não se agita1.'iam esterilmente, não se deixariam dominar por 
preconceitos de ordem· politicá, não ·se converteriam em in-

.strum·ento de expédientes partidarios para derrubar o Go
. :verho, não por não . ser bom, mas por não ser partidario, ou, 

antes, por não ser do partido da rnaioNa dos represent~ntes. 
· Assim, comprehendendo a hnproficuidade de · seus es

forços, as camª'ras. legislativas manter"'"se-ian1 dentro da es-. 
phera de sua acção constitucional,. e. esta· conviccão · tr.aria 
como· effeito preventivo' cohibir o Poder Lêgislátivo de uma· 

· .àgitacão esteril, da existeli.éia de demasiada preóccupação po-
. litica e partidaria ·no seio. do parlamento, desempenhando 
·cada um o seu dever.. O Poder Legislativo compréheiideria 
·que .sua missão é legislar. e ;não desequ-ilibrar o exercicio da 
soberania nacional, oppondo obstaculos á acção do Poder 
~xec~tivo, que te:tn funcções proprüts e responsabilidape legal. 
I {Apotallos. ) . · 

·Senllores, tivemos un1a ·escola pratica na ~existencia das 
assep1bléas provi~ciaes. Como sabeis, esta conquista do .Acto 

· 'Add.ICio~al tr~;nj.xe para. as províncias a autonomia do Poder 
I.1e~Islativo, CUJa competencia, porém, era restricta quanto áo 
obJecto,,.. e cujo exei .. cicio era ein parte paralyzado pela· in
.terv.~nçap do repre~seilt~nt~ do Centro personificada na pessoa 
:~~ . Pr~Sldente da prOVlllCla, nomeado Pelo Governo géral ~~ 
.aua~sq~er que fossem as- votações dessas asseínbléas, não . 
pest1tu1am o governo provincial. i .. · . 

~·- o. SR. ÊADARÓ - Mas· viviah1 em'Iucta diarià com elle.1 
'.. o .SR .. ArJMEIDA NoGp~IRA-. i§SO porq,ue o effeito preven- . 
_tlvo . que ha pouco assigt}a:lm nao era . completo; pois .. per~ 
~uad1am~se ~ssas assembleas de que . o· Governo cederia ante· 
as. suas manifestações; e para Jivrar a província da anarchia 
}egal e. da des~rd~D?: financei_ra de viverem sem leis orça ... 
. ~en_!.arms, . destltt!n:I~ o .Presidénte. Si prevalecesse a con-
.. ~ rcca? da _l!rip_oss.Ibilidade desse resultado, a opposição não 
·~e leva_ntar1a tao mcandesce:nt~ e, certamente, não negaria leis 
·.!le. meios ao governo _Prqvincial. Essa- pratica já se obser-

. yava em algumas provincias em que Q espi;rit.o publico se foi 
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adeantando i~1ais. Con.1pr-olicndia a assembléà ifróvincial que 
sendo ~sterms s~us esiorços para o fim de; negando as leis 
de n1e10s, cl~rr1bay _. o p~·es](lcnto, . a responsabilidade por 
aquelle ac.to ~ Impohbco · su rovcrterw, para impopularizai-a., 
E~sa convwyao, don1onst_rac~a pelos acontecimentos, .foi cohi
bindo cm drycrsas provmmas osso vrocedünento elas assen1-
bléas . 

... ~sSiJ?-1, en1 l!1~lilas provln~ia~ obsctvavu-se o exempJo ~e 
adversar1os pohticos em n1a10rm na assembléa prov1nc1al 
concederem ao governo adverso os meios necessarios ].)ara a. 
regularidade da administração. . 

E' de esperar, senhores, que no éxercicio do nosso re
gin1en constitucional o n1esmo acontcca. Gomprehende o 
Congresso que ela denegação das lois de n1eios não resulta a 
qt~eda. do Poder J~xecutivo, porque isso não é attribuição con
stltucwnal do Congresso; comprehenclo que seriam estereis 
qua~squêr manejos neste sentido; o Congresso cohibir-se-á 
de tao graves desatinos, que teria1n como consequehcia unica 

. fazer com que os representantes ela Nação incorressem na 
animadversão publica. 

U~I.A voz- E' clifficil.: 

OuTRA voz- E qual será o correctivo quando os S'ecre
~arios abusareh1? 

. 0 SR. ALMEIDA NOGUEIHA-A Constituicão responde sa-
tisfactoriamente. Em prin1eiro lagar, o Poder Executivo não 
é exercido pelos n1inistros ou secretarias do Governo. 

O SR. CAMPOS SALLES (Minist1?o da Justiça)- Secretario" 
não exerce poder hen1 auctoridade alguma. 

· O SR. ALM'EtDA NoGUEIRA- Si o,s erros forem de natu
reza politica, os secretaries não são responsaveis, mas sim 

· . o chefe do Poder Executivo; si forem de outra natureza, 
ahL está o Codigo Penal, existe a legislacão commum para 
reprimir os delictos; ahi está na propria Constituição o pro

. cesso para a accusação. 
O SR. BADARÓ- Havemos de ter tantos ministros pro~· 

·cessados como na Monarchia. 
b .·SR. ALMEIDA NoGUEIRA-·· : No regímen parlamentar a; 

. í destituição politica supprimia o interesse do processo do 
responsabilidade. 

· · O Sn. BADi\RÔ dá u1n aparte ., 
ú SR. ALMEIDA NoGUEIRA-Eis-nos chegados ·ao ponto 

princip~l do debate, referente _á eleição de Presidente da 
Republica. · 
. . . Senhores, n _presente discussão . ten1 demonstrado que. é 
n1uito n1ais fac ii criticar . os systen1as ~PEesentados, apont~r 
suas deficiencias mostrar suas imperfeiçoes, do que propor 

- em suhstituicão 'algum systema que seja is~nt? de. defeitos 
e· objecções. (Apoiados.) Todos os que aq-q1 ten1 Sido lem
})rados têm vantagens e defeitos. A sabe~orm do parlamento 
ostá -en1 escolher o que rnelhores gar~ntms offereça ~ara as 
liberdade publicas ·e para a manutonçao da or.c1em so~:nal. . 

Parece-n1e, entretanto, con1 a devida ven1a dos lllu~tres 
n1en1bros da Comn1issão que deu parecer sobre () proJecto 

. ' ' ~ . ' ' . ' . 
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de Constituioão, que o systen1a por ella pre~eri~o é de ~odos 
0 menos feliz, porque incorre na dup~a obJecçao _de ser ao 
lTlCSmo ten1po injusto e anti..:democratwo. 

Senhores, como já teve occasião_ de dmnonstrar o illustre 
representante por S. Paulo que rompeu este deba.te, a em~n~a 
da Con1Úlissão traz a anon1alia de fazer predon11na~ 1~a elei
ção do Presidente da Republica, não o voto da ma1o~'Ia, n1as 
o da n1inoria da Nàção .. (Apo'ictdos e apa1·tes·.) Por un1 cal
culo bem oro·anizado em que se compute a son1n1a da po
pulação seg·u~1.do os.' votos expressos por este sy.stmna de 
eleição~ poder-se-ia chegar ao ~'esultad.o de que, s1 a popu
lação do Brazil é de~.' quinze 1111\l'hões · de. habitante~, tres ou 
quatro milh-ões elegerian1 o. P12esidente d~ ~epubllca contra 
a opinião de onze ou doze n1ll.hoes de brazlle1ros. _ 

. Mas. dirão os auctores da en1enda, ·en1 un1a Federaçao ha 
duas entidades: a entidade estados e a entidade cidadãos, ·e 
é tão predon1inant..e o elen1ento popular na democracia coino 
a entidade estados na Federaç.ão. 

. Uma das bases fundamentaes d:1- Constituiçã·o americana, 
como o Cüngresso nfw ignora, é a soh(3l'ania do povo. O Es
tado é uma organização, por assim. dizer, artificial; o cidadã,o 
ó a entidade real; . O Estado é .org·anizado para melhor . ga-

. rantir os direitos do cidadão~ Este é o· .fim, aquelle o meio. 
Não é l'icito, pois, antepôr-s.e, ,rpesnio, aos direito~ basicos ~~o 
povo qualquer prerogativa do Estado. Esta ser1a contr(tdl-
ctoria com o fin1 de sua instituição : - · .. · · . . 
. Dizen1 os nobres DepuEaclos : Mas é injusta. a p1;eponde-. 

rancia. da n1aioria dos cidadãos, quando não representam -a 
n1aioria dos ~estados·. · . . . · · 

:Direi que é 111ais -injusto dar..:se preponderancia á n1aioria 
dos esta:dos . quando essa 1naioria não representa a maioria 
da Nação.· · (Apoiaclos . ) · · · 

Mas, onde ·está a injustiça de .ctat·-se preponderancia á 
n1itwria dos estados, quando ella representa. a rnaioria real; -
a maioria do. povo?· · · '. . .. - · 

. . O Estado . maior, o·. 1nais ,p0'pülos·ó, tem n1aior son11na · dq. 
r1quezas, concorre .·cüln rnais avultada · contribuiÇão para as·· 
clespesâs geraes c com· n1aior · in1posto de sangue. para a de
t'~s~ da Patria; . tem n1aiot:, contingente· . de . opiniõe~ 1ias ·-de~ 
c1soes dos destinos da Naçao.;· tem rnais interesses, mais ele-.. · 
rnento~ · mor:aes: deve. ter · n1aíor preponderancia. · '. · · · · 

. S1 é .. uma ·verdade '"fundamental da escola deino'cratica o 
principi_o \la. soberania popular, como se prete11-de antépôr a 
est~ prnrciplo, que é uma realidade, o princ'ipio da- sobe
rania: dqs. estados; que_ é· :iJ.n1a 1creação da ;}e i.? .. {A1JO·iados.) · 

E SI, para SE; COJ:Ehecer a opínião de um E·stado, se propõe 
~ eonsul~a. a.o~. c1dadaos. nelle residentes, c não, por exe1nplo, 
a~~ . T~!_.UlllCIP~hdadcs, porque· tambern. para se 'conhecer . a 
orn1~1ao uaciOnal. não -se . conJf)utarn os votos do todo:-; os c i..:.· 

· dadao~, rna~ $ón1eul:o . os .dos e::;ta,dos, clando-~!n nm. ·v o Ln .·a 
~~·~da um,,· n u . rnesm1• pesu aos se::;se.nta ou rJitonta mil ha

. lntanb~~ do Espirito Hanto que aos treH rnilhões de nü.neil'os· '? 
. ' E, qemais·, o .J1J~~ado ·é UJna pessoa juridica, lião. tem ce- . 

l'0b.F~, nao.,ternopinnw pessoal, tem orgãos legaes·; Sua opinião 
legltuna é .a da rnaioria dos eleitores. Essa ·pois- deve l)esar· · 
na .Propo~·ç.ão . de sua intensidade. Tem · ~alo r ,, rnoral, tem·. 
valor : pohtrco,~ segundo o. numero de votos expressos. 

··De-se, f>Ols" a cada Estado um votu proporeioual {t po-

. '· -./-
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pulacuo, e nüo t~n1 volo egual. ~\ egualélade eonsislc em 
tl'at.ar-se lle:-:í.>gu allncnte a seres c.leseguues. (A1JOiados e apa'l'
tes.) 

Que f'un..:a, cruc~ ·pt·estigio politico e .moral revesliria a 
a.Lwtoridadu de· u;n .Prcsident,n q~u~,.livesse contra a sua eleição 
o voL? extn:essu ela gTande rnawt·.ta de seus crmcicladãos ? 

. ~.O r~·gm1e1~ d{•muc1·atico. to1~0 podet· pt·ovérn elo povo, da 
mawna ua N açao~ porque, s1 na o 11a UJn orgão infallivel ele 
Yerc!acle nn t:;uvel.'no temporal, entrc~tanLo 6 i'orcoso convir · 
que, n~ ~·~:.fic.ieneia desse sober;ano cl0. dü·ei.to, o 1miio1' numero 
do op~n wcs tem ~ sr c i'm'Ol' a n1ai ot· p1:esumpçüo de acerto, 
e, assnn, eorn l'azno, com legüim idade, consU lu o a soberania 
ele fac[ o. · 

Por c_unse(1Lle:t1cia, _ú 1naiuria do po\·o, não pm·que repre
senta a iorça rnaLeriaJ, mas pqt·qtw exprimo a supremacia 
moral, compeLe a . soberania no regimcn cl.en1ocratico. 

Assim, pelas razões expostas, não me parece acceitavel a 
emenda apresentada pelos illustres 'men1bros da Commissão 
elos 21, que deu parecer sobre o projecto de Constituição. 

Urn outro systema apresentado em nome ele alg·uns il
lustr·es · n;embros da deputaeão paulista pelo meu amigo, 

· deputado :por S. Paulo, o sr .. A .. dolpho Gordo, não me parece 
satisfazer as aspirações que cle\·em preclon1iú.ar na eleição elo 
Presidente da Republica. 

Un1 notavel publicista francez, analyzanclo a Constituição 
An1erieana o estudando os diversos n1oclos ele eleição do Pre
sidente, aventou essa idéa, que se acha consignada na en1enda 
do honrado Deputado. Mas, ai11cla assin1 mesn1o, 1nostrou os 
inéonvenienLes que ha-via na adopção des-le principio. Pri
meil.'o, porrerut\ :poctel'ian1 as legislaturas dos estados, eieitas 
con1 n1uita untecedencia, não representar a corrente de opi
ni3~o da aetua.l'iclacle politica,- no mmnento da eleição presi
dencial. Segundo, porque, devendo o Poder Executivo federal 
ser eleito pelas }egisl'aturas ·dos estados, e despertando, na-

. turaln1ente,· essa eleição o 1nais ardente intGresse, esse facto 
viria prejudicar a composição desses corpos legislativos. Es
-colher-se-ian1 para membros elos congressos elos estados, não . 
os cidadãos n1ais aptos para legisladores ... 

O Sn. Rx~.r·rRo BARCELLos·- Mas os n1ais aforrados par
: ticlarios . 

. 0 SH. ALl\D.iilDA N OGUEIH.A- ... sim OS rnais c.loceis oloi
toros prosidollciaes, com sacrifício ela rniss~o ·Iegislativ~. 
Assim, para· as legislaturas locaes, ·o accessor10 to~·na1::-se~1a 
principal, .. n vi.cc-veJ·sa . .S.eriam preferidos na organi~a·cao d~.s 
chapas vara nwmbros dos eongressos, 11ão os eidadaos mau; 
aptos paea lwrn eurae dos neg;ocios vu.hlie~n,,. n1~s aquelles. quo 
fossf~m. mais l igadus aus part1.dos, nm1s tltsemllnadus,. ma1s,-:
servinclo-:nw dn 11111 L.!• r.· mo trjv:ial, ·mas exprossiv~ - ma1::; 
cleitlú·es de (~aJu·eHto. (A poüuü,.s·.) 

O Sn. . .AIHJLPltO GoRDO dá um apa_rLo. . 
,:, 

O S;L AL'iVIEID.\ NoGngm.J\ -A.l,".t.n disCo, a.inda n.tP. parceo 
que esta t'irwnrla Lrarüt o:u~lT(I incu.nYPn.i en.tn. E, q u n,. prcten
drmdo eurt·igi t' uma injusLu.:;,a c.lanHirn::->a wt e.rnenda da Com-
111issãu. qtll.' dú tllll \'OL11 P,:;uaJ t' uni.t•,u ê1 f.ndos o::; ?;sLaclos, olla 
in.icia a 'itl.éa de ·dur-su a uada Eslad

1
u u~~~ ~1llll~,ero .,;ie votos 

ogual au ele :seus l'ern·e.~entautes ao Congi es~o ] edeu:.tl. 
1 

.L__j 
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ora. dado o caso de dividir-se a voLação dos 1110If1bl~OS 
dos con~Tessos elos estados. do modo que un1. dos candidatos 
obtenha" ri1etaclo e n1ais uil1~ este yo[o .decisivo, q~1e repre
sentaria a n1aioria elo un1. traria como consequenCJa a tota
lidade ela Yotaçilo do Estado a um candidato, fwanclo sem u1n 
voto o que houvesse obtido a n1otacle n1enos nn1 dos suffra
o·ios do Cono·resso local. 
o Pódc-se

0 
n1esmo acinliUir quo as assomblé~s locaes se 

componhan1 de nun1ero par: esta hypotl~ese. a~n~a offerece 
embaraços n1aiores~ pois concebe-se uma _distl·Ibuiçao .egual de 
candidatos; e~ nesse caso, qual clelles devo na to:r a totalidade dos 
votos do Estado ? (Apm'tes.) . _ 

Senhores, oul.ra idéa aprescnlada para a ele1çao do Pre
sidente da Hepublica é aquella que se acha ~onsignada en1 
uma emenda assig:nada por diversos membros do Congresso, 
sendo seu primeiro sig·nafario' o dig;no representante pelo Es-
tado do Espirita Santo, Sr. Moniz Freire. . . . · . _ 

N osl.a on1enda. senhores. so esta1Jelece o prlllCJPlO da ele1çao 
pelo suHragio univer~al e directo, ~pur_§lndo-se para ca.da can
didato a totalidade dos yotos dos c1dadaos por elle obL1dos en1 
todos os e.stados da "Cnião. 

EsLe sysLema é. á primeira vista, seductor, espeCialmente 
por parecer dentre todos o mais harmonico cmn os princípios 
da escola democratica. 
· Estudado, porén1, a fundo, apreciado, depois de séria lne-
ditação, en1 seus resultados praticas, surgen1 contra elle 
graves objecções (Apm'tes.) 

Não se póde negar, senhores, que este systen1a é o .que 
n1ais satisfaz ás exigencias dos princípios clemocraUcos. Não 
obstante, devemos estudar esta questão, resolvel-a con1 pru
dBncia e cDnl acerto, de n1odo que os seus resultados não con
trariem na pratica a VBrdacteira expressão ela opinião nacional, 
em tt~oca de· uma apparencia de radicalismo democratico . 
. (Apoiados; não apoiados ·e apaTtes . ) . . . 

· Eu acceito o principio do s:ufí'ragio universal. Mas quero 
que _elle seja ben1 applicado, que exprilna o voto real dos ci- · 
dadãos e não, apenas uma fraudulenta n1aioria, producto ar
tificial ele um alistamento adrede preparado e de. eleições a
bico de penna. (Trocarn-se ?nuitos apar.tes.) Não alludo a pre"" 
dominio de zonas. Sul e Norte ·são, .para miJ.11, distincções do. 
goographia~ e não. têm,. e não deven1 te1', no J3razil, ·significação 
politica. (Apoiados e apa?·tcs.) 

A proposito da extensão do suffragio eleitoral, occupa
ram-se alguns oradores com a debatida questão do direito po
lHico das mulheres. Eu não vejo que seja necessaria eni nosso 
Direit-o Publico, uma disposição especial estabelecendo a capa-

. cidade politica da 1nulher, visto como a Constitui. cão não· res
tringe sous direitos. Si ellas não .são eleitoras, é porque não lhes 

· apr~z o, exerc.ici9 gessa ~uncção cívica. (Contestações.) A nossa 
ant~ga Const1tu1çao o, tam1Je1n, o pro,iecto que estamos dis
cutinçlo enumeram as as· condições para ser-se eleitor, mas não 
1~1e~c~onan1 como tal o sexo n1a~c~~no, o que fazem as cons
tltulçoes de alguns estados do Unmo Americana .. Essas re:fo- · 
rem-se, cxprcssamente,"-l- a cidadãos- varões. O nüsso ·Direito 
Publico ex.cluc ?-l~cnas os n1endigos, os a:nalp1habctos; as pr.aoas 
de pret e os rehg10sos de ordem monastica. Não exclue as· nlu
l~lPFes. Ora,_ mn dir_eito não ~se restringe por inducção (é prin
cnpw de ~I~erme~eutlc~), senao por expressa declar·ação da ·lei.· 
.Como se poçlerml pois, contestar a capacidade das mulhereª-.~ 
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UM Sn. REPllESENTAN~E - H a· un1 aviso do Mini~tro do 
Interior. 

. . O SR. AL11l~IDA NoGUEIRA-. Avi":O ~1ão tem força obriga
t_orr~, o menos arnda ~~~oga;torra de direito; tem apenas a au
ctor rd~de moral da op1n1ao do seu auct.or, si est& é jurisconsulto. 

S1 os nobres representantes querem argumentar con1 o 
n1odo pelo qual está forn1ulado o artigo, por empregar-se nelle 
a. for:g.1ula masgulina e~ v~~ da i'eJ!.linina, por se dizer - o 
c1dadao -. e nt~o - o crdadao e a cidadã -, responderei com 
u~a cons1deraçao de ordem gra1nmatical c é que sempre o le
grslador emprega o 1nasculino, não direi que por ser mais nobre 
porq~e 1nais nobre considero o feminino, mas por ser uma con~ 
vençao grammatical : sic jus et n01·1na loquelftdi. . 

. ~ambem no capitulo referente á declaração dos direitos 
polrtlcos e .civis dos brazileiro_§l, o ~cgislador emprega a formula 
no n1ascuhno - todos __,...., nao d1z -. todas; entretanto nin-. 
guen1 põe en1 duvida que a ·n1ulhcr ten1 direito á proteccao do 
habeas-c01·pns, ú inviolabilidade do don1icilio, a todas essas ga
rantias, emfin1, que a Constittdção liberaliza a nacionaes e a 
extrangeiros. · . , 

Si i'ossen1os apegar-nos a essa forn1ula, a n1ulher não teria 
nenhUina responsabilidade crin:ünal, porque as leis penaes 
sempre se refere aos delinquentes e criminosos, e não ás 
delinquentes ·e crilninosas, (Apoiados.) 

A n1ulher não tel'ia, senão excepcionalment~, direitos e 
obrigações civis, porque em geral a legislação civil emprega o 
1nasculíno para designar o titular de direitos e o sujeito de 
obrigações . . 1 

· 

Portanto, a questão suscitada pelo nobre representante 
pela Bahia nã.o reclama u1n acto especial do· Congresso, e seria 
advogar mal a causa, fazei-a retroceder elo terreno conquistado, 
pedir como .concessão ao parla1nento uma declaração expressa, 
quando já existe o reconhecimento implícito do direito em nossa 
legisla·cão e, especialmente, no projecto do Codigo politico que 
estamos confeccionando. (Apartes.) 

Senhores, na occasião em que abri este parenthesis, eu 
enumerava os inconvenientes ela .. en1enda apresentada pelo ii

.. lustre Deputado pelo Espirito Santo e varias outros membros 
do Congresso, a qual estabelece voto universal directo para a. 
eleição do Presidente da Republica. . . 

E' de esperar que com o sentimento politico, ás vezes ex
~remado, excessivo, peculiar á nossa índole meridional e ao 
tempera1nento da nossa raça, o pleito eleitoral para a inves
tidura do chefe supremo da Republica seja por demais por
fiado, ·ardente e apaixonado; conseguintemente, é necessario es- . 
tabelecer um grráo intermediario, que o. torne pacitico, que lhe. 
amorteça o ardor e n1odere a vehemencia do combate de opi
niões adversas, de pretenções antagonicas, d.e interesses op
postos compondo-se de dous gráos o processo eleitoral; à 
eleição primari~, que é .feita pelo · suffragio P9PUl~r directo~ 
perde na intensidade. do 1~~eresse que. despertaria, ~1 de .per s1 
fosse decisiva, recah1ndo Ja nos candidatos a pres1dencm da 
_Republica. · · . . : . . 

· Dirão· os nobres Deputados: Mas, desde que SeJa restr1cto 
o numero de eleitores,• o que, ;nec(jssariamente, acont~cerá com 
a interposição dessé gráo intei~mediario, e é m_esmo o plano do 
projecto de Const]tuição, que dá a cada Estado para a eleição do 
Presidente un1 numero de eleitores egual ao .duplo do de seus 
representantes, em ambas as camaras do Çongresso Federal, ____. 
n1~i§ facil será a corrupção do voto, ao 1nverso cio que aco:q ... 
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teceria dMde que fosse chamada a· voLar a g1'ande massa po
pular, po~que corron:pe!'an~-se poucos, ~ .mais fa1cil por todos 
os meios de que d1spoe o Poder off1c1al, do 9u~ corroin~ 
peP..;se a universalidade dos cidadãos, ou a ma1or1a de um 

povo~Iás, senl1ores, esta reflexão é inteiramente contestada peia 
e:J,periencia. E' ·mais -difficil corromperem-~e poucos ciqa
d"ãos aptos, -selectos, poucos adrede escoll11dos co1no . ~n
corruptiv.eis, como depositarias de · un1 mandato civwo 
de honra, pvucos, que se achem en1 ··posição in~ependente e 
possam efficazmente ·defender-se contra os n1aneJOS da caba)a, 

·do que muitos que não têm os mesmos elemento~ n10~'ae~, n~
tellectuaes e. sociaes para· .manterem""se sobranceiros as. Intri
gas, ás seduccões, ás ameacas do Governo ou dos partidos, e 
possan1, assim; precaver-se contra a pressão do interesse ou do 

·'medo. (Apoiados.) . . 
E vós todos sebeis, pelo exemplo vivo que haveis tido de

ante dos olhos, que, com a restriccão do voto, instituída· en1 
nosso paiz com a reforma da eleição directa, si o suJfragio tor
nou-se ·em app~renciá menos den1ocratico, excluindo dessa 
funccão cívica- os analphabetos e outros, que concorriam em 
grande massa ás urnas pelo systema antigo, entretanto a eleicão 
tornou--se n1ais verdadeira, n1ais genuína em seu resultado, a 
ponto de por mais de uma vez serem derrotados nünistros de 
.Estado, que. tinham em suas mãos .. para conspurcar a opinião, 
todos og elementos officiaes de força e de poder. (Apartes.) 

Convenho en1 que, desde que o ·Governo etnpenhe-se, apai
xonadamente, porfiadamente, na lüqta, póde ·exercer pressão 
tanto sopre uns, como sobre outl'os; mas, senhores, deveis -
vos· .lembrar . de· que, ccin1 a- organizacão · f:ederal, o Governo. 
central não ten1 meios ele exercer tanta pressão sobre os elei
tores- dos estados, porqúe no governo de cada Estado póde não 
estar .um representante da n1:esma politica do Governo· federal;. 
~emfiúi, ha as maioria$ locaes, oppostas, talvez. ao candidato of
ficial.. Essas · constituen1 defesas natúraes 1á liberdade do voto. 
Conseguintemente, este argu.mento perde muito de sua forca 
e1n un1 regim·en federa.l', ao ·1nverso do que acontece no re
gimen. unitario,- em que parte do .Centro uma· for.ca s·ó, 
que se. ramifieà uniforme e solidaria por todas. as circutnscrj~ 
pções administrativas; agora, vamo·s ·qlJe'brar esse élo, de modo 
que os governos-, dos estados não terão os mesmos inte
resses e solidariedade, que os prendam aos chefes do Gov·erno ou 
aos candida:tos .á .magistratura suprema, ao ponto de intervi-· 
rem na eleição· presidencial, compromett.endo a ·sua populari
dade, faltando a seus deveres, e tornando possível a efficac'ia 
da. sua responsabilidade criminal .. (Apoiados . ) .. . . 

· O SR·.· PRESIDEN'l'E -· Observo ao nobre Deputado que está 
·terminada a sua hora.. · · 

O ·SR. ALMEIDA NoGUEIRA -· Sin1, senhor; concluo já. 
,, Resta o ·systefl:1a consagra_çlo no. projecto cie Constituição. 

li~ . este, s.el_lhores, por excl.~sao de partes, o . que n1e .parece 
n1e11os defmtuoso, tBndo, alias, em seu favor o argumento. da 

·. experiencia entre· varios ·povos cultos. 4 · 

·. V qu; agora, precipitar as minhas considerações ou apenas 
enunciar, se1n desenvolver, algu:rp.as idéas em ,justificaçãu do 
outras ·.emendas· que apresentm. Apresso-me assim para 
obedecer á advertencia do nosso· H lustre Presidehte. ' 

·Essa.s e1nendas, .que, de ·accord o com varios n1embros da 
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qeputação de S. Paulo, tive a honra de apresentar já foram 
h das na Mesa. ' 

Un: dos defeitos que nos propomos corrigir no systema · 
dÇ> proJecto, é a exigeneia, no caso em aue nenhum dos can
rlldatos tenha n1aioria e a escolha compita ao Congresso d& 
]Wesenca ele clous terço~ de SPU~ n1embros, para que possà le-
galn1ente t'unccionar. . · · 

Ora, pode1:ia aeontece1'. que um terç~ de representantes, op
posto ~o c~nclldato, que tivesse probahdade de ter a maioria 
c~os suffragws. se r.ecus_asse p~bJ?~sitalment_e ~a comparecer para 
formar casa (\ assnn~ nnposs1bllllar a ele1çao; por esse modo, 
um terço... . · 

UM SR· REPRESENTANTE - E* uma manobra partidaria 
: muito possível. . · 

O SR. ALMEIDA NoGUEIRA - Exactamente, seria uma ma
nobra parti.claria muito possível; e esse terço· poderia de modo 
e~.f~caz, con1 _gr~ve perigo para a causa pubhca, paralyzar a de
ClSao da rna10na doR representantes. (Apoiados.) 

. ·Sendo natural que essa eleição, pelo interesse que des-
perta, attraia espo11taneamente a quasi totalidade dos repre
sentantes, é de presumir que sen1pre. existam os dous terço.:.; 
r'equeridos no proj e.eto. Só não existirão, desde que ha.j a inte
resse em formar parede. recurso ineonveniente~ mas possível, si 
for .aldoptada a ex.igencia do projecto. A:;sim~ parec .. e-me ]nut i 1 
t\ mesmo, ineonveniente tal disposição. 

A segunda en1enda, t~ aquella ~que se refern ~á votação por 
estados, tendo cada un1 un1 só voto nesta decisão entre os can- · 
didatos que tive.ran1 maioria relatirva. Parece que, pelo de
senvolvin1ento das id1áas que tenho expendido, já fundamentei 
a. necessidade de que este voto seja· dado, não pelos estados,. 
1nais sim 1á pluralidade relativa, segundo a norma habitual das 
eleições feitas pelo Congresso; do contrario ·dar-se-ia a ano
D1alia do predomínio da 111inoria sobre a maioria. (Apoiados.) 

O SR..· CHAGAS LoBATO ...:__ Seria a olygarc·hia dos estados . 
O SR: ALMEIJ)A NoGUEIRA -Uma outra emenda,, que tive a 

honra de apresentar, é .a que se refere ao art. 49. Creio que não 
houve da parte dos seus aüctores a intenção de adoptar o pre
ceito que parece Í'esultar da redacção deste artigo. Aqui se dir. 
que os ministros de Estado não poderão accumular outras func
ções publicas, nen1 ser ·eleitos para Presidente, Vice-Presidente, 
Senador ou Deputado. 

Ora, a posição de Ministro já soffre muitas restri;cções; o 
·Ministro não podel'!á gosar do prestigio que tinha antigam·ente 
e qne as tradições a.inda liga~11 a essa, po~i~ão~ 1poi.s não ten1 
effectividade do Poder Executivo. Sua pos1çao torna-se, rela-

. tiva-mente ingrata; entretanto, si a a.cceitação do c:argo de Mi
nistro devesse trazer como consequencia para o cidadão nomea
do a perda de a:~gu.n1 empr.ego ou funcçã·o pu.bl'ica, lg:ue tiv8t~se, 
ninO'uen1 quereria ser Ministro;. pelo n1enos ter-se-Iam de In
cm;patibilizar por essa tarefa ·muitas aptidões .es%leciaes; por 
conseguinte, propuz tuna emenda pa~a. que o M1n1stro de Es
tado não pudesse acCUil:fUl~r o _exerciCIO_ ~e. outro e.rnpyeg~ çm 
t'uncção publica.. Restnng1 a Jncompatlbilidade ao exerc1c10. 

Parece-me ser esta a i-déa da Commissão. . , 
Senhores, é excusaclo dizer que, coherente com as 1deas· que 

Lenho nxpenclido, sou oppos~.q. á emenda que faculta ao~ qep~
f.acloR r senarlores serem m1mstros, ou, antes, como mm1stl os 
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accumularem suas funcções con1 as do Deputado ou Sena~or •i 
E' certo que o Ministro não é nn1 men1bro do I?oder Executivo, 
mas um agente delle, um secretario do Presidente c!a Repu
blica; não obstante, pela funccão que preenche ao lado delle, pela 
tradição que difficilmente se destruirá e1n nosso espirit~, .aos 
ministros hão de ser sempre i111putados, ao menos · pohtiCa
mente, os actos do Poder Executivo que -elles subscreverem; 
e, assim, a presenl)a do Ministro no parlamento motivará a cada 
instante pedidos de explicações ineonvenientes no systema 
(JUe devemos inaugurar; pois importariam a ingerencia do Po
der· Legislativo em attribuições constitucionaes. cuja coinpc
tencia não lhe é reconhecida. · (Apo·iados). Seria continuação 
do parlamentarismo. rreria ainda outras considerações a fazer, 
n1as cunn>re-me, Sr. Presidente, obedecer á advertencia que · 
V. Ex. fez-me em cun1primento da disposição I'egimental. Po
nho~ por isso, aqui remato ao n1eu discurso, pedindo ao Con
gresso que n1e releve o desalinho que· hà de ter notado na 
exposição de mi1;1has idéas (Nao apoiados_: cont-estações), j'a
zendo justiça ú iilLGilção, C:rne moven-n1e, ele ·contribui :r con11 o -
insignifioante contingente de 1ninlla collaboeação na obra· 
grandiosa da reconstruccão da Patria. 
• , 

1Senhol~es, termino reiterando o voto que a principio· for
mulei -· que, pelos esforces patrioticos deste Congresso, seja 
· d~~a~a q~1anto ante~ a Na c~ o Brazileil:_a de _ama . Gonstitu.i-~ão 
digna del!a e que seJa a ulturta expressao ·do progresso politiCo 
e da civilização moderna. (klttito ben1~· rn.uito be1n. O oradm· 
é calorosaf(l.ente felicit-ado pOJ' mu'it'os Srs. TCP?'esen__tantes.). 

:Vêm -á Mesa e são lidas as seguintes 

Emendas 

-Ao art. 45 

. Sul)primam-se os § § 7 e 8. -. Almeida Nogueira • 

Ao art. 46 

Supprima ... se o principio. _:_ Al~eida Nogueira.· 

· Ao art. 49 

. .. Em ve.z. de - accumular outro emprego ou funccão pu
blica . -.;..;.· . diga-se . - · accumular o, exerci cio de outro emprego 
ou ·funeÇão. publica. -·. Almeida Nogueira. 

O Sr, Pedro Americó ~ Sr. Presidente depois do
1 
notavel 

_ · discurso que acaba de set proferido-- e quk · me parece nem · 
'f.odos ·nós ouvinlOS eom a merecida a.ttel)ção' estou convencido 

_ de cru~ -a materia erp discussãp· está bastante elucidada. v. Ex . 
. - nodera, a meu VOl\ consuH.ar .,a Oasa ácerca da conveniencia 

de encerrar-se· ou não esta discussão . · . · 
~empre f~i partidario, e a1~dentissin1o, da mais am,p1a dis

c~ssao de todos os grandes. assumptos que interessam a. so
CJ.ed~de .•. e, a!é, a esse. respmto ~screvi um trabalho: . por con
R.eqliencia. nao ?Oclf-re~ ser cons1derado partidario da· precipi-
taçqo em mater1a .tao J;mportante. · 
. ~a-se _ém physica. um ])henomeno que, ás vezes, poderá 

- . _ . se~v1r de 1mage1n ao que se passa nas assembléas ern que 
brilham os grandes talentos, e vem a ser - que clous raios ·cte 

. .. ' 

·.~.-; .. , 
·, 
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luz pal'allnlos, incidindo sobre o ~1wsrno flonto mal eri:\l, po
clf~1n lH'Ot!uzit· a ohSl'lJl'i<laclu. 

Peco: pois, a V. Ex., 81·. :Pt·osidcmlc'. se digne elo ::mbmeLl cr 
ao n.Ho .Jtu~o dns St·s. JTH'n1ln'os elo Congr·esso o o bjocto do 
rneu rqqner·Jmcn:Lo, tndo inspirado 11n rmLL'ioLico deso.io do vt•t· 
c~Jnchuclu, .o rru:tts c:cdo possivol, a nossa ardua c inlvorLanLis-
SJD1a tareia. · 

· ~consultado, o Congresso approv::t o rcc1ucr1rnento do cn
corTan1cnto. 

. O Sn. l!..,nA~crsco VEIGA (pele~ o relem) requer ao Sr. Pro-
Sldonlo consultar o Congresso sobro si cons(~nto no acliamC'nto 
da votação, som. pro;i u izo -da cliscussfto dos eapi!.nlos da Consl i
tu iQfl.o que htzon1 parte da orclon1 elo dirt. 

. Corno V. T~x. sabe, ha emnrtclas que nrio foearn. ainda JIU~ 
bllear!as. c :~1ôs nãu as poclomos Yolnr sern Lo l-as 1 ido c ~~si t t
darlo. (A210UHl0,">' .-

0 Sr. Badaró - DcsL~:io, Sr. P rr.sirlm1Ln. qno V. Ex. n.1r, 
r.xpl_icgw si o :t·t~qrtcrimcn(o que ucaln:t dn set· Jeilo fH'I() 
Se. F1·ancisco Veiga irnplka a continua~)ão dos 1.rab::tllws 11!') 
dia ele l1o.iP. Hi fic.a1' a \rnLação adiada parn. anmnhfí. 
V. l!~x. tr.rú de ptH· mn cliscussão o capitulo q110 diz rcspcilo 
no Podrr Jndieiario. Bntcndo quo as razões aprcsenl.nclas 
pelo meu illusLl·e eo1lcga, sobre o acliamon.to ela votação ))<lt·a 
arnanhã, não proeeden1 e têm o grave ,inconveniente do apa
n11ar de Sl..H'])l'esa rnuitos n1on1bros clesto Co11gresso, que têm 
estudado a seccão relativamente ao Poder Judiciario. tenC!o 
seus apontan1eri..Los on1 casa,· c não conla\Tam, ahsohitn.rnen!,•, 
com esta discussão de hoje. 

J\cho n1uiLo mais razoavol que o Congresso hoje mesmo 
trate da votação, ernbora proroguen1-sc os trabalhos por mais 
chuts · horas, entrar1do em discussão amanhã o capitulo refe
rente á organiza~.ão do Poder Judiciario. 

O SR. PRESIDENrrE - Si for approvado o rcquorirnenLo 
adiando a vofaoão, entrará om diseussf:í.o a 3:1 soc~.ão rolai.1Ya 
ao Poder Judiciaria. 

O Sr. ·Caetano de Albuquerque - Sl'. ·Presidente. aen11o 
de ouvir o Dobrn ronr·osenUmtr. Sr. Pedro Americo referir-se 
a un1 phonomr.no 11lrysi c o, clenonlinQclo D hf .. nOJilcno ela jntor-
fcrencin.. . 

Disse S. Ex. que si, l)Orvcntura, a discussão proseguisse. 
podia dar-se o. Jacto physico elo doJJato tornar-se obscuro, cm 
vrz rlc ilhnninm' o Congresso. · " . 

Entendo qno rsLa propos iQúo é .aggre.ssiva (Apo'iados) ... 

O SR. PEnRo A1vmruco - ~Como aggrossiva, si ou considero 
r-. pn.1a,rra do 1 ndos os represe.nfan! os eon1o Ollf..ros. tantos raios 

. de luz? 

10 Sn.. CA E'l'.\1':1o nE .\T.D1!QUEHQU1~ - . . . o não ]1óde so:> 
mrvida pelo Cm1p;1·nssn .s.nm um p1~ol.esto_: poycruanlo, não se 
pó do suppôr qn o a aniplrtude da rl1s0ussao rle trevas e.m vez 
dn ]n'l:. n. liir'nr:·s qur' 11rio -.:r.iarnns 1111~ Jp:nni"O:nLcs. (Appouulos.) 

Vejo, Sr. ·Presidente, · qnc. cxucr-se transn_lantar para as 
Jlrat.icns do sysl rrna r~rrnocrahe.n o menos r~1~no dos expe
rlirn!rs do rcf.!·inwn ela :Monarclna, do qual nao nos podcrnos 
rccorrh:tl.; sr.1i1' inrligna(:.ã.o. . . _ 

.. Vrin. Rr. Pi'r:-;;itlr•n!r. qnr lta ~offrcglllclao nas rlisr.ussõrs 
rlo prnjN'Iil rnnslilurinnnl: indn an C'nrrmJro r1r>ssn sofl'rrgni-

L__t .... _ .... ··---------·-·----·-------------··--·-·-····· .. 
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diio, vénho propôr a V. Ex. qnc seJa acclamada a Constitnicãn 
( A1w·iados e rnu/ito bern), e111 sati sl'acç.ão a alguns do.s grandns 
nsLados, que parece haveren1 absorvi elo o uso ela palavra. 

0 SR. PRESIDENTE - 0 requorimfHl'lO que acaba ele SC1.' 
fr~iLo pelo nobrn repree.entantc não pcídc s_cl' tomado t'~11 coll-
sideração . prla :MPsa,. pnrqu~ r'\ con Lrarw an Heg1mrm I u. 
(Apoiados.) _ . 

Vou consulLal' ao CongTesso sobre s1 consenLP que a Yn
ta~~fw ela sa ~~·r·~:-fíll dll jWO,jnr!l) flp CunsfiLni~·-ãu J'iCIUt~ ac!iacla ["Jfll'f\. 
:rtmanhà. 

Gonsultado~ o Ctlll~l·e::;;su l't•j ('ii a o n•qur•ri nw.n Lo -dt• nd i a-
n1ont.o do 81·. :Franc'iscn Vnjga. 

O SR. CAE'l'ANO D13: Ar~BUUERQUE - Peç:.o a V. Ex., Sr. Pre
f-ddent-e~ ·que sujeite o meu requerimento á cnnsirleTac:ão do 
Congresso. 

O Sn. .. PnESJDE-NlTE - .Já dr,claroi _que não podia su.i e i Lar o 
requerjmnnto 'do THJbrr rrJn·rsontanf.ó ú. ·consicleral)í=í.o -do Con--
gr·Psso, porqun a jssn sr nppõ·c o Hcg-im·ent.o. . 

Ao ser annunr.iada a voLaçãn da sec~.ão 2\ rc~c.onhrco-sc 
não haver m..1rnero 1Pga1, JW.lo que o St. P1·esi.drnLe n1anda ]Wn
eedn:t' 1;{; ehamarla.. 1Ú q ua1 rt .. spundern us Si·s. : Franei~cu · .Ma-· 
t·.ilat.lo, Leuvef!'ildu Coelho, J uaquirn Sarmentu. Pat•s dt~ Ca.r·
·valho, Mano1:.J Barata. A.ntoniu Bae.na, José 8egundino, .Joa-. 

· q1.1im · Cruz. Joakim Katunda~ Jus-é Bernardo, Ahneida Bar
rel-o. João N1~iva, Pirn1ino da 8i]vpjra, José Sinwãu. Fredpricn 
St~rr·allu, 'Taval'I.:'S Ba~t.u~. Hnsa .Junitrr·, ·-rhomaz Cru.:( 'Vil'g-il h1 
Uar11a~.iu. Dumillg-us Vic!·nLr. Gil Goulal'L Monteiro de Bcn·ro~, 
Eduardo \Vandcnkolk. Ccsario Alvim·... Prudente dP. '1\foraes, · 
Campos Salles~ Silva Canedo. Ubaldino do An1aral, Santos An-
drade, Generoso Marques, Esteves Junior, Ramiro Barcellos; 

· Uchôa Rodrigue-s~ LatJro Sorlré. Nina Ribeiro, Càritão. P.edro 
Chern1ont; Mêüta Bacellar, Costa Hoclrigues,· Anfrisio Fialho,·. 
NogueiTa Paranaguá, Pires· Ferreira, Bezerril, Justiniano· de 
Serpa, Frederico Borges~ .José BevHaqua, Nascimento. Pedro 

. Vel'ho, An1orim Garcia, Epitacio Pessôa, Pedro Americo. Sá 
· Andrade, Retumba·, Rosa e Silva, João Barbalho, José Marüinno, · 

Almeida Pernan1buco, André Cavalcante, Rayn1undo ·Bandeira) 
Pereira de Lyra~ Espírito Santo, Bellarmino ·Carneiro, Theophilo 
dos Santos, Gabino Besouro,· Oliveira Valladão, Augusto ele·· 
Freitas. Paula ArgÇ)llo. Tosta,.· Antonio ·Euzehio, Zan1a, Mar
celino Moura, Santos Pereira. Custodio de Mello, Paula Gui
n1arães, Amphilophio, Francisco Sodré, · Dionisio Gerqueira, 

· Leovigildo Filgueiras, Barão de. S. Marcos, Barão de Villa Vi
cosa, Athayde Junior, Nilo Peçanha, Manhães Barreto, Virgilio 
Pessôa, Jacques Ourique, Badaró. Matta Machado, Aristides · 
·Maia, Bellarmino de Mendonça, Eduardo Gonçalves e Carlos 
de Campos. · 

O SR. PRESIDENTE rÍeclara que,· não havendo numero le
~aL fica adiada a votação ·da se-cção ·2n elo projecto .d_a, Cons
tituição .. 

DISCUSSXO DA SECf:ÃO 3n DO PROJECTO DE CONsrrr-
~ . TUI~:.~o 

Entra em 1 n rJjscussão a secçã.o 3n do projecto elo Cons
tituição . 

. 0 Sn. AMPIULOPHTO - Peço a palavrn .. 
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O Sn._. T.\VARES BAS'l'n!:4 .. (Jwlo. rJi·drnn) - Sr. Pt;osi-
clonLc, pcc!1 a pnlavl'a ormta solH:1t::n rlr~ V. Ex. l~sclarccinwnlos 

. s~~:~'e .. s?, ;~nl ~·an~~lf~ cl.esclc .i_á r·m d iscu~~~o a mate da sol)!' o. a 
?.lo~mzaçdo .JtttiiCmna, po~so apr~s(•n!at un1 ]Wojeeto subsLi
tutJvo, quc.lPnlio, a arL1g·os deslP en.rJi!n1o, e ~i posso Junda
nlfmi.a~l-:-ns lllrli·p~·ndl·nl.l\llH'nln 1\1•. ,,.,. a palrt.\T<t p:tl'it dis1·.u!.ir 
a nwsma. tlli11Pt'ta. · · 

0 ~lt. ·Prit·::-;tlil·::-:·n: - Qtttl.-111.11 ;'t. apt'i':-ll'.l\Ult~~.,, 1\11 :-:.rt\1:-;Li
l.nl.i.\'11, não lta dt1vitla qll~" p(lt\1' l'al'.l'\-a, ttli'Sfll,, :utl,·s d1• sn 
n.lll'it· a 1liseus:-;ã1l. . 

A J'undanti•.nlat_:ã.u, votéJll, SI) poil<'l'Ú faZI'I.' quamlu ll1e 
coubut· a palavra, na ordem da inscripi]~W. 

· O Sn.. TAVARES BAS'l'OS - Então, desde já, peço a palavra. 
l\1a~ peç~, ~ambe~1, que V. Ex. consulte a üasa sobre si se pó ele 
arllar a cl1scu.ssao. da ma teria sobre a organização judiciaria 
para outro clm, v1st.o que a emenda, cruo tenho, su11stiLuLlva 
dn projoc.to, ó assaz longa, e crein qne dmnanda algnrn esl.lHI') 
d11s nohrPs l'i.•prr.spntanf'f'R·da Naçã.n. 

n Sn. PHI~Stni~N'l'E- O nüiameni11 não p{)(ln !.r•1· \ugnr·~ pül'-· 
·qnr•. n:tn lw. r·.a.~a pa.ra volat·, lia para rli~wui.it·. 

o HH. T\\':\tm:-; JiA:-;'J'IlS --O f11t\ll pt·n,iHc·l,, ~~ tlln lJnttl'd 

Jung,,. J1:tdt·c·.l.anl,,, l'~la nJall'!'ia \'f-t..i 0nl.t'ill' ''111 t!iR<'lJS:-;ãn. sPtlt 
qUI'. PSI ~·.iaTnos ptr•paradnA pa r·a d i:-'t.U I: i l-:-1. .F:tt, qtH\ tl.1mlw i n
·!.f ~.I~PSSf' I' n l I' llli tlêlllWHlal' fi III I' lI 1!1'1 1,i 1\f' l1 I, V t·'.Í (H III\ i' IYl baraÇ,il.t'lt l, 
·Jl,,,·qtH' nã,, r·nnL'riPrll'i a:-~ rninl1:1~ idl''.a;-;. ~··rciJllil 1'11 Ulll.rns s, ... 
JlltU1'PS ]'('.IJl'I~St'HI.allt.t-'S. 

Como V. J1~X. disse qur. nfw !ta. numero .p:::n-a voL::lJ', 'l)n<.;o 
que fique acliada a discussão até set· in1])l'E:'sso o n1eu projecto 
o cljstrjbuido pelos Srs .. representantes: RemeLLo á. M~::,sa o 
·n1eS1no projecto, e peç:,o a V. Rx. clar-n1o a po.~avra en1 tempo 
oppoPLuno. 

O SR. PRESJDEN'rE -- Já está jnscdplo o nome de V. Ex. 

São lidas, apoiada;:; e ci1Lram con.iunlnmcn\r, nm r1is
enssã() :.1s sngninl1•s 

SubsUJua-sn 11clo se,guin!.c: 
, O Suprmno Tribtmal Federal compor-se-á de 15. juizes. 

sendo dous tr.reos dos snus 111embros tirados dos ma~'}strados 
federaes J11ais an!igns e () ultimo 1rrço nomeaclo, na forma tjo 
arL. !17~ n. 1'1, drnl.l'f'. ns cir\adãos de. 1wt_avcl saber c repul.aç.an 
nlngivr.is para n R<•nadn. . . . . _ 
- - · Paragrardl·: t m icn. Os-· :iu~w~ federae~ n:fcr1_orr? . ~~l:'~1n 
nomeados. mcdmnlL'· eoncml':-.0, ~t'gnndn o pr eec1to .do 1 cfu1d() 
. a1:·L ~7. n. 1'1. Lei N;pocial t'f'g·ularú o modo pratlCo elo eon-
curso. ·- Gun r.~o.h·r•s C li ave.~ . 

.Ao § 2° r1n arl. 50 

:;.
0

pe;i::; d;1s 11 n.Ja\·1·as - Tr·iht.rr.1~1l' Fr'rlf'r'a1 -,. a~e!'r.s~r.n: 
(
0
.-sr' ·- nn::; erinws dP rrspo.nsahllHin.de,; ~· snpplllllc~lll·-~1. ~~~ 

• .-- ('. f'SII' (lS .iUÍZPS !Prll'l'flf'~' Jlli1'1'!0l'f'S. -- (dl1/f,l!hr .. ~ 
na1asr·n::-, -
e/ut Ot'S. 
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Ao arL. 58, n. I 
Depois do pel'iodo sob a lottra - b - accrcscent~-so a 

seguinte disposi<.)ão: « Os n1cmbro~ çlo S~1ppel)1o T1'1bu~~l 
Beclcral nos crimes comn1uns, e os JUizes 1nfer10res nos pll·
Ines comn1uns c de responsabilidade.» AH~rem-se co~veniCn
temente as lettras que discriminam os diversos per1odos elo 
referido n. I. · . . 

No final do periodo, sob lettra - ~ .- do ai'l~. 58, n. 1, 
accrescente-se - assim como os elos JUizes e Ü'Jbunaes ele 
um. Estado con1 os juizes e tribuna os elo oulro J~staclo. 

S. R. -- Gonçalves Cha'ces. 

Aos arts. 5.1 a 57 

Substituam-se pelo.s seguintes: 
Ar L. 1. ,0 O Poder .Judiciaria terú pm' orgãos n rn Snprcrno 

Tribunal Pcderal, com sédc na CapiLal da Il~]JubUea r. .iuris
rlieç.ão e.m Lodo o paiz. tribunaes elo ::qlpr.llaç.fio. scnclo 11111 pa.ra 
eacla Estado r, Districto Federal, e tantos .in izes e triburtacs 
de primeira h.1stancia quantos os mesn1os estados crearern c 
no Districto Ferleral forern inclisnensaveis. 1 

, Art. 2. 0 O Supremo ~Tribunal Federal comnor-so-ú de 24 
.iuizes tirados dos tribun'aes de ap:pellação, sendo nm de ·cach 
tribunal por anUguidade absoluta dentre os n1embros dos n1CS·
mos tribünaes. e de mais tres nomPados pelo Presíclr-mte rla 
Republica, con1 approvação do Senado, entre os cidadãos ele 
notavel saber~ e ·repu ta.ção. · 

§ ·1.0 Na primeira organizaç,ã.o serão contemplados .os mi
nistros do actual. Supremo Trihuna1,. cruo não preferiren1 í~ 
aposentação. preenchendo-se o Trihunal Federal com os tres 
da livre nomeação do Presidente da Reptlblica e· com ·os n1a-
gistrados mais antigos. . · · 

§ 2:0 Aberta alguma vaga. no Supremo Tribunal Federal, 
será. ella preenchida. por juiz tirado ·do mesmo tribunal de 
app_ellação de onde houver sahiclo _aqtJelle cnja vaga se ti:\··e]~ 
ti e preencher. · . · · 

§ 3°. Si a vaga 1;eferir-se a :jui:z no1neado pelo Presidente 
da Rep,ublica, será ella preenchida pelo rn.esmo Presidente nü, 
d'órma acima presreripta. 

· Art . .3. 0 O.s trilnmaes de appellação serão forn1ados nelo 
numero ·de .)ujzes que para ·Cada mn delles clecretar o Con
gresso. ·e seus mAmbros ·nomeados peln g;óvorno rlos rr.s•nf.:\cf.ivo8. 
Rstados e l)elo l?resjdente da Republica na Capital Federàl 
dentre os juizes ele ·direito en1 exercício nos rnesrnos estados 
mi em disponibilidade. e por an Uguic1ade absoluta, prevale
cendo a eclade em egualàade ele circllmstaneias. 
. · Art. 4:o Os .inizes de ·direitn serão inamoviveis e ·nomea
dos pelo governo dos estados pelo m.odo estabelecidó ern suas 
leis. · · · 

·. § 1.;0 No caso_ ele. vaga: qualquer c'omarca dos esLados. será 
preenchid:;~. pelo ma1s antlgo dcnlre·ns nuo a rccrnererOJn. · 

. .~ 2.~ s.alva ,a hy_?othosc d.o paragrapho precmjente, os jüi-' 
ze.s de d1reito so serao remov1clos r.m v1rtnrle dr. reprcsenta.cão 
do dele~ado do procnra rlor geral do Estado, quanclá sua n8r
n1anoncJa na .·CI}marr3 frJr .inr.0mpativel eoPl a o relem publica· 
R; a ~oa admm1straçao 9a JUStlça, · prccoclendo, porén1, sua an-
dJencJa. · 

I 
r 
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Art. !'5.
0 T.odos os membrps (lO Poder .Jndiciario, ll1Cncio ... 

nados nos arL1gos precedentes, serão -vitalícios e só peràerão 
o ca~go ()'por sentença I?roferid.a no juizo .competente e passada 
em JU1oado, ou por mcapac1dade pl1ys1ca ou moral verifi-
cada na fórma· prescripta pela lei. . ' 
, § 1.o Os seus vencimentos serão dete-rminados por lei do 

Congresso, e pagos pelos cofres da União. 
~ 2.o Os juizes. porém, nomeados para eomarcas creadas . 

clepo1s ela approvaç:,ão desta ConsU tuição, serão mantidos a ex
pensas dos cofres dos respectivos estados. 

Ar L • 6. o O Senado julgará o.s membros elo Supremo Tri-: 
bunal F~cleral,_ e estr; ~s dos tribunaes de appellaç:ão, que por 
sua yez JUlgarao os ,Jmze~ pc direito, on1 toclqs ·os crimes, ·in
clusive nos de responsab11Jclade. 

Art. 7. o O StNJren1o Tribunal Fecleral e os tribunaes de 
apppt.:_llação clcgerã0 elo .sou seio os seus presidentes o orgá
nlzarao as rcspeeLivas secreta ri as, cnj os empregados serão 
nom~ac1.os c clemitl.lC!os pelos mesmos prcsidcmtcs, rospoit.adoc; 
os d1rort.os clns acl.llaes. · . 

§ · 1 .. 0 O provimento dos officios ele .iusl.iça nas clivcr.sas 
circun1scripções Judiciarias compete, respectivamente, aos pre
sidentes dos trihunaes. 
· § ·2. 0 O Presicl.entc da Hr.pnblir,a designará. dentre os mcni-

bros do Supremo 1~ribunal Federal. o Procurador Geral da He
publica e, ben1 assü11, urn delegado desse funccionario, onde 
convier, c0111 as qttribniçõos que a lei declarar. 

Art. 8. 0 Ao n. II elo ar L. 58 substituam-se as palavras -· . 
juizes e tribunaes federaes - p·or estas: juize.s ele direito 
e tribunaes de appellac.ão (elo harmonia cnm o plano destas 
emendas). 

No art. 59 diga-se·: compete aos juizes de direito e tri
bunacs de appellação, além de suas actuaes attribuiçõe.s, em 
lo.gar de - juizes ou tribunaes federaes. 

Supprimam.-se os§§ 1° e 2° do a~t. 59 c o art .... 61. . 
. . Art. go. F1ca1w de nenhum eff01to as· nomeaçoes publi-

cadas de juizes do Snpren1o 1~rihnr1.al Federal, de ·~f?·CÇões, Côrte 
· de Appellação, 'Trj)mnal civil ·e crimin~l e pretores, salvo n 
direito de prcYfercneia dns juizes nomeados, nos termos e com 
as condi.ções constantes rlas disposiç;õos precedentes. - Cas
siano Candido Tavares Bastos. 

. · O . Sr. Am-philophio (1) (S·ilencio) - Sr. Presidente! oc-
. cupando a tribuna neste rnomento solonn.e, qu~ndo va1 ser 

inicia-ela por osl:.a Hluslrc AssembJ.~a .a ~l?Ct~ssao das bas~s 
constitúcionaes da fu Lura organizaGan J ucllciarJa C1o meu pa1z, 

. cumpro nn1 dever~ cru o não me é .s6 i~1poslo pelo. mandato~ c9m 
CJJJe fui honrado por meus conCJçlaclaos, ~1~~s, ~rnel~, por Clr
cumstancias espcc·i ars o ponderosas, qno J'U na o sao de todo 
desconhecidas elo :Congresso. t. · t 

·sou auctor de urna en1onda. a est~. par e do proJ.ec .:..o, 
einenda oppor.Cunamcn to aproscn tada: 1á. 1 Ilustrada Con1m1ssao 
encarregada elo roYer o mcs.m.o pro,~ocLo, 00' ta~ ~m_9nda, snc:
-ccs.sivamentn a~pprovacla o re.Jod.acla 11clo~ d.l~no:; r evrs~res, foi, 
·após sua rr.jcição. ]JOnrada por lnmmns1~sm.1n parecer ... em ~e-
parado. snbscripto no r alguns elos rna1s 1llusLres n1embr os 
cl'aqüella Co.mmi.ssão. 

(1.) Na primcim odi1.~ão, os!c discurso foi publicado cm 
Appendice. 

, L__j 
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E. como si tanto não baslasso para impor-nl~ a. obrigaçãq 
de sustentar, nesta conjunct.ura, .as idéas contl?as ~aqueya · 
emenda, eis que veiu ella ·a ser ainda recor:nn1enc!ada a .apl.~
ciacfio e e.studn do nobre M.inistro ·da Justiça, pe1o e:nmen~.r~ 
estadista ·se. Conselheiro Saraiva, senador. pela Balua, pas
sanrln cl,cst~arLe a ser .Pndossa~la ,lJt=-.la aL1CI.m·1\lade, saber o al f.a 
c.ompetenc1a do en1ento brazileiro,. ~ue ha CLe ser, eu espero . 

. tão ntil· a este paiz na phase nollilca que .ora estarnos con
st.ituind·o, quanto o fôra naquella que termm.ou a 15 rle no-
·von1bro do. 1889. . _ . . 

Não veja V. Ex., Sr. Pres1dente, n~o ve.Ja esta I~ lustre. 
· Assen1bléa, no meu procedimento actualz.' 1sso que em llng\1~-
. gem politica cleno:rnina-se - O'pif!Osiçao · parlarnen.tar. iN 1:!o 

sou um homem· politico. nã·o o fu1 no pass~do regnr~en, nao 
desejo sel-o neste que agora estamos · org~I\1zando ~ na o amo, 
não auero para .min1 as glorias aue a poht1Ca offerece .. e de 
cOraoão proferiria á minha posicão actual o poder continuar 
a servir· á minha. Patria ·na,_ obscuridade em que tenho vivicio -

. atr~ , agora. . · 
A maior parte da n1inha viela; eu a tenho passado exer-

cendo cargos da magistratura. e na magistratura quizera ter
minar· os n1eus dias, .si a isso não se o)ppuze.ssern~ de algum 
tempo a esta parte, motiVOS de forç.a n!ai·Ol\ .. deantc ~OS. quae~ 

. ·vai-se mostrando i111potente toda a res1stenc1a da m1nha von
fade~ todo o ·an10J' qnr vol.tt :'1. prof'issrto (lr. rna~üü.radn n a sua 
vida modesta. · . . . 

O SR. ZAMA- E' um magistrado.quo n1trito honra a ma-
gistratura· brazil.eira. (Muitos a.p·oi.ados) . '·' · . 

O SR.· AMPHir...oPHIO - Não pensava:,· Sr. Pre.sidente, que 
viria um dia a occupar posicão neste Congresso .Constituinte; 
não fui collaborador da Republica~ em nada concorri -para o 
seu advento, e,· simples espectador das causas politicas do meu 
paiz, por ser desde muito um des-crente, meu tempo ·e 1ninha 
actividade erão qua.si e:xclusivan1ente íJ)artilhados · pelos tra
balhos do meu gabinete e do torurn e pelos encargos que· os . 
cüirlados da . familia me impunham. · · 

. . A confiança de meus c:cmcidadãos~ enti~et:anto, eonf,ianGa 
toda. ospontanea, honrou-me con1 uma câdeua ne.st.e · re'cinto, 
o. uma· vez aqui collocado, é meu dever, dever. de cons·ciencia, 
dever de · patriotis.rn~ .. dever de dignidade, · oppôr-me a todas · 
aau9I!as idéas aue forem contrarias ás minhas convic~.ões 
(Apm.ados) . Extranho .a· considera.ções. parti darias, · despre
oc.cupado de qnalqu er Jntêi:cssc pessoal. ·não ctn ero saher o 
que ·~ que me a.cpntecerá ou me ·estará reser\rado depois crn o 
ou tiver · cnmprwo -o meu dever, votando neste ou naauelle · 
Rentioo. en1 quaesquer a.ssumptos · aue forem submettidos 'á 

. apreciação desta Assembléa · (Ap-oiados ·e apartes.) Taes são . 
· pois, as· idéas ·que me guian1 neste momento. E para qn~ 

possa o Congresso· bem aquilatar até onde vai a sinceridade . 
desta~ mi!lhas palavras e intenções, . peço-lhe que permitta-me .. 
ler. d aqm, J?.esta p~rte·~do, me~1 · discurso, tu~na . declara·cão, 
un1c3: que. fiz, . em relaçao. a minha conducta, ou procedimento · 
ulterior, s1. porventura. vwsse a· n1erecer a honra de ser eleito 

· · membro d'e~ta As?embl'éa; cl~cl~racão qu.e foi publfcada- por 
todos os orgaos da nnp~'ensa. cl1ana da .Capital da Bahia quando 
com surpresa para 1n1m, v1 q1.1e o meu nome era corn insiR- .. 
tepcía apresep.tado, ou rec?mmendado, ao eleitorado· d1aqncllc •. 

... :Estado, em l1sLas de ca11d1datos a este üongl'~sso (lê) : 

... 
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DECLAl-tAÇÃO 

. «A' vis lê~ Lia insistencia na indusüo do n1eu nome mn 
llsia de eanchclato.s ao annunciaclo CongTesso Con.st.itllinte, 
tenho po1· c.onveruente declarar: 

. QL~e nenhuma parte Lenho t 1c1o na confecç.ão das alludidas 
li~ tas, t~nto nas qL~e Wm sjclo publicacla3, nestes ultüDos dias. 
})E; los . diversos orgaos ela 1mprensa da tarde, como naquella::; 
que, prococlentomrnh'., foram distrihniclas em boletins avulsos; 

Que, extran1~o a . cornbinaçõqs particlarias, não almejo a 
honra de ser eleito, ~L para a rrnnha eleição f'ôr necessario o 
concurso ele qualq11!'1' elos partidos ])oliLicos ora existentes: 
·.,.., Que )ulgar-rne-ia incligrio de i'eproscnlar mens eoncida
dao.s,. tcr1a por deslnsteado o n1anclato e ele prompto o resi
g··naria em qualquer LetDpo, si elle viesse a ser-me outorgado 
por favo_r ·ou en1 vit'LHcle eh~ iT1ten'l~l1Ção interessada do ele·-
m.ento governan1ental; · · 

. 1Que, finaln1ente nãt! ~umlo lllll pretendente ao alLo cargo, 
reconhecido acceitarei, t:Jdavia, sua investidura, con1o serviço 
que não tenho direito de n~cusar á Patria, na sitúação gra
VlSSi.ma a que .somos chegados, si minha eleição fôr producto 

, genuíno· da espontaneidade ele meus concidadãos, sem qu_al
quer solicitac.ã·o ela n1inha narte e sem outro compromisso 

. além do de cün1pril' o meu c1ever com a maxima liberdade de 
pensamento e· ele acção, se~nmdo ·as inspiraç,õe.s da minha con

. sciencia e elo meu. patriotismo. 
Meus coneidac1ãos: 
A politieage.m, e Sll ella. fez ruir. quando 1~1enos se es

.p'erava, o edifiei!) quasi secular ela no.ssa prime1ra fórma de. 
· governo, a despeito elo prestigio das tradições~ ,qa força c~os 
interesses nellas vinculados c das grandes qualwade.s e vn'
tude·s privadas elo ben1 intencionado monarch~; · ev~temos, p~is, 
cada un1 na medida de suas forç:.as, com a. 1.senca·o e patrw
ti$1110 de que ·ror capaz, que pelo mesmo ~onstro venha a ser · 
devorada a nascente ou nasci tura· Repu bhca. . · . 

As fórmas ele governo não passam de acCidentes na v1da 
d.o.s p,ovos. 

iJ3ahia. 11 do ,julho de t89ü. >> 

. Guiando-me por eslas icléas c inLenr,.õ8s~ Sr. Presidente. 
s-i tenho concorrido com o meu v~ Lo para ser~m approvadas 
n1uitas das clispo.sic.õos jú discuL1das elo· proJ~cto governa
n1ental oulras tenho :rrancmuentc clesapprov::w0 .e a outras 

·terei àincta' de negar . a min_lia ar:'prova9ão. E~1 d~us .vontos. 
entretanto~ p1~ofumla e .racl1e~ü e a. n11~?.1a chv.erocnc~a c~~~ 
aquellc proje·cto. ~~ dalll n .r1~vcJ>, llllll.Cl.~usD~, ~.JUC m~, .co~~~~ 

· de justificar a l'ninlta oppos1çao a ,l'lll;:--~ a.dc~u~~n~l~. a~ tazoc~ 
. c .08 ·motivos da t't'et 1 ~a elo mt'll y,-;i.·l d~ c1v·q>O!:i1ÇOLS que llto::-; 
são attinentcs' t' .,• I ; aq cll r. . Um desssus puntos, a que ac~1.uo de. re. e.1.1~-me, c , u . :.-

. en1 que são estabel_l:~eiclas as relaçocs e~üt~e ~- E~t.a~~ c .. as. con-
. f' "" · 1·. · l"ll cp·toro 11"'.::: acLuae:-, ctrcumstancw,s, um · l.SSOCS 1'8 JglOSaS. 'j JoL ·.. ' · u,.., ~ . -. , , ·a··"". . . 
systema de pleHa 1 il)erdadc entre as dtv ersaC.s r elLl_ollqP~ e los 

· · · · · ·- ·· "'L, rl(lcl'(\ladn na ons 1 mçao c os poderes daUnHlO. como,c.;:~a. ·';'~' ·- ,, ,. ·,~ ,~ . t .. E,..;t d ., u · 1 ~ l, si 1'. Vl'rlaclu au:-~ puder c::; fcdLJ. ac~ rnan e1. 
_::;.a os llt_f Oti. lllltll t'. ·~. . :-o pocintn r~ll·t.'::i por outro lado, e.n1·· 

ou subvencwnae Ctl us nct ...., " . "- · · ·t t · · - · · ·' · · 1 ' ; 1 o·· ·1c1s c·ltllo;.; cx1s cn .cs. nem a lJ:.Wa1~at· u exor~Jetu c e llllLt qu L c ·· ~ · -. 
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este respeito prescrever reg.ras que liri1iten1 a liberdade dos 
estados·· federados. . · . 

Era este o systen1a unico que a boa razão e as convenlen-
cias. politicas estavam indicapdo, desde que se entendeu ser 
inc·ompativel con1 as exigenc1as da nova fórma de governo o 

·reO'in1en de uma religião do Estado, qual tinhamos outr'-ora; 
este o exe.1n~plo, que nos ~1inis~.ra!l1, exc~pção fei~a. da Repu
blica Argentina, que n1antem, ainda, a unidade rellg~osa, todo:5 
os outros pov·os da n1esma forn1a o.e governo, a Su1ssa, a Al-: 
lemanha,' o Mexico; este, finaln1en_te,_ o syste~a que ·.de boa 
vontade ·acecitarian1 todas as conf1ssoes rcl1g10Sas existentes 
no paiz. 

Sou catholico apostolico-romano ... 

.a· SR. nADARÓ -. Muito beln. 
0 .Sl;t. AMPHILOPHIO - ... creio en1 tcido:s OS dogmas 

definidos pela Santa Sé, creio .en1 ~od.as as verdades r~veladas, 
.acceito todos os sacramentos 1nstlttudos pela· auctor1dade de 
Nosso Senhor Jesus Chri.sto; n1as, aBsin1 como quero que a 
n1inha Egreja seja collocada mn situa~.ão de perfeita· egua1-. 
dade con1 as den1ais confissões, assin1 ta1nbem não admitto que 
c·ontra ella se estab~ca, em nome· da liberdade de çonscien-:
cia, uli1 systema. de excepção, de negaç-ão daquella. mesma li
berdade de attentado manifesto contra todos os .seus direitos; 
quero, en1 sumn1a, UD1 regimen de dire_ito COU1IDUffi e plena 
lib_erdade religiosa.· 

O .SR. SEABRA - Si é catllolico do Syllabus, é inconse- · 
quente, pedindo ·a liberdade de cultos, porque o Syllabus diz 
que~ neste caso, a!~athema sit. (A1Joiados.) · 

o SP.. _1-\.MPHILOPHIO - O outro ponto em que a minha 
ctivergencia é profunda é aquelle que entende corn a futura 
or·ganiza-(fão judici.aria do paiz, ·materia importantíssima, ma
teria transcendente, cuja discussão ben1 n1erecia ser iniciada 
por 1 quen1 dispuzesse de. 1uaiores. habHitaçõe.s, de n1aior com-

. petenc.ia (Não ap~·iad~os) --s(_)bre o assun1pto. · · · · 

. · ~m todo o caso, e sirva-me isto de escusa, as circun1stan
cias a que allud~ en1 principio e a minha. posição de· n1agistrado 
in1põem-1ne coüw dever ilnperios-o o -dizer com franqueza· e 
verdade o que penso en1 relação a tão. difficil e co'n1plexo as-
sumpto. . . ~ . 

· O Congresso relevará n1inhas lacunas, saberá. ser· indul.:.. 
geníé ··'Para :q:?-E?m, como eu, não teJ?-1 habitos de tribuna, nem 
dotes -orator1.os .... - ·.. · 

:Voz:Es · -· .:\ão parece. 

O SR. ·A:rvrPHILOPRio - • . • e, sobretudo, não me inter
·tromp~ré\ com apartes,- que, rep_etjdo.s alé~1 qe ~erta medi~a, . 

· poderao p~rtl.~rbar-1n'"\. ~':'.. 0~pps1çao dB n11nhas 1deas e sena
mente preJudi-car o desellYJ~ \ ~2~-:::;.~c a e minha argun1entação ,

1 

. Sr. Pres}de~te, . de~t~uip.do cü'm.J.?letamente o systen1a . da: 
antiga· organ:t,Zacao _Judi.c1ar1a d.o pa1z, o Governo· Provisorio · 
e~~b!31ec~~ ·no pro;eeto qe_ Constituiç.ão .um systema, ·que só 
nao e ong1!}-al, ,Porque .f01 1mp.ortado d~ Republica Argentina; 
mas que nao e. o . ~ysten1a -da Federaçao que ten1 servido de 
ty·po para ~~s' den1a!s, a Fede:r:_açã9 a::nericana, que não é. o 
da Feder:acao da ·Su1ssa, que nao e, ainda, o da Federação da 
Allen1anh·a. 

I 
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o Sr-i. rL\Y.\BES BASTOS -- P~ir''·"'i1 
(Riso.) "·- que é de H_onchE'as.: 

O Sn. A~IPlillCJPIIlt) _ 1-l, ... ! . · 

d • . .I ~,,.·I' i'lj'\ ··tl para os 1a;:: da nn~L'Pn te H-, 1 , 1 · · • • 1 ·. 1• • es '- Y<l resen·ado 
ol'ganização iudic·ia,·i·~-quc .• ' 1~1~'/- 1''·azllena um plano do 
dos povos m;1s atlt'<~u~ttarJos :cl; 1l 1 ,'~_uJta 11~c_:,J a lição e o exemplo 
a ter ) , 1 ]-. ' ~. ' I C :::--1l1il ·' 1:'111<1 de 0 '0V8l'll0 \rl'e.., 
' . l.O~ pon o c e D::lrucl::l e moí1,•l,, '1.., ; . .., -~ ~?__ ' .. :;se 
bhca VJZlnha r1·u 0 Ptt_ n'"' 1,~ 1· 1111 .1 ·r···'·. ·-~ :lL-cllLll!Coes da Repu-

. . : · - . • u ,, , 1..:nn-··11,\'1:1 ~u 1 t, b 
pouco ternpo os! ar·. 1 • 111 m:llcri·:t r1• ; ~(;: .j': .:? PPlm 1a a e em 
tica do Direito e 1 ;;;if • :-- · ' .. \J •

1' '=- 1" ncao, cultura c pra-
(Jluito bera.)' 11 

··· U.'lçc~o muJr,J ~~íJ::<":•m elo niYel elo Hrazil. 

. D::'_!A Yoz -- T~.-: 0 rwcla 01'8. · _;::j 
TI1.stra~-uo da .Justica. se ac-c,Jrnmodassc á aclmi-

Ot:Trn. Yoz - :'.L1s é is:::o m~.sm.J: n:Io :3o accomn1oda 
. O Sn .. '\:\lPETUll_)Hro _·~r. Pr,-.~j<"J,•nír 0 illll~tre ,,r· 

lll;;:l"O da Tn"1;ra , ; , · · · -, :::. Lnl-
~ 1 

.• • • .~ -
1 ,c Jtlr.·r·e~~C'-me lO c. a a cnnsidcraeúo pessoal c 

sou o _pumc2ro a l't""~conlH'cer sr:ns fa]i·'nLo~ c u :sinccridac1-..' de 
suas nücncuc.:::. . . · e 

VOZES - 1'üdOS 11Ú3. 

O S_n. _.\:\lPIIILOPHlO ·-· ._.. mD.s. c]c~culpc-mc s. Ex .. 0 
seu })rOJ e~~~ m?;t r a. q..,ue 8. ~x' .. 8n . elaborai-o~ esqueceu ·do 
to?o. a? _cl:L.:lJll1~Lal:cw_~, ~l~ pa1z_ 0, rlc1xando-se fascina_r pela~ 
u_:~tltUIÇ(O~::. (,o, PO'- o 'l~lllt10, na o attcntou quanto dev1a para 
a::, condJçoes ocxJJm·;,t.YeJs em que se acha aquella Republica, 
que de Federa~ ao so tem o nome. 

D.eante das rcclan1açúcs c protestos quo a magistratura 
do pa1z leYaniou ... 

. u~.L-\ voz - jJeno.s na Capital Fcde1'al. 
Ot:TRA Yoz - Foi bem a cru inhoad<:l. 
O SR. _\:\IPHILOPIIIO - Foi a primeira, 
Mas~ dizia eu. Sr. Presidente.· cloante das rcclamaçõe.s e 

protestos lcYantaclos r,oJa magjslratura. logo que pela im
]Jrensa foi publicado o plano ela fütura orgm: ização judiciaria 
do :pa.jz, o nobre ~.Unis tro. tentando justific.al-o. disse. em uma 
~~}osiç.ão de m.otiYos dirig-ida ao chefe do Governo Provisorio, 
1sto que passo a ler: 

« ... Esse accúrc1o geral quanio :i organização c funcciona
n1ento de un1 duplo Pocler . .Jucliciario nos povos que têm ado
ptado esta fórma elo g-overno, significa be1n positivan1entc que 
é suhstancial e caracteristlco de 11m regin1cn federativo a co
existencia de un1 ])orl•;r federal e ele um Poder Judiciaria local, 
eada u1n desenYo1Yendo a sua accãn dentro da respecti-va es
phera de compeLcncia. sen1 subordinaç.ã.o, porque são sobe
ranos, e. sent. eonl'lic( os. porque cada um conhece a natureza 
do·s jnteres.ses que provocarn a sua. interv~nção. 
· «De resto.· ó bem conbcci da a cloutrma que por este 

sabia n1ecanismo se concretiza em uma organização govcrna
nwntal. 

<<~ão se ·con1Jeec uma FedcJ:ar~Cto sem estados o n1uito 
ll1GllOS se comprehendo Ul11 Estado .s.:;m soberania. or~~ os 
orgão~ desta sobt?rania são os tres gr_~u:de? poderes 'POlltlc·os: 
- o LegislatiYo. o ExecutiYo c o Jucllcm_no; portan~o, a sup
prcssão de um desses orgãos clcYc vroduzu·, 11ece~sar1amente, u 

-~-- .. ..,.·1---"""'··T~.!~;.~r .. ~r.;~0,~~-~-~~:'~~~~~~,~~~.~~~.;~.,•r:!»~.o,.:--.-·~-..!'~~7~-=~~~~~~::~~7..:.::....:.. __ .., -~~ 

--~~ 



.'• 

-~' . 

, ~I •• ~' 0 ' ' 
0 

'. 0 • 
0 
'~ ,; r\ 1 , I 

-01-

mutilação, ou, antes, a propria suppres~ão da sober'ani~, pois 
que, onde esta falta. surge a subordinaçao. a dependcncra, quo 
8 a negação da entidade· politica que se denom1na Estado, na 
accepção do Direito ·Publico moderno. 

« En1 substancia, no regimen federal está consagrada a 
existencia de uma dupla sol;rranj a: uma, que so exerce cm 
toda a extensão do territorio nacional, outra, que eircum

. sere v e a sua acção aos limites do territorio de cada Estado. 
<<A appUca,ç.ã0 ~des,Lo 'PrinchJio. _ao governtJ elos :pov?s 

creou o sy.stema f ecleral, cm ·opposJçao ao syst.oma uru tar~o. 
que é a concentração elo Poder o, portanto, a represcntaçao 
de uri1a soberania un1ca. Desta ot'dcm de .icll~ns conclue-se 
que para "fundar a. unidadt> j_udilii at·ia~ '~omo úodem os rnagis
trados,- seria -preciso repudiar primeiro o plane de uma orga
. nização federal, visto qu~ sel'ia incl.ispensavel privar os es-
tados de sua soberania. arrastando-os á subordinação do üen-
tro, etc ... » · 
. {Con1o vê o Congresso, clous são os f'unda.n1entos que o 
nobre Ministr·o adduz. para a ju~Lificação elo seu. ·plano de or-

. ganização judiciaria. - ' 
O primeiro é o accordo, a uniforn1idade que. no dizer d0. 

S. Ex., existe em· todos os paizes regidos pela fÕrma federa
tiva. no tocante {L dtraliclade judiciaria, por meio de ·orgãos 
parallel-os, o que mostra, no erttender, ainda, do nobre Ministro, . 
que tal dualidade é un1a condição essencial, .característica, do 
semelhante forma de governo .. 

. O segundo é que a fórn1a federativa ten1, ainda, por con
dição essencial a co-oxistencia de duas soheranias, agindo si
multaneamente, uma ao ladó ela outra, ·e que, assim sendo, 
n~.o .se comprehenc.le· coú1o os estados possan1 exercer a sobe
rania, que Ines é propria, sen1 urn dos trcs orgãos pelos cruaes 
se exereitá a· soberania da União, o Poder Judiciaria. 

'Estes ·c.lous argumentos do nobre Ministro podem redu
zir-se, e.rn sua essencia, ·a un1 s·.ó. isto é,· .con1o, na ·fonna do 
governo federal, ·os estados· são soberanos e a soberanLa deve, 
de nece_ssidaqe, ter )Jma triplico manifestação. por 1neio dos 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciaria. por 'taes razões 
todos ós governos de fórma ·federal tên1, uniforn1en1ente, ado
ptado en1 suas constituições um Poder Judiciar.io local, parai-

. leio. ao Poder .Judiciaria federal ou na-cional e, con1o esté, ser...:· 
vi.do por orgãos, privat~vamente, seus, distinct.os dos da União 
e' ~e .todo ]ndependentes na esphera de acção que lhes é pro-
pna. · · 

Mas, Sr. Presidente, nã-o me parece que seja sustentavel 
a dÇ>utrina do nohro .Ministro. quanto a esta supposta .sobc
raJua dos estados, en1 ·um reg1mon de Federação; e lia é })C
l'OJnptoriamentc, condernnada pela theoria ·c, universaln~ento 
repellida pela pratica; a Constt~uiç:,ão dos Es,tados Unidos, Ler~ 
Inl]lantem.cnto, -a rcpello, e neuhun1 dos. conunentadores dessa 
Constituh;ão a susteüta. · 

o· SI-L CAMPOS SA"LT...J~S. (Min-istro lla l'ttsl:iça) - Ho.i. Cll.' 
mus~rar que são soberanos. · 

. O •S.R. AlVIll?I-IILOPr·nô - Não,· os os lados não são, não 
pudem .ser soberanos, porqur. o que. estamos constiLuindo é um 
governo do Federação, e esLa occupa um ponto intcrmodiari·;) 
c de transição entre a 1Confederaç:.ão e o J~stado simples ou 
tmitari o. · · 

·A· FuLlei·a,~.ão é, como a 'C'ouf'cdura~,ã·o, um Ef:lLado com ... 

~ ... 
"I 
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pnsL?.1 na lJng·uagcmi dos publicistas; mas, ao passo que na 
Confederaçao cada Estado guarda, perpetuamente inaliena
veln1_ente, sua respectiva .soJ)erania, sen1 vinculas 'ele depen
dencia ou subordinação. c-omo é proprio de toda a soberania 

·e sen1 outr_o lin1ite alén1 do fixado ele· Estado para Estado, po1: 
suas relaçoes contracLuaes, que. s:ão de Direito Internacional 
n~ Fecle_r3:ção,_ pelo contrario, a soberania é só da Naçã.o, re~ 
s1de, orJg'lnariarnenLe, no povo dos estados que constituem a. 
F-ederação, e não cn1 c.ada Estado considerado abstractamente 
como uma. fonte ele, sober:ania c ele Poder publico distincto do 
Po.d~r nac1gnal; c e po,r 1sso que, estabelecido um regimen de 
Confederaçao,, sen~ re~resentantes são agentes diplomaticos, 
suas assmnbleas sao dtetas e em seus negocias commun.s de 
maior in1portancia O acl-1'C{e?~end1trn apparece para attestar 
solennemento, a soberania de cada Estado confederado. ' 

E' desse typo, mais ou n1enos alterado em seus accidentes 
. eni suas modalidades, n1as inalteravel, sen1pre o mesmo em 
seus caracteres fundan1entaes -. é desse typo, Sr .. Presi
dente, que nos dá noticia a Historia, quando se refere ás con
dições que existiran1 na antiga Grecia e ás ela Suissa, Hol
landa e Allemanha em outros ten1pos, como foi por es.s.e typo, 
ainda, que começóu nos Estados Unidos da America do Norte 
aquelle grande, difficil e memoravel movilnento de transfor
n1aç.ão politica que deu em resultado a forma federativa·, a 
qual, .si deve encher de orgulho aquelle povo extra·orclinario .. 
pelos grandes beneficias qu·e lhe ten1 assegurado, justiça é 
confessai-o, entretanto, foi, antes~ obra das circun1stancias e 
da força dos acontecin1entos do que d·o genio inventivo dos 
seus patriotas dos fins do seculo ultimo. 

Elles, os estados an1ericanos, passara1n de colonias a es ... 
tados· confederados e de· estados confederados a estados unidos 
ou federados, e ne.ssa admiravel evoluç.ão, o ·que se vê~ antes de 
tudo, é que elles obedecera1n a essa mesma força, a es.se 
· n1esmo movilnento de l)atriotismo, 1~11qvimento irresistivel:, 
que está p·or toda a parte~ en1 nossos cl1as, transformando os 
pequenos P.ovo"s en1 grandes nacionalidades, e que. sob a fórma 
.federativa, precursora da unitaria sin1ples, unificou Já toda 
a Allemanha e Suis.:.a, antigas confederações de elementos os 
n1ais hecterogeneos. · 

\Nos governos fecleraes, uma é a Nação, uma só a s·obe
. rania, e esta .senipre indivisível, porque é a suprema potestas.: 

porque; si fosse· susceptível de divisão ou decomposiç.ão; isso 
, importaria suiJJordinação, e subordinaç.ã.o e soberania sã·o 
idéas que se" repellem, por .ser uma a negação da outra. 

De sorte que, Sr. Presidente, ha isto de peculiar aos go
vernos. federae-s: representam esta-dos compostos, mas a so-. 
berania é un1a .só, pertence ao povo c no povo reside c~s~n
cial e originar.ian1ente, como bem ~ clcm_onsLrou ·O pubhc1~ta 
an1ericano Brovvns0n, no seu. procwso hvro - a Repubbca 
A1nm•ica..na. · . · . 

No seu cxcrci.eio, a s·oherania ó delegada a orgã.os da 
. Uniii.o o 'orgão·s {los est.a:da.).S·,. •r: ·dahi IS que vpm toda E- confu~ão 
dos partitdarios da .sqberarua dupla; .tal del.eg)açao, porem, 
nada affecta a .soberania mn sua essenCia, ·por 1sso que a dele~ 
gação proeedc sempre elo povo, como )'á se. dava no regip.1en 

· dA. nossa antiga fórma de governo; e c precisamente por Isso. 
porque o pov0· c só o povo,... é sob~rano, qul~ ~studadas c com
paradas entre ~i. as fr,dnraçoos ·ex1stcntns, v e-sr- que cmtr~ ollas 
nada é wais· vur:i.avul do que "tt som ma de poder· que n C0n-

5 
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ferido aos orgao.s dos os Lados, sondei olla nutioe ·ou n1cnor, 
segundo as circumstancias de cada povo, de n1od.o que a n1e
dJCla o o UmiLo da delegação constituen1, en1 ultima. analyse, 
uma questão de direito positivo, que cada povo resolve como 
entende n1elhor. 

Não ha pois, essa supposta dualidade de soberania ngs 
governos fedcraes; e si isto não se f!Ornprehenlj.e tão faGilmente 
quanto COJnprehendemos a origem e fins dos poderes locaes 
nos güvernos sin1ples, é que, comp já advertia Madison, para 
bern -comprchender a Constitt:Lição dos Estados Unidos, é prc
ci.so evitar o erro, que tantas vezes se comn1ette, .con1paran
d.o-a a. un1 g·overno centralizado ou a um governo confede
rado, quando clla não :é un1a nen1 outra cousa, n1as un1a combi-

. nação de arnbás, de sorte que, não eneonLrando-se um n1odclo 
qüe a approxin1e elos outros systen1as de governo, ella deve 
servir de interprete a si vropria, segundo o . seu texto e as 
eil;cmn.stancias ·parti,cularos que a distingumn das. outras con
stituições. 

iNão, ·sr. Prosillenle, a soberania é uma só; dividida ·ou 
rnultiplieacla,· já não seria soberania; como a ccrt"ezu, como a 
verdade, olla não admitto,. ella não pó de ter gráos. No seu 
exercieio, destaca-se della aquillo que diz respeito aos ne
gocias ela União, negocias geraes, negocias C0111111Uns da 
J?:atria, como destaca-se aquillp que . é peculiar aos 
estados (.Apartes), .'mas, en1 ~ma origem e essencia, a 
soheran'ia ó sempre uma, con1o u1n · só o sangue de que se 
nutren1. toçlos os orgãos do cor·po humano; o tanto assin1 é, que 
nós, os legisladores, os representántes da Nação, por eleição do 
povo ·é que have_mos de dizer quaes os poderes que terão de 
pertencer aos estados, no regímen federativo, que esta1nos 
organizando.· · 

O Sn ., AuausTo (!)E FREITAS - Está, pelo i11enos, enge
nhosa a argumentação .de V. Ex. 

O Sn. AJ\:IPHILoPIIIo -- Isso, Sr. Presidcnté, vê.:..so cla
lta.mentc,;- con~:uQtando a Gonstit.tüc.ão dos Estados Unidos. 
Basta -le.l-a1 .Para nos convencermos de que não ha alli senã.o 
un1a soberania, a soberania popular, origem de todo o Poder 
publico, assim da União, como dos estado.s. ·· 

Assin1 é que diz O· prean1bulo da Constituição dos E.s
taclos Unidos, que peço licenca para ler: :.._ «Nós, o povo dos 
Estados. Un~dos (notai - o l)ovo, e só o povo), desejando con- / 
stituír un1a união mais :Perfeita, assegurar a tranquillidadc 
interna, prDver á pefesa. conunum, etc-. . . decretamos e esta
helece.n1QS esta Gonstitu1ç.ão para os ~stadps-Unido.s da An1C
rica ». . 1 

O S'R ·: SERZEDELLO -· V. Ex. não se esqueça de ver depois 
a Constituição da Suissa. (lia out1·os apartes. )I · · 

··0 SR. PRESIDENTE - Attenção; quem tem a palavra· é O 
Sr. Amphil0phio. · . . 

O SR. AMPHILOPI-IIO -:-- Eis aqui claramente manifestado 
() pe11:.samento de que a soberania é uma só, a soberartia po
tpular .. · 

E' o povo dos Estados~Unidos que decreta e ~stabelecc 
a Co.ns.tHuição .c}iaiquella :Federação; na:da ha wili que ,aü·c;t(jrize 
a hypo~fiese do nobre Mirtistr~, a hypo.these de urpa dupla 
soberàn1a, dessas duas soberanHts parallêlàs, ümà da União; 

: ... ··y 

·. 
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·01.1 1·r·r> r1 • .. 1 ., ,-;' · 
. _v u tU::; ns ar ns . .1~ como eonsequnneia de uma. tal dcelará-
~ao, que, vor see o vreamhulo ela .lei fundamental deve conter 
·r?12 s~~lt~1eso. todo -~) sou yon~an~o~to c intuitos, eis. aqui outra 
clr~po~1r,a9 da. ll1Cti!lla ConstJ!~u1çao, a. elo art'. /1: 0 , n. 2, que 
p-or SI so. rosolvt~na a questão, si o preambulo já lido não 
~([;j-~s.se Dura dOixal-a, elo plano, som nenhun1a razão de ser 

« Esla Con~L.iLnit~ão (diz a disposiç.ão que tenho doan L0 
dos olhos) o as leis que ?erão :feitas em conscquencia della, 
c. todos os tratuclos ~oncluidos· ou por Jazer sob a auctoridadc 
dos .Estad.os Unidos, constituirão a lei suprema elo paiz e serão 
·ohrJgatorJ.o::; pal'a Ludo::J os .iuizes em cada J~st.aclo, quaesquo1· 
truc possan1 sor· ·as rlispusiçõcs cont.rm·i.as inseridas Tia tC:onsti
tuição ou nas lois do qLJalqucl' elos estados.» 

"1· EsL~t c}i~pot;iç~n, cm!w. vô-Sr', posi_L~vamen!,c d.ecl:ara q.un 
a tL.:on::;Lrl.uiÇao, lo1s o tealados ela Unw.o serao obngatorws 
para todos os estados fcrlr.rados, -o que bem nwslra a subor
dinação dcsLes c, DOis, a. auscneia completa da soberania qu(~ 
se pretendo l.lar-1 hes ·1~.rn um rogirn·en de Federaç.ão. ·· 

Co.rnpare-se agora quanto acabo de ler com o qu(~ cUs
punham ·os tres primcjros artigos ela Confederação que pre
eedeu á Federa(~~ão norte-americana, e dessa comparação sur·· 
girá .uma contrR--IJrova ela ·verdade que tenho aM agora sus-
tentado. · 

Eis o que clizi~.m Laes artig-o::;: 
,<: Art. 1.0 Esta ·Confedol'Hcão ·lel'á u norr·e ·de Estadoi5 

Uni·d'os da America. · · 
Art. 2. o Cada Estado consetva 8Ua soberania, sua liber ... 

dade, sua independenoia u todos os poderes, jurisdicção ou 
direitos que nã.o se achmn expressamente delegados pela pre~ 
sente Gonfedcraeão ao~ Estados Unidos reptesenta-dos ern 
Congresso . · . . , . 

.A.rt.. s:.f) Os ·ditos estados constrtuen.1 uldiv1duah11ent~~ 
l?elo presente acto, um p(l·cto perm~nente de a1~1is.ade entre s1, 
;para ·a ·de-fesa .cmnn1um, eonservaçao de suas hberqades e sua 
rec.fprq~ca f~liciçlade, cqn1.prol1}ette~do-se a prote.gerem-se re
ciprocamente contra toda a n1vas.a~ .... ou ataque .. a todos ou . a. 
àlgi.úís" delles, por m·otivo de · rellg1ao, soberania, comme1~10 
ou de outra es.peeie.» . 
· · ·· Fecler·acão e Confederação são, pois, typos rd1fferentes de 
g.oye:rrió . e sô na Confederação são ps estados S·Ober.ar:os. 
· · ·:Pas'semos, · agora, :á d~~l.tr.i~a ensinada pelos p~bllc1stas q-q.e 

têm eomment.a.do a ConsLltuiçao dos Estado\s Un1dos. 
Referindo--se ao preambulo da Co!ls:Lituicão . .cto seu. paiz, 

.assin:1 enuncia-se o sabia e provec·t.o JUIZ Story. . v 

· · o . _ .0 0 ordena e ~· estabe·lece· uma Constituição, e nao 
.« · P v· ,... E t lt ·. u pelo rnenos uma Confe-

JUna Q-onfed.era<i~:w. is a _u Im\ .~ tado de uma ~lliança entre 
:d~pação .P~ra, nao passa a e. u~ r~a ar.a elles obriga to ria senã~; 
estados nxd~p:endentes e .que nao. e P,. Confedera(>ão repousa. 
· ·.1 · ·t p. 0· que lhes convem, uma "' · . 

1 pe o, ein . , . "' rdeaúte das quaes eada part~. J:U $a 
.. s~mprr~ em pr esçnpçoes-. , . t. . deveres, uma Conshtu1çao, 
(]efini-iivan:e!lte de r+e~t:u~~a~~ó~ma permanente' de gov.~rno~ 
pelo contrar1o,·daprese a vez 0 ,.1torcrados. .são irre-v.og.aveis .~ · 1 os po ere.s, un1 · ~ .0 . ' · · 
·
11ê qup.ti. n1' 501 .... ar'hitral"'iamente retirados~ etc.». . . · ·, nao poc e · · !J .. 
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· ·Solidaria nas me~nnas idéas diz por sua vez 'I'ownsend 
outro pupli~i~ta an1el'ican9, refe'rindo-·se, ainda, ao pream.bul~ 
da Gonstitu1çao do seu pa1z: 

. ~< Diffcrenten1ente dos ar·t.i.gos da Confederação que ·Con-
s.tituJan1 up: a conv.encão ou pacto entre os e-stados 'coú1o taes 
(as. 8u.cz~). a Constl~ui f;ão é um wacto :feito v.elo povo. A pri
rnena linha .elo antJgo documento mostra que trata-se de um 
pa:cto entre estados; pelo contrario, a prüne·ira lintha do 
preambulo da Constituição nJostra ·que ·o pacto é do povo 
No ta i, continúa o publicista americano, o . l)reambulo· começa 
por estas pa.lavras: - Nós, .a r~ovo; e o que es·te propunha-se 
a fazer era. para si _.proprio e seus descendentes, e não se póde 
eorr:· nH·oprwdade dizer que os estados tenham descendencia.» 

:FinaltrH'ntf::, Sr. P1·esid8r.te, P para não .fatigar a attencão 
dfJ Congresso con1 a citação de outros publicistas americanos~ 
('is o que diz sobro o assumpto o publicista .arrgentino. Flo
rentino Gonzalez: 

. ~<'Podia o povo c·cinsolklal' os estados en1 tur:.! corm:o que 
foss:e reg·ido por um só governo, a exemplo dos ·estados con
solidados ·da Europa; mante\~-c, porém~ a distribuição das 
f'Uncções do poder pela fór·ma 'Ora existente, po1~que rerto
nheceu que aada .secção da .corrnnunhão politica ten1 interes'les 
·peculiares que o governo local pó ele · n1elhor regular e admi-
nist~·ar .. E' pela conveniericia ·de regular taes negocias do 
m.eHl.or· n:·odo possivel, que c~ons,ervou-se ·O regimen de go
\'f~rnos.·locacs e -.- no por ~1.na. adhe:~ión ·capric./wsa á una wu,
tonom·ia .. âe fl·Ue JJ01' rnttcho ·tiernpo se havia desfrutado.>> .. 

·Conseguinten1ente.~ meus senhores, a verdade é esta: a 
soberania . é uma só, assim nos governos unitarios, eomo nos 
governos cçmstituidos sob a ·fórma federativa. .(Apoiados.) 

E . nem jamais houve querr:1 •considerasse eomo prova de 
soberanfa local, paralle,la .á soberania na·cional, .a ex~stencüt. 
de jLiizes nomeados pelos g'overnos de estados federados. 
Considere o Congres·so :qúe o ·Canadá, ~)or exem.plo, 1que. nj.o 
passa de uma colonia ingleza., vive, entretanto, sob un1a. fórma de .governo federativa, e suas provi:ncias, as .provincias des.sa 
colonia, decretam suas leis de direito privado e têm Beus 
juizes, Juizes por. ellas ,nomeados, para .a a.ppli~ação de taes 
leis. Da mesma hberda.ae g·osan~~ outras ou quas1 todas ,.as eo
lonias .da Inglaterra.; e até as pr.oprias ilha·s normandas,, que 
.]ázém a .tão pe·quena distanc-ia. da·quella paiz, legislam sobr13 . 
direito ,privado, e para .a applicação de suas leis sobre. a. ma-· 
teria possuem ~uizes seus; poderiamos, entretanto, dizer. qué 
aquella~ · col.onias e estas partes do Reino da Inglaterra 
riosstwrrl sob0rania, soberania sua propria, dist.incLa da s·ohe-:-. 
tania nacional ? A propria Es·cossia, unindo.;..se á lngla'iérrâ 

.. •m1-- princípios do seculo passado, ne1n P·Ot isrso renunciou ···.suas 
insf.:ituif;ões cjvis. e ncclesia.sticas, e, quanto ao direito privado, 
ningnein · i~gnora que a conunon-law ing:lez·a ai~J:da lá não. p~
ne.f.rou ·· a· c.mn-rnon.-law, iQUC, eom·o sabemos~ e a parte ma.1s 
hnoórt~nte e a 1nais vasta do direito privado ing·lez, pois que 
a inotlat~~tTa não tem .codigo.s, ·O seus est.a~t.utos, stat1.tte-·la:ws, 
·com<.~·alli se denon1inan.1 as leii:i do )p.ar~lamento, nunca tivera1n 
por filn reformas ·Pr~unda~s · 0';1 T.a~icaes, na materia: E por: 
que ·manteve suas antigas Ins.tituiçoes e .t~m suas. le1s e .seu.:=; · 
juizes e·specj aes, será:, p0rventura, a. Escoem um Estado sobe-

.,.,..;;_----·-----·-·-·-··-----·-
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IM'ano ? .Sel-o-á, por sua vez, a Ir·la.Jlda C\. S 1 an ? -, e -o-á a ilha de 
:Si ter un1a mao'istratur . , . . . . 

crr.! nome rlesta r'\ q~1 e St~ )r~ ~.m.por ta . r,m te~ soberania, e . si 
p~ra os estados da Fednrlaç.ã~ ~j:~ ~m~ . 1ma.g1s;ratt~ra espe·Jial 
sao por eg·ual soberana" . . . -. razJ ~ ~nta.a digamos que~ 
Reino-Unido ôa. II{o·Iate~raas (E·'081t0a1111~.s r 11lUitas das secções cio 

r t:l • • ' ~ que e a verdade. 
\· OZER - Mlllto bP1r:1 ~ Pt~rfPitanwntt). 

O SH. A~1PHJLOPJ-:r JO -- Não quero abusar elo 'ConO'r s tT . _ . · I:) e so ..• 
. MA voz - Está fallanclo muito bem (N·u • apowclos . ) · me1 osos 

, ? ... SR. .L~:CVIPI-IILOPHio - ... ·mas tenhq aqui tantos. escri
ptor e~ amo:·w~no,s, que ~e ,oc·cu!P:an~ desta m:ateria, n10S>tranLlo 
qu~ :. sob?r an1a e uma so, 1onte un.1ca de tüdo o p.oder ·publico 
n~s o OVAl nos federados·, q·rw. bem q.uizera ,ler, ainda, 0 que 
dizem, prln n1enos, ·don~ cleRRPR rs·r.nptorrs ·' 

Voí":ES - Leia tndos. 

O SR. SE}BRA,- A que:;;tã.o ·é saber si esse .Principio re ... 
solve a questao. \H a DHh'os n.pa-r·tes.) 

. O SR .. AM~HILOPHIO -· Estou respondendo ao nobre MI
n.Is_tro. ela Justiça~ que apresrmtou con~o n n1 doR 1notivos jus
trfiCaLJvos do. ·plc:tnn dn sua reforma este Jalso suppos.to de 
u1na soberania dns estados, disLlncta da s-oberania nacionatl 
:pa!'~ dahi t~rar :ar.gument.o e1n favor da sua instituição de 
JUlzes esp.ecuws para os estados. . 
· Corno os municípios, os estados são mais. ou rr::enos auto
nomos~ nunca, porén1, soheranos; gosan1 dessa auto:no.mia, 
jure proprio, e nisso distinguem-se dos municipios., nos go
vernos federativos: 1nas autoncmia. não é soberania; cada un1 
de ~1ós é urra creatu~~a autonom!l;, mas não soberana. 

Os estados pode:m · srr mais on menos . .autono1nos, como 
acabo de dizer, mas nunca ,poderiam .ser n1ais ou InAnoR sobe
ranos, poPque a? idéa de g-ràO~i . r.xeluo a da soberanht ... 

VozEs - Perfeitamente. 
O SR. SEABRA - Mas ha estados meio soberanos., m·esir-o 

no Direito ·Internacional. · 
O SR. MILTON - O nobre Ministro não fallou em meio 

soberanos, fallou en1 soberania inteira. 
O SR .. AMPHILOPHIO -. De resto, meus senhores, permit!j' 

que. eu ter1nine esta parto do ·meu discurso, inv·oca~n~o, ~rn 
prol da doutrina de que os ·estados. ·:carecen1 de soberania, ln
vocarido · digo, a opinião, por tantos tit.ulos auctorizada quan~o 
insuspeÚa para o caso, do illu~tre estadista. que actualmente 
exerce a pasta das finanças, no seu notavel d1~curso h~ poucos 
dias ~proferido neste recinto·. Disse: .com. eff~1to., iS. Ex., com
parando a situação de nossas antJgas pro':m~1as c·om .a d~~ 
republieas americanas quo vieram a cnnstrtu11~ a Frder~~c~ao 
do.s E·s-tado·s· Unidos (lendo) : <<"E. todavia, nota:1 eonl'O aln 3e 
acolheu f.ssa situa~.ão. e eomo aqui se pensa mn receber. a 
110ssa. A.~ rrpuhHras saxonias, qur depunhmn n ,r;;na ,çobPí'rt~na. 
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trocando-a, sób a úova ·constituição', po1' unúx au,;to1iornia l'i'mi
tacla, festejavan1 o facto da Uniã-o nascente, como principio 
de . uma éra salvadora. Nós que passamos da centralização 
imi)erial a un1 re.gin1en de Federação ultra-an1ericana, isto é, 
~ctuc passan1os da negação quasi ahsoluta da autonol'nia ao g·oso 
da a1.donon·da qraasi absoluta, nós vociferamos ainda contra a 
avareza das eoncessões do projecto, .que, .a.f.ferecendo-nos 

;:,,.,·.:~ 

· uma des'centralização n1ais arnpla que a dos Estados Unidos, 
incorre, todavia, no vicio de não nol-a dar tão 'illimitada 
quant.o a in:a.g·inaçã.o scn1 . ·margens dos nossos theoristas * >> 

O pensa-mento do nobre Ministro da Justiça está. por ... 
tanto, em forn1al desaecôrdo com o ·do. nobre Ministr,o da Fa
zenda; e qual dos dous n1elhor representa o )pensamento do 
Governo nesta parte do projecto governamental rque es_tamos . 
discu,tindo, é isto ~questão a deüidir entre S.S . EExs ... (Riso.); 

Eu penso, ·de accôrdo corr.. o nobre 1Ministr.o da Fazenda, 
que os estados não são soberanos.. ' 

0 SR .. MEIRA DE VASCONOELLOS -Eis ahi a ne-cessidade da 
discussão1 que se pr-ocura arrolhar a todo o transe. 

O SR. AMPHir.oPHro -· Mas, meus. senhores, que especie 
de soberania é· esta, que só consiste em ter juizes,, sein o 
poder de fazer as leis que tae·s juizes deverr:' a.pplicar ? Em 
t;bdos os governos, diz o char.celler Kent, o po·der judicial deve 
.sei' c o-extensivo com o poder de legislar; e foi por isso que, 
instituindo uin Poder Legislativo federàl, differeiite do Poder 
I.Jêgislativo dos estados, os . a·m,ericanos tiveram necessidade de 
·estabelecer uma ·magistratura federa;! :distincta da dos ·es·tados, 
que conservaram sua antjga cb·Ií1petencia par.a legislar sobre o 
di:reito privado. . . 

· Mas.;. si, segundo o :p:rojecto que diseutimos; s'ó ü- Con·· 
gressb; só o Poder Legislativo federal tein competencia para 
elaboi'lli' leis dé direito privado, porque não ha de ser. fede:ral 
toda a magistratura do paiz, .. quando às. leis que ella terá ào 
applicar são todas federaes, todas procedentes· do Poder Le
gislativo federal ? Si a·s leis são todas federaes, seus· éxe ... 
cütores não poden:· deixar de con~tituir uma só classe, e esta 
de caráctér essencialmente federa.!. Ou então,' sejamos logicos, 
tenhamos ·um systema, outorguemos aos estados a fàêuldada 
deJegislar sobr·e as· materias· de direito privado, reconhecendo 
nelles éápacidade ·e direito exclusivo a seus codi.gos de leis 
substantivas. e pr.ocessuaes. . . · · 

O se·gúndo motivo adduzi.do pelo ·illustr-e Ministro, em 
justificação do seu plano de organizacão judiciaria, é esse 
accôrdo geral, que, no dizer de S. Ex., é n1antido pür todos 
os governos . de fón11a fede-rativa, no tocante á dualidade (}e 
niagistrados, uns ela União, outros elos estados . 

. St'. Presidente, todos sabmnos que pa1ra fazer a Consti
tu~iÇão 1de· un-i paiz não .ba.sLa tra1sladar, on Lrnportar, de c.tttro, 
ajhcla qtlando 1nais adeantado em civiHzação, suas instituições 
E\ leis es,criptas, e isto tem sido .iá tantas. vezes I'elp.etido,,. que 
parece uma verdade se.cli.ça. um l.agar eommum; é preciso~ 
ante~ de h1clo, conheeer as i~léas, ~os .costumes, as tradic;ões, os 
pre~edentes, o caracter na·cwnal, a .educação. a: historia, em 
sumn?1a, ~~o~· dous l?fl:izes; ,2 .. por isso, já djzia Montesquieu que 
as le1s ClVIS e polltlct=ts oe um povo devem ser p~r tal f{)rn1a 

, 
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necon1mocla_rl,us ás suas J~ccssi·9acles, ·quo s·ó por uni grande 
acas,o as 10;1!-:l ele u1pa n.ac_:,ao sorao convenientes a outra . 

. . Mas, St·
1

• Pre~ td.enlc, na ela é 1r e nos exa-cto do que 0 ·Cbn
e~~o ~lo ~o1.n~·o IyiJ;nJ.,~_ITo: quando affirma que o seu plano dr:.1 
o r oa~Iz~ccto _.ludJcJ.aiJ a c" aqucl~l? que tem sido adoptado por 
~o do;:,, o~ po~ os. QUL. nHnteln. a forma de governo federal. 
. ..?m l1rlPlCil'O Jogar, :1111 estú. para protestar c.nntra a as
serç.a? do nobre Ministro, a Fcc1eraçfío da Allemanha, a mais 
rr.e~.iella ·do todas, tal\·cz, no I:m1Lo de vista puramente scien
tlf_J.Co! e. aquella q_uc luctou com n1aioros difficuldades para 
co~st_Ittur-sc, por 1sso que, ao pa.sso que nos Estados Unidos 
e Stn~sa ~odos os estados o caetõos que ontrararr.·J para a Fc
fleraçao tinham urna mesma fórma do governo a republicana, 
_na Allcmanha., pelo contrario, foi preciso cxtci1der o laço {e
dera-I a. govc~.'nos do fóen1as ae mais diversas e repugnantes 
ontrc s1: remos, ducaclos, ·}Wincipa·dos, e idades livres, etc. ; 
sendo que. alguns desses cstndos da p·odcrosa Foderação s:io 
ainda hoje, cm seu governo Io·cal, regidos por institt;tições d·3 
puro feudalismo~ r-slabclccidas na Ecladc Média, eomo dá-se 
con1 o ducado de. Mccklcn1burgo, que ainda não poude intro
duzir no seu governo local uma. assem,bléa representativa, uma 
assen1bléa oriunda elo voto popular. 

1Pois bem, scnhm~os, nossa Federação, elo que fazcn1 iparte 
quatr.o reinos, a Baviera·, a Saxonia. o ;\Vürttemberg e a 
.Prussia, nessa Federação do tão difficil organização, o Direito 
está já unificado o, coi.l1o consoqucncia desto grande pro-
g'resso, a n1agistralura 6 tambem una, não havendo, po-rtanto. 
a dualidade ~que o nobre 1\'Iini stro pretende ser característica 
dos governos f ederaes. 

O SR. SERZEDELLO - A .Allen: anha é um paiz que vive 
.sob a centralização . 

O SR. AMPHILOPHiô - A Fcderac.ão da Allcmanha é per
feita, correcta, ·c seus ·csta·dos g·osam da maxima autonomia. 

A Alleinanha t'em seus ,ilJizes de pri moira instancia, dis
tribuídos .pelos csLados, por nomeação deste~, s~us juizes. .c~c 
.hailiaclo, seus oscabinDS1 seus tribunaes regwnaes, seus tri
buúaes ele julgan1cnto pelo jury, en1 ·cada Estado;_ ten1 seu~ 
trjbunaos de seg;unda instancia.. seus trihunaes reg1_onaes SU·· 
pcriores, tan~.be_m dissen1il1~dos pe~os. ost_a~os_: ·1~em., flnalm~nl~, 
no ;ponto snper101~ da sna luerarch 1a JUdiCiaria, o seu Sup1 cn1.o 
·r.rl'ihunal, con1 sédc cn1 Leipzig, encarregado d~ 2nanter .a 
unidade do Direito, firn1ando, como .tribunal elo rcvisuo, a unl-
formiclado· da jurisprudoncia. .. , 

1\Ta~. dizen1 os nobres ·reprcsc.ntantcs. a Allcmanl~a c ll m 
pai r. cmúralizaclo, o que não é verdade; deixemos, l?OIS, a. Al
h~Úutnhn.. o passen~ os fJ~u~a a 1Suis~a, para .a democrat;ca .S.mss~":l, 
r,ajz ·(nUo o sentimento {!cmoeratwo tom chc~aclo aLe ?nde nno 
ó,!Jegm1 ai nd~ OITt qtinlqucr outro paiz 1 o 1)a1z do ?'C/ ercndum 
popular. . . . ,1.. , 

A Rui::;sa nwnloyc•-sc por rrtuitos soculo:"·1. a 11fll ,1r no 
scr.ulo XUT, eomn 111na Con~fedcrac.ão do r;sUJ:~los 1ndcpenden!Jes 
c \'Ol.'d~v1cit'anH~ntr: snh~ranos:. o sou pn,J.n~.n'o_ ~ado fe.d~~-~~.; 
r~n~, COll"fil~mn.(·ão ,tJo ant1gas allHlnç·as ele ~la.cl..o, fm o celclnacl ... 
f·mtrt~ UJ'i, Sellwylz o f.inte-rvvald rm t2~ll, c a e~sos cs!ar~0~ 
vieram. posleriormoni.P, ,juntar-se Lueerna, Zur10k, Glarl'::i, 

• 
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Zougg e Berna:. formando ussim a Confederação dos1 oito 
oeantões, de que nos dá: noticia a Historia, no seculo XV. ·Corn 
o correl' dos tempos, si o numero -.dos cantões alliados foi cre
sce'ndo sempre, nem pül' isso houve mudança na fórma do 
gover:no, que continuou a ser rcm~·a Confederação até 1798, 
{!Uando rro1 irt~p.osta á Su1ssa pelos exercitas :francezes, ~orogu
lhos.os de sua grande Revolução, a celebre· Constituição uni
t.aria . que transformou a Confederação cn1 Republica una e 
indivLsivel, cum a denominaç~ão 11le RepuiJU.ca Hel1Jet'i.ca., p.a.s
sandn os ean.Lõcs, d n soberanos, que eram, a sin1]1le~ .:<leparta-· 
rnenl.os, ·pelo typo dos governos unitarios. r:eal Constituiçi1o, 
porém, ,foi de ephemera duração; .a eU a seguiu-se o acto de 
'fnedia.ção, de Bonaparte, ·que,, ~or sua vez, nada de essencial 
innovou na primitiva fórma de governo; e esta, porterior
n1ente raUficada ainda pEJ.o pacto âederal de 1815, s·ó na,4con
stituição de ·1848 veiu encontra,r claros e . ben1 definidos. J~ 
t~len1eniDs organicos de sua transforn1ação no regimen de pura 
Federaçã.o, .qt~e mais a:ccentuou-se na Cm~st'iLuição actual, do 
. .anno de 1.87 4. · 

Vejamos, pois, si a <Suissa,, no .seu es,tado ·actua!l, ultilna 
ConstHuição, .a ·de 187 4, Inantên1 o IP·lano com :as instituições 
que possue depois ·de sua organização judiciaria, ,que o nobre 
Ministro nos quer fazer adoptar. Antes de tudo, e esta diffe
rença 'é capiLal, a Suissa não tem, a Suissa nunca teve, as duas 
,iüstiças, as .duas· magisti'aturas pal~;lUelas, >Clo ,prO'jecto go
Vf~r·.namental; por.quc alli não ha, porque alli .jamais (}louve, a 
jnstiLuição ,de Juizos federaes ·qu.c, disse·minados pelos cantiões, 
nestes administrassem justiça., ao lado dO·S' juizes loc.aes·. 

· To.da a justiça fed.er.al da Sruissa está ·.a cargo do seu Tri;.. 
b'Unal .Federal, com séde na. cida-de de Lausanne a:ctualmente, 
ficando a cargo dos juiz.es. e tribunaes cantonaes tudo quant-o, 
segundo o plano da .constituição e leis complemeintares,· não 
é da competencia do Trib'Unal !J'edera.l.: · 

UM SR. RliJPRESENTAN.'l'E - Exerce u·ma inspeecão geral, 
o que importa centralizacão. · . · . 

O Sn. AMPHILOPHIO - E·sta só differença :entr.e os dous 
sy.stemas bastaria rmr:a evidenciar .que entre elles não ha o 
simile que o nobre Minist·r.o pr.etende; eUa evidencia, entre-
tanto, outra ,cousa, outro .facto. para o ·qual 'te1nho necessidade 
de chamar a attenção do •Congresso. e é que, .si o systema da 
Suissa não é, eion1o acabo ·de ·mostrar, ·O syst.ema do nobre Mi
nistro e do mroj eeto governa·menta.l, ·el:le é, desfe. ponto de 
vista considerado, ·O n1esmo. systema do 1r.:eu. projecto substi
tutivo, o mesn1o da Federação germanica, o sysü~m.a da uni
dade, .ou. antes, si assin1 se pó de dizer, da dualidade judiciaria 
sucGessiva, ao · envez da .dualidade parallela,. do nobre Mi
nish'o. 

'No systen1a do meu substitutivo, -como no da ~s~i~sa, ha 
ürr .. tribunal superior, f.~deral~ que jul·ga ,originaria e privati:. 
van1ente certas· questões e qun a respeito de outr~as é tribunal 
de .recurso; n1as, em um c·omo em outro systema, toda ·a ju
risdjcção que não é de tal trib>ünal pertence .a uma só e mesma 
classe de juizes, a un1a só n~-a.gi~tratura, c.hame-se está fe .. 
d cral ou local. 

Vejamos agora como na Suissa~ na cle1nocratica ~Suissa, a. 
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j.urj.scl~cç~o ~antenal vai sondo absorvida e sup·plantacl ·. 
JUrisdwça.o ic.rJeral, á medida que n Direito va·: . ·r· ad pela 

Depois da 1 f' . · 1 un1 wan o-se . 
. . - . .. ~ g-rane e !l'e ... -or-ma que começou -com a Consti-· 

tmç.an ICk 181/1 c -qne ll'(.·lO r)a1'•rlt'l a1·l .. Cl'•) n ~ ... , -
, • .• • \ • . • • I - · . · • · · I · · .• , L\•, em parara senao 
depo1s ::.te_ -cnn:;;.r;gt.l u t{l o granchnso tlesúie1·aturn da unificacão 
com]?l~?t,~ _t~ o 1.?~1.'81 L c~, ~<1mo suecedr?l. JHt Allernanha, depois· ele 
~al refomiJLl, ::;r. Pu~~nuente, qua:~n toda a materia do direitc: 
cmn_~~lum, _ quP_ /1'~ . ela _eo_m})Gtp~eia rflm; .it 1 ~tiça~ úantonae3, 
qu~~n. tocl.u 1 ~ d 111'1! o. emnm'llm, .riJ,g-.o, r~.nssnn a sPr eonsideradr:, 

· 11Pgomo --~ Nlt•ral, r·t•g·H1n por ]r~j~ I'Pfl0l'aPS, n, natg'll -da maa·is
tra~Ul'a i ederal: de sorte quu pod~-su já dizer, serD exagge
r:aç~ao, que a esph~ra de :com.J.?etencia e acção dos juizes e tri
bunaes loc~er:>. esta :quas1 extlncta, comparada a am'Plitude do 
seu_ ·po-der JUrl.scli.cci.on~l de outr' ora com a restricção, a lin1i
taçao de s:u~ .J.urJscli~ç~ao nresenternente, quando, dos diversos 
ramos do c1n·e1to .prrvaclo~ pouc.o lhes resta além dos ·direitos 
de Ja:milia... · · 

O 2tH.: CAMPos 8.\LL!i:S (Min:isfto dt.t.. .hrst.ú;a) - ]«~, exacl.a
menl-e o Jll\'l:.rsu. 

O Sn.. Al\:IPI-IILOPHIO - ... ·qu ancln pode.m. as p.arLes, a 
aprazin1ent.o C01Y:mum, affeetar ao eonhe-c:imento e decis-ão ela 
justiça federal quaesquer questões ·de di'l'Pito privado, quanclo1 

en1fin1, _podem estas set, -1.'111 pr-ineipi«,, desaforadas da juris
dicção cantonal pAlas pl'orn·:ias -con.::;ti.tniçfll•s n lui~ f.ltlS ('.ant.õe'i, 
nleflian'l.-e ratinca.çã,o da Asserrnb.léa fo.dm·a.l. . 

tSr.. Pre~idento, eu sinto ·dispi)r de tã-o l)OUCü ten1po, 
J.?Orque não cheguei ainda á quinta parte do meu discurso. 

0 SR. CAMPOS SALLES (ll;Jinistro .da, .Justiça) ·- V. Ex .. 
terá a t-olerancia, para ser ouvido. 

O Srt. AMPHILOPH10- Vejamos, entretanto, o que dispõl3 
o propri·o texto da Constituição helvetica de 187 4 e o que dis
põem as leis ordinarias posteriormente-. prorrulgtadas. (Lê) : 

«Art. 110. JOI Tribunal J~·cd.::wal eonheü~ rla:;; c1ur.slõrs lln 
·Direito Civil: 

1.0 ElÜl'C a ·Confeder.acão e os -cantões; 
2.0 Etoe., etc ........ ..,:l'JII •· 

9 

Art . 1.11 . O Tribunal Federal :é obrigado a julgar outras 
causas quando as ipartas accordarern em submet.ter-se a s.eu 
,juizo e o o'bjecto do litigio at.1/inja o -grá~ ,ele importancia q.m~ 
a lei desig1nar. » · ! . 

'E sabe o Congresso ,qual é esse va1lor capaz de deter
nünar. sel)'undo a disposição ·que aca'ba de ser lida, a com.pe
tencia clo

0 
1~ribunal Federal ? Esse va,lor é .apenas d~ 3. oqo 

francos, isto é, .ele •J : 080.~, em nossa moeda, estando o cambio 
ao par ! . . · d t 

Portanto. seja .qual fôr a questão de duert.o prrva. o en ro 
particulares, ·desde que ,es·Ees o queiram· e o valor. da. causa 
fôr de :3.000 francos, tal ~questão ·é j~ulgada pel.a J~lstiça f~-
clcral. :ficando privada ·do seu conhecm~~n1:o a JUStJ.ça locat .\ 

« Art.. 112. O Trihnna.l Federal, as.sJst.Klo ·Pelo .llll'Y, cp1 c 
c~tah.1c sobre os fa·ct.os, cnnhcco, crn n.1atcrm penal: 

1n . r. ~ e . , c.f·c • 
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Art. 113. O 'rribunal Federal, .além dissó, conhece: 
1°. Dos conflictos de competenciu entre as auctoridacles 

fcderacs c as auctoridacles cantonaes; 
2° . . .. o te. , etc.>> 

Eis :ahi, meus senhores, us trcs ordens. de attribuições .do 
rrr-ibunal l<~üderal da Suissa; ollc 'COnhe·ce de :questões de 
Direito Civil, de Direito Criminal e de Direito politico e admi
nistrativo, scmelhantcnlCntc ao que está estabelecido no plano 
.do meu projecto substitutivo. . : 

Mas, passcn1os adeante, jú que vai .faltando-me o tempo •I 
«Al't. 1'14. Alén1 dos caso:; :mencionados nos arts. 110, 

112 .e 113, a legislação federal póde attribuir outros ne1go~ios 
à cótnpetoncia do Trihunal l!...,edera~l, -.e, particlüarmenee, dat'
lhe attribtlições que tenham por. fin1 assegurar a applicação 
uüiforrrw das leis previstas -p'o art. 64 .. » . 

Póita·hto, i11eus senhores. para extender a acção da jus
tiça fed8ral a outr.as negocias, alé1n dos já declarados, basta 
que· uma lei federal .ordina~··ja assin1 .o decrete, e veremo3 
àentro em pouco até onde tem já C'hegado este movimento do 
substituição da magistratura· eantonal pela federa.!, por :vir
tude de leis posteriores á Constituição,, 

Teríninmno:s·, U)Orérrn, a leitura d~a.s di-spos:iç.õ·es reons:tu .... 
· tucionaes e yejamos ainda, tudo quanto, segundo o art. 64 da 
Constituição, . constitue assumpto da competencia ela justiça 
federal ; 

Diz o art. 64: 
<r. A .Iêgislaçãó : 
Sobre a éapacidaJCÍe civil; 
Sobre todas· as materiàs ele Dlr'eito referentes ao COln

Incrcio .o ás transacções moveis (Direito das Obrigações, con1-
prohendiclo· o D:reito Com.Inorcial e O Direito ele Carnbio); 

Sobre a propriedado litternria e art'istica; 
·Sobre o processo ·(até s-obre o processo, notai) por di

vidas e fallencin; 
· E' da -corr.petencia {la Federação.» · · 

·Que resta, pois, para as justiça·s :cam.tona~e.s, depoi·s dos . 
artigos ·da lei Constitucional, que acabo de ler ? Aqui tenho 
( nwst1·ando urn . liv1·o) . o "Codigo Federal da'S' übrigaçõ.os na 

· S.tüssa; clle é um 'verdadeiro codigo de Direito Civil e Conl
inerci'al, se ac.cr0·scerttarmós a:o ,1JU~i·n1eiro· o que ~diz rc,spcito 
ao.g .c.lircitós o -relações de fan:dlia e rpouco 111ais. 
. Consultemos, agora, as1 leis orclinarias que ,já nos sf.io co
nllecklas, e que, provttvchnenle, niio ::;erão · .. us unieas, attent:1 
a competencüi .que sobre o .ussun:,p,f:o é outorgada. ao leg·isladoT 
ot·rlinat'.io peltt disposição, que já n, do nrG. LU~:. da Consti
tu icfí.o. 

·· Consolidando as disposições constiLt1cionaes c as leis 
orcUnarias refercnLes uo .asstm1pl.a, eis o que osm'eve Don1on1-
byt1~S, · 11u sna obra sob1~e . aR . cons,tituições ~da Enr.o·pa, na 
ediçüo cln 1.88-3, ff1J0· ~~ a que .possúo: 

«O . Tri'hünal (federal) .conhece. em .primeira e ·nllh'na 
instancia, das· questões de Direito Civil: 1 o, eLe., etc. . . Co-· 
nheeo ainda, mn primcjra e ultinla jns.tancia: 1'\ etc~, e te .... 
2° ... cJe 'toda.s1 as causas que a legisação federal at.tribue á sua 

., 
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e.o·;mpcLoncia, ]}O r. lc}s espcclacs, fJrinci1paln1~mtc: 1 o quest ~ ,.. 
~o. bre desapropr·1açuo para a .cnnst~rucc~o . .-1.0 , ' · 1 ·~ ode::>. 
fcrr~o 0'1 OLll·l··s 4,1 11 1 .. .u. u canunlos ·O . . . ~ ~- u. .Ll aJa ws {o utlhclaclc pubHca · 9·o d · . · 
de ~asan1cnt~>s n~n~~ns; 3t·, todas as qn~stõcs de .dü:-'cfto ~r?i~~â~ 
cntr c·~ Conicdci acuo c uma corn·l1Ulll1n .rln cam1·nho d f 
" o ,., ... l 1 · · ' - -- t . s. · e erro· 
:.~: , ~c~~c'ti c e ~1CI~c. as o damnos das. adrninis.lraçõcs de ca.minh{)~ 
elo JCll.~ ;!1t1 c ::;~. o~ c~n t1:a rn:rrllcnlares, cm casos previstos 
pcl:a Ic2, o '· toda:-s a~ quostocs qLw surgem :Por ~oocasiuo d:a U-
g;uclaça ... o ",..iorç~:~a de ~on:pa.nl.tia? ,.. do CUll1ÍllhOS .clG , ferro; 
ü. to5lu~ a :os ?a usas q~1~ a pons L1Lu1çao ou a lcgislacão . de tur· 
Cantao, . n1~cha~:~L~ E~~t~.~1caçao ela Assen1hléa federal," ~ttribue i:'t 
su.a ~Ol11PGuen~~Ia, ' , :t~na~m~nt_o, todas aquellas que sao levadas 
a, seu conho~l.ln.enlo .1UI~Ischccwnal por accôrdo elas ;partes ·si 
O valor do hLJglO ú de 0. 000 francos, pelo 111Cl10S. » . ' 

. O SR. Pn.ESIDEN'l"E -- Previno ao orador· que está exO'ot-
tada .a sua hora. . o 

O .SR. AMPlHLOPHio ~. O meu :primeiro dever é obedecer 
a ':. I~x. ; mas ost.a materia ·é muito {~omplexa) e· já .orr.·itti 
mtuta cousa. 

O SR. PRESiDENTE - V. Ex. restrinja-se o mais que 
·puder. 

0 SR. AMPHILOPHIO (conUnttanclo a le1•) - « 0 Tribunal 
eonhe-cc; en1 gráo ele a:ppellação, elas decisões. ;p:roferidas ern 
ultima instancia, pelos tribnnaes eantonaes~ quando t.rata-so 
da âpplicação das leis federaes e o valor do litigio é, pelo 
i11cnos, ele 3. o no f1~ancos .. ou nã.o s·us-ceptivel de estimação .•. 

. As partes podem dirjgü~-se ao Tribunal ~F'ederal sern re-
. co1'J'cr á seg·unda irtstancia cantonal.>> . 

Os nobres congre~sistas que são advo-gados ou magis
.· ü·ados ou mesmo cxerecndo outra profissão, conhecem prati

riarheüte ~ assull1pto, digam o ·que é que fica para as justiças 
· eàntoiiacs ·da· Süissa, dopois ·clü tudo qu c tenho lido até a.gora. 

UMA voz - Fica inuita eousa. 
OUTRA \roz - F'icliil1 os direitos de~ famHia. 

O SR. AMPHILOPHIO -· · :Mas ainda cm re~açfi.o a esse~ di
reitos.; poden:~ as parte& aecordar cm .sn1)n1f'l>t PT· a8 questoes á 
decisão da justiça fedeJ~al. 

Q :Sft. SERZEDELLO ··- 0 que n(í~ ·CfUP:t'('lilO.C.: :vrr ~~ :1 :van
tagenl desse typo. 

. O Srt; AlVfPHtLOPHrn - Não 'L r-aLo. ;por nr·n, dR faze~· a Cl'~-
. t.ica ·do syslcn1a on assignalar ~uas Ytuliagmts ;. ~~st~~~ ~l.ll~I~le.,~ 

~ mente.· 1nosti.·anclo 'cj.uanto r.qt1t\·ncou-·SC o no ln c 1\IJ.~l.lS~ o .df). 
Justiça quantlo affir·mot.l que. o seu J?lano elo n.rg·a~1z~.~ao .JU,
dici a ria ,:~r a aq u el t "~ qu c esktYa sa llCe 1 ~~;1~1 ~]? p,el~. }1l.a.~.wa. pela 
expet1iPneHt df\ Lodos n~ go\'Cl.'DOS elo :tll'J1ll.l.· .I edcr.dtt'\ a.. 

Acabo de rnnsLrar .que a Allemanha r. a _Sr:~.:issa nrto poclí~rn 
s,er hlYocadas; :l'allarei, depois, dos Estados Umdos · 

o SR. CA11POS SALLES (ili'inis.tt·o dn. hudiçrt.) ·--· )l;·n Tnos-

trarei q LW V . Ex. está ri:[l.l iYm~ndo. ·· 
· . o SR. A :!.\IPHILOPHIO -- En-.· ma leria crilninal, Sr. Pre-
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sidonLo, not:a-se egual tendencia: o mesmo progresso na uni
fl:cação do Direito, a mesm1a :ampliação na eompetencia da ,ius
t!ça federal, a .. mes.ma restricção d'a eompetenc.ia da jus
tiça cantonal; ~~ porque já não disponho de ternpo par.a· uma 
r~mnonsLração eompleta dcs,l.a proposição, liniiLar-me-ei · a 
fazer u!11a s.in1ples rnf~~I't'neia :í.quella loi helveti-ca, ·ele 1.'88-3, 
.que aSSllTl ·dJS])OC (lPWlú) : 

«Quando, em ncgoeins prnaes. de s11a f\.ompeLencia, a Ü1-
rlependwneia n a jn;parciaUdalle dof-l trihunaes eantqnaes pu- · 
rJr,r~I!1 ser· postas cn1 .duvida, e1n~ conse1quencia de. agitações 
IPolltwas, o Conselho Federa.! (isto é, o Poder Executivo Fe
:deraJl) poderá, mediante pedido de uma das partes, eommetrter 
ao 'l'ribunal Federa1l a inst.ruccã·O ·e o jUilgamento, da. causa, 
ainda quando (attendei, senhores do. Congresso), ainda quando 
trato-se de urn crime ·nã.o previsto pelo :Oodi;go Penal Fe-
deral.>> · 

A .Snissa, portanto, meu~ senhores, nâ"O podia ser Ülvo
cada. pelo nolwo 1Vlinistro ·da ·.Justiça, e não podia, prilneiro, · 
pm·que 11ã.o ha, ne11:1 járna]s houve, naquelle paiz, a dualidade 
,judiciaria, para·llela, ,do systoma. do nobre Ministro, mas, ao 
envez d.is1so, a. unidade, .nu~ si. qo.ize.r~mn, ·a duallidade succes,siva. 
adoptada, .em ·prineipio, ·no Jrwu pro,jecto suhs,tituth"ü. e ~ado•
p.tacla, tamben1, eom alguma differença, no systema da orga
nizaç11.o allen1íi.; seg1undo, ~p01~que a.Ui, · naquella Pederaç.ão, 
gosam ,ofo; eantües do diroiLo d(· legislar ·Robro uma certa parLe 
elo direito privado, direito que, entre nós, vai ser 'p1•ivativo 
do. Congresso, do P.ode·r Legislativo federal; terceiro, pQrque, 
finalmente, sendo alli tã.o · accentúada, como acabei de mostrar, 
a tendencia para :a unifi.cação da m.agi.str:a·tura, pela .:cons:ti
tuição de uma magistratura só federal, consequencia neees·
saria da tendencia para a unificação do Direito, o nobre Mi
nis.tro, entretanto, quer dividir, sciJ1.dir em duas, a magistra
tura una, que a Revoluvão encontrou; decompondo-a em ma-

. gist,ratura federal ·e rr.·agistratura dos estados. . 
Mas, meus 'senhores - e para este ponto .·não cessarei 

de chan1ar a vossa· att.ertção -, a differença capital., a 1naior 
do todas· as differenças entre 'o· proje:cto governamental e· o 
system.a· da Suissa, e o systema da Allemanha, e o systema. 
dos Estados ' Unidos, é_ que em todas estas federações, que 
vieram da diversidade, da separação, do antagonismo., em 
todas · ellas, o que se ha tiodo em vista, úrganizand.o uma ·ma
gistratura ·federal, é, antes de tudo, o grande, o 'precioso be- ' 
neficio da unificação . do Direito, .pela unidade de sua intel~ 
ligencia, de sua interpretação; e é este I beneficio, justa.mente, 
que ·va1uos agora 1p,erder, uma vez approvado o systema ctc· · 
org·anização ,judiciaria do projecto governamental. (Apoiadas 
·e não apoiados; apartes.) · 

' ' 

Não estamos ·ameaçados da simples diversida~ae de .pro
cesso, o que seria· já un1 g·rande mal; trata-se dos inconve
nientes de ser uma mesrr:a ·lei. substantiva applieada e inter
pretada por trihunaes differerrtes, independentes entre ·si, ·~ 
sem su,jeic;ão hierarc.hica a um tribunal centJ~al, superior pelo 
sabor c experiencia, ao qual fique· pertencendo pronunciar a 
ultima palavra na arclua ·tarefa do entender as .lets c dar-lhes 
se.u gennino sentido .. 

....... ' 

j 
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Hefol'indu-:;e a uslu I!Jülllu diz um 1 ubl' · 1 • · 
• ' J JCJ ::iLêl SUlSSU, JJt·uz: 

« I~o1~ n;ars precisas o bem rodio·idas 1 -. ~·· - . 1~·. 
cllad nao podon~ rn·uvcr todos us -cas~s elo %~~t:et"u~r as er_~, 
'l~~'(?cluze.\~1 1:n ... ~·Jc~a, dos inclivicluus (I em suas r~efi(;~oesqL.J{u·~~ 
{IJcas. Elia~ :su pocleJr! prcserevrr ·rciO'r"lS o'A1··aes s . · d · 

] 't• '· . .. ,.. 0 Lo 0<.:;· ogun 0 as 
quae~, .~.s 1, .J.g"~l~~ -~l~vel~1 see ~:pr~ci.aclos 0 julg·ad~s. 
, , ·o·~ia;~ ~:s Vl~~a~., l)e~;_:,oae~ ~t.os JUizes pódcn1 dar lugar a di

' 01 ou:: laS ma 1~ or~~ 111(~1~0~ mtens.as na apJ?licação das leis . 
. . . Ora, sendo a lei .umJoune,. seria contrar1.0 ao principio do 
egualclade que ella ios~e appheada ele m-odo diyerso e111 urn 
musnw Estado.>> ' 

E H~milton,. o ~'l'~nde palr·iota an:ericano. ü conselheiro 
de vVasínngton, ,it't dlzla no Federal·ist'a, 00111 a. auctoridade elo 
seu clescomnltmal talento e inexcedível senso ltWatico: . 

. « ~11~a n1esma leL upplicac1a l)ür :t3 tribunacs 'diffe:eentos. 
(allu~In~o aos ;13 estados da União an1ericana', quando esta 
constit_yn1-se), e u~na _ hydra, que só ha de ~)roduzir anarehia, 
conf~u~sao·. ~- contr~.cll~çao. >? ( Cruzant-8e diversos apm·tes.) 
. Senhures, nao e log·ICo arg'urnentar deste n1odo, })Cr-
clôon>me os nobres ropresei~.tantes. Por.que a despeito da 
unidade ju.dic.iaria o das precauções do legislador, não eon
:seguimos. no antigo rogimon. a unHicação perfeita 'na intcl
ligencia dos pontos duvidosos das leis, não se segue. dahi que 
devamos agora descurar assum·pto tã-o important~, csta:bc
lccendo · u1n s.ystcma que, de anttcmão :~f-1·ben1:0'S, nenhun1a 
garantia .afferecc para o gr~n-:dc beneficio da unif-ormidade 
pratica do Direito; pelo contrario, isso prova quanto o as
SU1111P.to é di.fficil, o que da nossa parte ·deve haver agora a 
IJ.aior attcnção, o 111aior cuidado, na decretação ·do 1nediclas 
que nã.o veriham a mostrar-se ino.fficazcs na pratica. 

O SR. -RAMIRO EARCELLOS - O resultado ·é devido tt di .. 
. vorsidaclc das individualidades. 

0 SR. AMPHILOPHIO - Não tem razão. 
0 'SR. HAMIR:O BARCELLOS - E' O que nós oslan10S aqui 

discutindo . 
o SR AMPHILOPIHO - Dizem os· nobres representantes 

que «Já tiven1os o systema .da nni~adc, c, no 01nt~nto< d.ava-s~ 
0 n1esn1o inco11venicnt~ ·de que estaes ac-cusando _o pr OJe~to d 
E' .certo, tal inc.onyeru~r~te nunc~ .poude ser. de todo ~evita ~ 
na pratica; 1nas, sr,. ass1-m su~cedra quando bnhamqs· um SY§ 
ten1a apropriado para prevenir o mal, __ ,quando ~ leg1sl~~or ~ao 
descurava do assumpto, e, antes, !ora. s-cm,pr e . ~o.~~ctto, c~t 
-n·cserevor regt'as ])ara que· o mal na o ~1esse ... a~ n1anlf esta1. ~,s ~ 
;1ue succederú de ag·ora ern ·de~nte, Cl?n~ .. o t;~;,t·~m~ .d?.l\~ 0 jcet.o n·ovel'llttu:ontal, que a}:HtllüOlla ~l?. Lodo a lll~Cl PI eh ~ça. 
das lels a tantob juizes c tr.1bunaes dLt.±,m.~e~~~es,~ sbcm. {~~~ ,;tm,~~ 
.ll·,o,a.f·a-,J lrl· "J'aruhica ent!.'e s_'l, soul a_ etitiCUCial ;,u. o~_cinac~l.'l!lVoc·r· 

-o · ~ .... · · .,. ·arn·o corr1n·n· a · -
lJ nt ·aentt:o c-onun u.u1, que·. ly 111~ 9 a seu c . o o · 

.sichdt> dcriruinclo os (~onflwto~ · . . . . . t ··1· · . 1 su-
'" .. L N·l, 8'\Tsemna ela unidade .rudwmrltt .. ht.all~L~n ·~I· ndualas l'c· .·L<.:! 

J. . ,) • fl · l sob r .I a m c .1g e nem · · · •J' 
pcrior ,,que, n~s . c~n -~c ?t~cse elo e Direito escriplo é diversa
quando un1 JH'lUCl'])IO o 1 . } • . . 
rnento inteprelacla · · · (Apa? tes) • 
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E·u prec;tso responder; não mo interromJpam. :Este l)Onto 
é da rnaxin1a ilnportancia, o aqui é que está o maior' de,f'eito 
elo peojecto elo ""'"Governo; attor~dam-n1e. 

Sr. Prosiclonlo, 110 systt:ma da unidade 'judiciaria, h a 
. un1 trnJunal central, o n1uis elevado da lüerarchia judi-ciaria, 
constituído por juizes ant.igosr pr.ovectos, ricos de. sabei~ e 
e:xpcriencia, ao qqal incun1be definir os pontos duvidosos da 
lo], dando-lhe seu ve1·dadoiro sentido; e ·a intolligencia assin1 
dada a,o texto da loi ó aquella qüc ha de prevalecer· en1 todos 
os càsos do applicação futura da n1esn1a lei, deante de todos 
os. outros tribunaes e juizes (lo paiz. . 

Na. interpretação das leiS' ·é .que está a pal'Lo n1a.is àil'ficil 
·da se iene ia do jurista; suas icléas, suas vistas pessoaes, sua 
illustração, seus pr.opl'ios preconceitos o vicias ·de educação 
n1or;al, ·actuam, e actuam poderosan1ente, sen1 que elle tenha 
disso üÜnsciencia, nesse trabalho tantas vezes arduo e p~noso, 
de eon1Hw..~r o vuNludoir .. ) pensument·o do lcg·islador, ··que_, Clll 
certos :casos, até: só o elemento historico, só o ~pa.ssado, pódo 
fazer con lwcid o . 

Como, vciis, adoptae u1n syst01na de organiza(ião judiciaria 
.inquinado de tão grande defeito? . . · 

Con: o nüo i·n'vYCl' de ren1eclio a necessidade de unificar 
o ;Dii'e~ito na sua applicaoão, por n1eio de. u1n tribunal de· re
:vü:ão, unico para todq o paiz, SUIP~eroir a todos os outros t 

O Sn.. HA~·:IlRO B~\.!lCELLOS ~ Cada ·Estado ten1 esse ir i ... 
bunal. 

O SH. .. AMPHILOPHlO - J\las os estados são ·vinLe, e a lei· 
é un1a só; e essa lei, interp'retada d.iversa1~1ente pel·os juizes 
e h~ibu.na·cs. dos vinte estados, poderá transformar-se em, 
tantas leis quantos são os estados ou seus tribunaes, e, assim, 
pod·eremos chegar, insensiveln1ente, ao sy~ten1a da diversidade 
do Direito, systema contrario ao do projecto do Governo, que 
quer e esta tu e urr:·a. só .legislaç;ão. O n1esmo preceito, o n1esmo 
decreto da lei poderá 'dispor na Bahia cousa diversa daquillo 
qtj.e clispõe em .Pernambpcn ou no ·Maranhão, e, assim, dei .. 
:Xariamos de tpr' a unidade de .leg·isla~.ão, que .o proje,cto de .. 
creta, eahind~ no sys1~~11a ,contrario. . . · 

.'o SR. R~~;~nRo .. BAr.GELr,.os- Con1o a explic:;içã.a é só pª'r~ 
cada ~st.ado, isso não quer dizer nada.·. · 

O Sn. MIPJ?:ILOPI-uo - Mas não deve ser para cada Es~ 
tado, deve ser para todo o paiz, já que a lei é uma só para o 
·P~ii Jpteiro ·. Tinhan1os, no passado. regin1E~n; 1.:!-ma lei que 
obrigaya · o Supremo Tribun.a'l a ton1ar assentos sobre pontos 
duvidg~os de .doutrina, dadas certas circun:staJ+cias previstas 
n~ .1n~sma lei; e4cellente . providencia, que não sei por que 
dQi~p1J qe t(;lr · execuçij.o, .e· ·~a. in.exeeucão dessa ·lei, e não do 
syst~ro::t de organização J udiciarm que tínhamos, é que pro~ 
vjJ)b.ª ~ f'~U~ ·de uniform.idade .na jurispr:udep.cia dos tri-:
buriaes . Porque, dada outra organiz::tc~o á magistratu~a, p~lo 
typo tpljtario, que nad~ t.mn de incofilpativel .cmn o syster:na. 
federativo,· nã.o ser~a entre nós adorptado o .expediente, que 
:v~úo J?ro.duzinçlo t~o b.ons:..resul.tados, para a ~nificacão .. prat~cl}. 
do Direito, na organ1zaçao do Supremo Tr1b't;~.nal de Justiça 
da Allem,anha ? O Tribunal é dividido err:1 seççqe§, en1 c.CJ,·· 

. p)a~aS1 COlllO !á ~e. giz, ~ qu~h~O 'ijma Çamara, c):lamaçl~ ª fazef 

. .,;,' ' 
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ap])lica<;ão de U!.Da lei. eu tend" ~'" " 1 .• · l ., ·, . . • 

daqudla qt!u .iú Pst:'t C·Onsa"''"lCl" ~~~ .. t. :j1J~~r iGl'lJlfl: dlffut'{•nl:e 
bunal, i) Tti1mual inteiro oc<t :.tl ',JJIII. •·. ~~.c.Ls~n anLorJ,Ol.' do '.1.'1'1-
do 69 J\llzc.;; s· · • ·:" ' t'uc c, 111 m~eru~o, que e coinJ)oí-iLu 

·. • .. ' . 1 lllú lldO cngdnu P ulH'I "''ldo , . . . . . f' . L 
a. dl.~eisã.o ])UI' l'llt• l.H'ofnr·l· . .-1.) ·Lo'l.'Il,'t . o~]· . at l ~\'el' O Cl O, U 

. ' .. '- Uu t -1.;1' 'J ll'ln'tl Ol'll1 pD. < t d os ~<.;sos !'Lllt~.J'(I;), ~om .fore.a de lei .. ,- . . o (. l'tt . o 0S 

. 1: allallCiu df~ssr, Tr1bunal, Jiz Du1JaL'!c r . . \. . .., . . · ··. 
hveo. (lUB serve do intl'odu. ;"' : l l . , ~~l sou r.r.ae!Hil~.l 
· 1; . ·. . ·. 1. · , - C(}ao .a c e o )L e lo1 da ot••)'anizacao 
JULlCl;l_l,1.~'t r c! .I.·.~~Licr~ça.o gorrnanJca, l1~i rcecnte, lo i ~lo 18'77: 

. ~< -'.r .. tlJt:t J 1<.~1 ::;tljH'Ulll .~~ pa1~·n toda a ..::\llL•ma~üi a, nllc domina 
loclu:-:; c.l~. ~~'gl~lat,.''leS:. i:JSealJZa todas rt·S jurisdiCC'ÕCS p 'lS~O-
g'Lll.'a a UllJdaclu clu Düeito e (la .iurisprÚclonela.w ' '"" .. '··"' 

1 • Uegulador supyemo . ela justiça, cllc extendo sua aucLori
~~d.~J:). a tudos {JS i.t·Ihm1aes c os dh·jgo na execução 0 rcs·pelto 
tl .. C I • 

'\ ~-'~ti.l ern fOI.! O? c'.s 11niz~:s ll~.Urt~ H·arantlr a applcação. rcgu.laL' 
9 ~111_1~01'11.18 elo Dn·eüo, a ll1SL1LU1Çao do Ul11 Supremo rrribunal 
c lllillSlJI'll~arel Pm um Estado federal. 

81:u~ esLo Yinclllo noccssario, que liga todas as jut·isdicdies. 
as JJê.uxoes loci:LCS (aL~.enda ben~; o Congresso), as rivalicl~des 
1)0lüwas, a lL1cla dos nltcrossr;;s, os senLilnentos B os costumes 
{!os csLtyius Jcclerac~os rca.giriarr~ r:apidmnente contra a justil.{a, 
c a · un~c1ad.o. da 101. d~sapparec~rnt deanLe das interpretações 
conlraclJCLOJ.'l1S .ela JUl'lSprudencla. · 

]3::, tlc necussidacle, diz ainda o aucLol'lzaclo üscriptor ú do 
necessidade que, aeima ele todos os Ll'ibunn.Bs, de suas ~ellBi
dnclos de indcpeiidBncia, esteja collocado un1 tribunal unico, 
juiz incànLesta·cVo das e01npotqncias c da lei.>> 

]~' isto, Sr. Presidente, é is Lo que cu quizera pata o meu 
vaiz, c qu.c o projecto g·overnamcnLal, cnLrclanLo, não nos dtí., 
não nos púclc clar. 

A escassqz de tempo não 11112 pcrmiL.tc, Sr. Presidente, dos
eOl" a uma analysB detida do systema ela organização judiciaria 
dos Estados Unidos, co1no fiz cm rcla(jãO ú Allenmnba u 
Suissa, para inostrar, para pô1· cm cvi<lcncia quanto, diHero 
de tal sysLema este que o projeclo do Governo veiu offorcccr 
ü nossa apreciação. . 

Ha, co1n cfi'Bito, naquella Fedol'a~.ão, o sysLoma ela dual:i.- . 
dado de rnagistrados; 1nas, por que? Será isso um beneficio 
pa~"a aquellc pa)z? Foi, porventura, o legislador federal quern 
creou sen1elhantc sysLBnla? H a ali, como entre nós, a unidade 
.ele legislação, a unidade do direito privado? 

Nada disto, Sr. Presidente. Formada de estados indcpen ... 
delitos, que oean1 verdadeiramente, soberanos, desde que ~c 
on1anciparam da n1etropole, a Federação an1ericana, eonstl
tuindo-.se, i1ão poude pedir aos estados· a unidade do Direito, 
porque. ellBs, no seu conjuncto, não a tinhan1. 
. Cada Estado possuía sua Constituição, suas leis de di
reito privado, sBus tribunaes, sua n1agistratura, e essa dif .. 
ferença do Direito. o 'de leis Bntre elles cqnstituia uma. dj.f
ficuldadB ingente, Insupperavel, que os legisladores da Uruao 
nunca tentaram vencer, porque seria tentar o impossivel. 
. Seria um errd pensar qúe todas as colonias, todos os 
estados que entraram para a Focloraoão, regiam-se pelas mes-
nlas leis de direito privado. . -
· · A cornmon-latu, isto é, u lei consuetudinaria da Ingla
~erra1 havia1 smn duvida, 1)enetrago en1 todQê ü§ eêtados, mas 

... '" -· ... , .... • •l·"·.~-. :.-.•·\ ,.~,-~ .. ··,;~~-~:·,· ;y:.:':~--.~-~ ~ .. ·:'~"" •''",\.• .. ·r. -r··-.~-~-~~,, ... ,. ·~ .-·~• ,,. ·-·-" , .... , .. ~ 
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não era a lei unica em nenhum, nem a principal e1n alguns 
dollcs; havia, de par corn olla, ás leis de cada Estado, seus . 
usos c c·ostumes locaes, e em alguns, os que não haviam sido, 
pPin1itivan1ente, colonizados pela Inglaterra, restos indeleveis, 
tradições, pel'o menos, dâ leg·islação dos pri·meiros eoloniz·a
dores. 

Neste caso eslá, por exemplo, ainda hoje,· a Luisiania, que, 
colonia franceza oi'iginariamente, hespanhola depois e, mais 
tarde, · f'r.anceza ainda,. possue un1 corpo de legisl.ação qu.e é 
verdadeiro amalgama de leis francezas e hespanhola"S, tendo 
por fonte o Direito Romano, leis inglezas e costumes locaes. 

E esta não era, eorntudo. a unica dif'ficuldade; outra, tão 
invencível eo1no essa, era a de ordem politica; e, empregando 
esta expressão, quero referir-n1e ao zelo de cada Estado, zelo 
exagg·erado, pela sua independencia e autonomia no seio da 
Federação, · que por. alguns só veiu a ser acceita, . como sabe 
o Congresso, após largo periodo de resistencia e hes.itações .. 

Em circun1stancias taes, que outra cousa podiam os con
stituintes an1ericanos fazer senão deixar a cada Estado sua 
legislação sobre o direito comn1un1 e, -como consequencia ue
cessaria desta concessão, sua magistratura local, independente 
e distincta da magistratura federal, . ficando esta adstricta á 
applicação da Col).stituição, tratados e leis i'ederaes? 

O systen1a dos Estados-Unidos não é, conseguintemente, 
o systema do nobre Ministro, porque alli, naquella Federação, 
existe, ao lado da dualidade judiciaria, a diversidade do Di
reito e legi,sl;ação, ao . pass.o que ruqui, entre n.Õis, tVían1.ns ter 
uma n1agistratura dupla para applicar uma mesma lei e um 
só Direito, resultando dahi inconvenientes que não se davam 
no outro systema, que, si é um mal e como tal o toleram os 
a1nericanos, é, em todo o caso, tnn syste:tna -correcto, no ponto 
de :vista puran1ente logico. 

Diflferenciam-so, ~ainda, os dous syst:emas., Sr. Presidente, 
na .sua ~azão politica; porque ·si a instituição da Qna~istra.
.tura federal ·f-oi no1s Estados-Unidos um a~ct:o de manifesta 
centralização, .co·mo. reconhe-cem todo.s o:s commenta~dores da · 
Consti tuiç.ão an1ericana, quando se occupatm do· pape·l deS.ti
nado á Côrte Suprema, no mecanismo da organizaçãn p;ol'itiea · · 
e judiciaria daque~le povo, s·e~m·elhante creação entre nós, que 
já· gosavam-os o beneficio da unidade do Direito, outT.a cousa 
não.· significa ·senão.· o enfraquecin1erito, o r.~lax~amento ·do 
vinculo federal, pela anarchia em que vai eahir a adJninis
tração da justiç.a, ~a cousa mais s·éria e importa·nte de todo 
paiz. regularmente constittüdo. . · 
· · E' cerlo que, explicando o papel daquclle ,..rribunal, os pu- · 

.' blicistas an1cricanos não se lilnita1n ú sua funcção como tri
bunal. cl:e recurso e revisão do Direito federal, mas assignalam; 
ainda, o seu grande poder politico, como tribunal ele cassação, 
in espeC'ic, das leis foderaes ou dos estados, que são contrarias 
aos,principios da Constituição "fedci'al, poder este que não fQi 
conferido nmn ao Tribunal l?edoral da · Suissa, nen1 ao Su
premo rrribunal da Allemanha; scn1elhantc funcção, entre
tanto, por mais importante que seja, é, · em substancia, uma 

· func..:.ão tão centralizadora coinn a da revisão do direito l)ri
vado ou federal, pois que cassar uma lei por inconstitucional 
outra cousa não vem ~ sel',.". eü1 ultima analyse, senão firnmr 
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o _verdaeleü·o. senti~o da di~posiç~o ~Ju pe.incipio constitucional 
vwlad9 e D:UI~or~xuzar, assim, a JUrisprudencia constitucional. 

Nao sei SI fiz-me comprehender. 

O SR. CAMPOS SALLEo (J.Uinistro da. Justiça) - BrHha.n
temente. 

O SR· AMPHILOJ?I-II_o _- O systema do p~'ojecLo não é, pois, 
o systema. ela Constitu1çao. dos .Estados-Unidos, já que alh o 
~ue. se ~qulZ, a.n~es de tu:do, fo1 ·ce~traliz.ar aquella parte da 
JUstiça, ·que podra, nas circum·sLancias do n1omento Her cen
ü~aliza?a, em ~eneficiq d~ :Federaçãc!, e aq4i o que ~o tern em 
VIsta e destruu o mais forte elos VInculos · federaes pela des
organização da magistratura. existente. 

. . E t~n~o não se quiz imitar aq~ella Constituição, que o 
nohr~ Ministro, 1~1ostrando-se, em ·principio, partidario da di-· 
vers1dade de codigos, como declarou quando dissolveu a Com
missão encarregadá de elaborar o Codigo Civil. mais tarde 
abandonou essa idéa. · 

O SR. CAMPOS SALLES (Min;ist'ro ela Jnstiça) - Não 
apoiado; declarei que tinha sido vencido. · 

O SR. AMPHILOPHio -- Como declaro, por minha vez, 
.que· si, porventura, for rejeitado o méu substitutivo, vota.rei 
pela emenda apresentada pelos nobres representantes do Rio 
Grande do Sul . 

Será um n1al para o paiz~ mas, em todo o caso, un1 mal 
menor do que aquellc que resultará para nós dessa negação 
de syste1na que c,onstitue o systema do projecto. Assiln~ au 
envez ·de Federação, teremos mna Confederação, e cada· Estado 
viverá como quizer ·ou puder. , · 

Sr. Presidente, eu disse, no começo do meu discurso~ que 
o systen1a do projecto só não era original porque 1'ôra im
portado da Republica ArgenJ.ina; e sinto dcvél'as .itt não dispôr 
de tempo para occupar-me- agora da· organização ;judiciaria 
daquelle paiz. V. Ex. me. pennittirá, entretanto, colitinuando 
a dispensar-me a indulgencia que tenho merecido até agora. 
que eti n1ostre, ao menos, como aquella Republica, adoptando 
o systema hybrido, que queremos inütar, cedeu ao imperio de 
circumstancias, que não são as nossas presentemente, que 
nunca foran1 as nossas, que dellas divergem profundamente. 

Conhecemos, Sr. Presidente, a historia politica da Repu~ 
. ·blica ·visinha, .e basta conhecei-a, para ver desde logo que a 

situação daquelle povo, en1 1860, quando foi. promulgada, em 
.Santa Fé, sua actual Constituição, nada' ten1 de commum com 
a · situação do Brazi.l presentemente. 

Sabe1nos ·que, desde 1816, quando foi proclamada defini
tivamente a independencia politica daquelle povt), até 1.831, 
quando, sob o nome de Confederação, .foi-lhe iD).!)OSL'J um 
·governo de ferrenha· dictadura; desde a quéda de Rosa·~ e de 
Urquisa, seu vencedor, ·em 1852, até o estabelecimento elo 
governo separatista de Buenos Aires. tendo o patriota Mitre 
por chefe, ·e desde então até ser promulgada a ConRf.üui~ão 
actual, as provincias que hoje formam a Federação Ac~:entina 
viveram sempre sob um regimen bem diverso do. no.,so até 
15 de noven1bro de 1889, separadas umas das outras, com srus 
governos locaes e sem poderem nunca estabelecer uma ver-

. dadeira nacionalidade co1n1num~ apesar das ~uccessivas ten
tativas para este resultado. 
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Unindo-se em ·1860, pelos laços de um governo con1mu.mJ 
sob· a fórma federativa, aquellas províncias, que tinham, como 
os estados americanos, 1nagistratura propria para a applicação 
de suas leis, não quizeram ou não puderam, como aquelles es
tados, extinguir seus juizes locaes, e dalli a impo:rtação do 
systema da dualidade an1ericana, constituindo-se, ao ladó da 

.. magistratura primox~dial:. ~que era a existente, uma· segunqa 
magistratura, a federal, Investida dos largos poderes e attri-
buições da. congenere dos Estados· Unidos. . . 

. Alli, portanto, a magistratura local era um facto preexis
tente, causa da dualidade ou, si assfn1 posso exprimir-me, da 
transacção, que o systema ·faz presun1ir. 

Querendo, todavia, dar um passo, reaiizar um grande pro
gresso no caminho da unidade, que é a tendencia de todos os 
povos modernos, os constituintes de Santa Fé decretaram 

. !)ara a sua Federação a unidade de codigqs, separando.:.se, as
sim, do typo americano, e detern1inaram, -como vê-se da cUs
posição do art. 108 de sua Constitui cão, que, uma vez pro-:-
mulgados taes codigos pelo Governo federal, sobre a materia 
delles cessar·ia toda a ·competencia legislativa das provincia,s 
federadas. O systema é hybrido, é illogico, é inadmissível no 
terreno dos principias, mas seu_s motivos são louvaveis na.:.. 
·quelles que o inventaram. 

Que ha, pois,. de commu1n entre nós e a Republica Ar
gentina, quando ·esta constituiu-se sob a fórma federativa? 
gue ha _9.e commum entre os dous povos, · para justificar a 
irr.iportaçãó, que se pretende, do seu defeituosissimo · systema 
de organizacão judiciaria?. · . . · 

Nem, ao menos, Sr. Presidente, p·odemos deixar-nos fas
cinar pela situação politica de nossos visinhos, pois que .ella · 

· é, como a financeira, que tanto conhecemos, a · _peor que se 
póde imaginar; e, em prova deste asserto, p·ern1ittil•á o Con
gresso que eu leia as seguintes palavras de 1,1m escriptor que · 
não é _suspeito ao povo argentino, E. Daireaux, em obra re- · 
c·entemente publicada: 

~concebidas segundo a mesma fórma e o mesmo espírito, 
as duas constituições (argentina e americana) não sãb iden- · 
ticas: A independencia dos· estados é, com effeito, n1uito 
menor na Republica Argentina · qu_e nos Estados-Unidos; póde
se, até, dizer que essa independencia poderá tornar~se abso-
lut:arnente ilusoria:, etc. . . · · . 
· ·Quanto á autonomia politica dos estados, ella só . em . 
theoria é absoluta; na realidade dos factos aquelles são su-
jeitos ao· Poder central. . . · ' 

Para substituir ·este regímen de tutella. dos estados á in
dependyncia, que. estava ·no espirita da Constituição, bastava 
um artigo desta, 1nterpretad o a seu sabor pelo mais forte. 

Esse artigo é aquelle que auctorisa o Poder central a 
. declarar e~ estado de sitio a província cuja ordem· julga per.:. 
turbada, ainda ·quando ·nenhuma auctoridade dessa província 
tenha . pedirdo protecção. . ·. · 

. Esse. direito, ... conhecido pel-o nome, já ·famoso, de di
r~Itq; de 1ntervenç~o, tornou-se, na mão· do Poder central, que 
d1spoe :da. força armada, um agente eleitoral justamente te
mido .. · . · · . ·. · · · · · 

E'. sobr.etudo em tempo de eleicões, ·não de eleições para 
a pres1denc1a sómente; n1as, até, de eleiç·ões puramente locaes, 
que .o Poder ·central, a-s 1najs. das vezes :por 1no·tivos pessoaes, 
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declara uma Pr?vincia em estado de. sitio, depõe ~seu gover
nador e o ,substitue por um funccionario de sua escolha, todo 
devotQdo a sua pessoa. 

Basta um batalhão de linha para substituir mediante este 
pr~cesso, u vontade dos eleito.re.s pela· do Presidente da Repu
b.ll?a, e, alguil'l:as vezes, d~term1nar a explosão de unia guerra 
CI~ri la~enLe, sr a província que ·O Poder central pretende do
mrnar e molho r preparada que as outras· para a resistencia. » 

Sr. Presidente, enc,he-me de apprehensões e receios o fu
turo da Palrla, passando este. plano de reforma que temos em · 
pel'spectiva. . 
. . . A applica ção do Direito vai pertencer a juizes locaes, só 
d~pendenLes dos go_vernos dos estados, estados pobres e indi
VJdados na sua maror parte; e esses julzes mal remunerados 
sern csUir~ulos vara O dever, .cteaturas dos governadDres elos 
e~Lados, íorn1ando uma_ mag·1stratura secundaria, despl'esti
gmcla ... 

O .Sn., AHIWl'IDE!:l MIVL'ON .- Junto de outra rica. Esta 
grande desegualdade,. (O Sr. P1·esi.dente volta a occ'Upa1· a ca-
deira . ) · " · 

. O sr:-. AMPHILOPHIO .. - . · ..• ao lado d.ess~ outra magi s
tratura nca,. corno ben1 d1z o nobre representante, esses juizes, 

. Sr. Presidente, ·-vão ser, antes de tudo,. agentes eleitoraes, ·em
preiteiros de eleições, instrun1entos ·dos governos e. dos par
tidos locaes, no. meio da lucta intensa provocada por tantos 
cargos de eleição popular em cada Estado. . 

· Bem sabemos o qú,e ten1 sido .à politica entre nós até 
agora, meus. senhores, e bem podemos antever o que terá .ella 
de ser ein cada Estado, alarg·ada como vai ser a sua esphera 
de acção, de acção local ·sobretudo, con1 os nosso E: costumBs, 
com os nossos defeitos e vi cios de educação politica. · 

Par.a a magistratura já não na verá uma carreira; suas es
·peranças, .suas :aspirações seYão lin1itadas· pelos horisontes. de 
·cada Estado; desappàreçerá todo o· incentivo para o cumpri
ment·o do dever naqüelles que não. tiveren1 por ·unico estimulo 
a satisfacção da .conscien.cia; e, reduzida a magistratura, e col-
1ocados os juizes nessa triste. e precaria ·Situação, que será 
de nossos direitos os mais carús e importantes? com quB ga
rantias . poderemos ·contar para ,esses direitos, para as nossas 
liberdàdes, pára a nossa . propriedade, para a nossa· honra e 

.·de nossas famílias e para o futuro de nossos filhos? 
Por outro lado, Sr. Presidente,. hão .de' ser tão frequen

tes,· tão repetidos; pela propria natureza das cousas, os con
flictos · de. jurisdicção entre· os orgãos das duas magistraturas 
})arallellas, que, apreciada a reforma ·cteste ponto de vista; ella 
será origem, causa permanente, de Uina situacão de verda
deira anarchia na administração da justiça, espalhando por 
to à a a parte incerteza, des·confianÇ!.a e sobresalto, e,. como con
sequencia de um ~al estado de cousas,. -yirá, e yir~ fatalmente, 
a invasão da ,justiça federal nos do mimos da JUStiça local e· a 
absorpção desta por aquella, que é a .forteL a poderos~ .e h a de 
ser sempre a vencedora~ ainda que depois · de multo te~po 
perdido, .de n1uito dinh~iro. gasto pelas partes · e · de muitos 
outros males que a pratwa do systema nos h a de mostrar. · ~ 
prevendo; taes inconvenientes, · e lpales, não enu~cio aqu1 
simples ·conjecturas ou apprebensoes pessoaes; ass1gnalo un1 
!'acto,. que h a de acontecer necessariamente, fatalmente, na 
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pratica. do systema, e que não tem .sido. raro na propri.a . Fe
deração dos Estados Unidos, como nos dizem seus publw1stas 
e historiadores. Alli, como aqui, a justiça federal, par~e. n~s 
conflictos com as justicas dos estados, é que terá de derimn~ 
taes conflictos, · e, desde -·que, como· dizem os pubficista~, nã,o é 
possível· precisar de antemão, por meio de preceito legislativo, 
onde deve parar uma das jurisdicções e onde deve começar a. 
outra, a consequencia é, necessariamente, esse arbítrio de uma 
das partes, constituída pela natureza das cousas, ante:::, por 
vicio do systema, em juiz absoluto da sua propria cornpeten-
cia e poder. . 

E, si assin1 succede ·nos Estados .Unidos, onde ha, de ~acto, 
leis federaes e leis dos estados, por isso que estes legislam 
sobre o· direito ·privado, quaes ·proporções não virá a ter o 
mal entre nós, o:p.de o.s juizes dos estados só terão de appli_car 
leis fedéraes, isto é, as mesmas leis que, por sua vez, são taro
bem chamados. a applicar os juizes dã. União? 

Meus senhores, não cheguei ainda á terça parte do que 
tinha para dizer:-vos. (Riso~ ) . . 

E, . defeito meu, em grande parte; não sei resumir; esta 
ma teria, entretanto, é muito complexa, muito difficil: 

'V_ OZES -. .t}guarde-se para. a seg~nda diSCUSSãO. . 
OuTRAS vozEs - Póde fallar segunda vez·~ 
'o SR. AMPHILOPHIÜ - Queria, sobretudo,· apreciar ·o· sys:

. tema do projecto em sua applicação e desenvolvimento pela 
lei de organização judiciària federal, ·elaborada pelo nobre Mi
nistro· da Justiça;· para mostrar;.. vos todos os ·males e perigos 
-de ~emelhante systema. · · 

. O SR. CAMPOS SA~LES · (MinisÚ·o- da Justiça) - Isso .terá 
sua ··opporturiidade: · · · 

. O SR·.· :AMPI-IILOPHIO - Queria,. sin1, mostrar-vos deta-. 
lhadà, circun1stanciadamente, _com a leitura das disposições. 
daquella lei, que ~qui tenho (mostrando um jo1"1ial), as_ des-. 
ol'dens _.enormes,. os perigo_s . reaes, que ha de produzir seme- · 
lhante organizacão' judiciaria; -infelizmente, porém, falta-me 

- tempo para isso . . . . . . · . . · · · . . · 
· Eu, .meus senhores, não vim defender aqui os interesses· 

da classe a QtJ.e t'enho a ho'nra .de pertencer, a que tenho. 'per-. 
tencido em todo o . decurso da m,inha vida publica, que conta 
já mais de ·21 anp:os. Desejo;· quero, que. se ·saiba isto, desde-. 
·que· pel'tenço á magistratura .. ·· ·.. · · . . · · .. · · . · · 

UM SR·. _REPRESENTANTE - D~ qual é. ornamento . (Mui-
tos apoiados.) . · · 

. ·_0. SR~·. AMPHILOPHIO. ·-· .. ·Sim, não. venho · def~rider ·. in-. 
teresses .dé -classe.·. . _ · · .· · · ·· . ·_· . · . · · 

· .· J]M~·voz·.-. :E. si~o f_izesse;. que inconveniente 1-lavia·? 

:· .. Ó \SR~:- AMPi-rú:~oPI-üo -· ... posto que reconheça que é ella· 
a cpie:~nia.is_ tem' sq.ffrido,. agora: como. no .a.D.tigo regin1eri. 

. ·(Ap.oiâdos :. e não apoiados.)' .. ·. · . ·· . · · · .. 

. -Desconside_rada, desprestigiada.por tanto tempO, agora com ·. 
· · o. seu . futur.o Jrrerriissivelmente. p·erdido, não sei o ·que ha de 

s~r .da mag:1stratura deste . paiz, . que ·tão· relevantes, tão gran- · 
. dwsos servrços tem prestado á Patria, em- todos ·os· tempos· da · 
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sua boa con1o da sua má fortuna; aqui, porém, neste .posto 
do honra que ora occupo, corre-me o dever de só fallar como 

• r~pres~~ltante da Naç~o, não inspirando-me em interesses que 
,nao seJam os da Patria, por mms respeitaveis que outros pos
san: ser; por mais respeitaveis que ~e.ian1, como de facto são, 
o~ Interesses da nobre classe !l que pertenço . E quero que isto 
fique bem claro, bem conhecidO de todos vós. que me honraes 
com a vossa attenção, e do paiz inteiro, porque, em mais de 
um desses artigos que têm apparecido na imprensa · defen-

. dendo ou sustentando a reforma .governamental, tenho lido, 
com o maior desgosto, a gravíssima injustiça de que·_ o des
Qontentamento dos magistrados provém só do seu interesse 
ferido ou prejudicado, pelo facto de passarem a ser juizes dos 
estados. E~ uma injustiça, uma clamorosa injustiça, que assün 
se :faz aos magistrados deste paiz. (Apoiados. ) 

Pela minha parte, desde já declaro que não continuarej ·a 
ser magistrado, seja ou não approvada a organização judi
ciaria do projecto do Governo, adoptada ou não a minha 
emenda, .ou qualquer outra. 

UMA voz - 'Faz mal. (Apoiados.) 

· O SR. AMPHILOPHIO - Os que me conhecem de perto 
sabem que esta minha resolução nada tem. de commum com a 
actual situação politica do paiz; que esta intenção, a de deixar 

.. a carreira da magistratura, eu a tenho desde muito antes de 
s 15 de novembro de 1889, por motivo de. n1olestia, e disto é 
prova o documento que aqui tenho e poderei ler: (Mostrando 
H.rn pa1Jel. ) 

VozEs : - Não é preciso . 

O Sn.. AMPI-IILOPHIO ·-· Tenho o n1aior interesse em que 
todos· saibam isto, ·afim de que todos façam..;. me a justiça de 
r-econhecer que o que estou. fazendo, o que estou dizendo neste 
momento, quando manifesto-me en1 formal opposição a um 
acto que reputo máo, do Governo do n1eu pa'iz, o faço) digo, 
cumprindo só o meu dever de representante da Nação. 

VozEs - Todos o sabem. 

O SR. AMPI-IILOPHIO - E quando, porventura, qui zesse ou 
nuclesse. ainda continuar mag·istrado, ahi estaria,. para dar 
1~estemunho das minhas. intenções, o meu proprio subsitutivo 
que, approvado,· nenhu.ma vantagem me traria; uma vez que, 
pelo. seu systema, passaria a. ser j,uiz de Estado, porque sou 
Juiz de· primeira instancia, e para super.ior só poderia passar 
. ])Or meio de conc11rso ou outra prova equivalente de capaci-
·dade. que a lei ordinaria viesse a exigir. 

De resto, Sr. Presidente, e .iá que tenho necessidade de 
insistir ~neste ponto, porque não 'fallo agora para aquelles qne 
me conhecem, mas para esta Assen1bléa e para o paiz, que não 
têm razão para conhecer-me (Não apoiados). -. de resto, Sr. 
·~Presiclnnte,. sr.ia-me pern1itticln diu•r. ainda. qur. · nomeado 
pelos meus collegas de classe, da Bal2ia, quando não pen~av~a, 
sequer .. em ser repres·fmt.ant.e ela Na0ao. pa:r~ ~ma comm1s~::~o 
que tinha por fim representar ao nohre M1mstro da Jushca 
contra -o seü sysfcma rle organiz~e::ío .iudiciaria. rleRRa 11onra de
clinei não ohstante minhas idéas. aue sempre foram as mes
mas ~lleg·ando a minha incompatibilirlade como mc-nnhrn. rr11e 
era,' da Comn1issão encarregada de elaborar a Constituição da-
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quelle Estado. Cons~ituição que, segundo as instruccões . do 
então· governador, o 1llustre bahiano Dr. Manoel V10torn1o 
Pereira, deveria basear-se no projecto da Constituição :Fede-
ral, que já admittia o systema da dualidade judiciaria. . _, 
· Tambem nenhuma esperança tenho do que a minha 
emenda venha a ser approvada. 

VozEs -Não diga assim. . 
' . 

. O SR. AMPHILOPHIO - O nobre Ministro é assaz crite-
rioso e sensato,_ e não teria,_ antes de approvado o projecto que· 
ora discutimos, preenchido todos os lagares oreados pelo seu 
plano de Ol~·ganização judiciaria, desde· o Supremo Tribunal 
até as pretorias desta Capital, si, prévian1ente, não cO'ntasse 
com a victoria. 

O SR. ARIS'.PIDES Mn .. TON - Faz be.m e1n tocar neste ponto. 
(H a outros apartes.)· 

O SR. AMPI-IIUOPHIO - Faço justiça ao criterio do nobre 
Ministro. 

Si S. Ex. não contasse que a sua reforma seria appro
vada por esta Assembléa, certamente não. se e;xporj a a ver 
tantas nomeações nullificadas, o .que não ficaria bem a S. Ex. 

O SR. CAMPOS SALLES .(Mini'stro da Justiça) - Contava 
com a yictoda do sys~ema. · 

O SR .. AMPHiLopi-no -.·. . Meus' senhores, vou concluir, obe-' 
decendo ás reiteradas a.dvertencias. do Sr. Presidente. Fal
tou~me tempo para .expôr todas as con~iderações que o as
sumpto -comportava · e - para . n1ais .. accentüar ·a minha 
discordancia com o· plano de -organização juclieial'ia do pro-

. jecto goyernamental; não tive tempo; sequer, de fàllar da· 
minha emenda~· que fica, as:sim, indefesa;, mas digo, possuído· 
da mais sincera· e profunda convicção: Esta -reforma, este hy:.. 
brido systema de organização judiciaria, além dos n1ales que 
ha de trazer .ao· paiz, · anarchizando a justiça, será um fermento. 

·de· desorganização· politica, um agente çle dissolução do Go-
. verno federativo, que temos em vista constituir. · . 

Essa justiça feder~l, em que ·o nobre· Ministro deposita 
· tantas'.ósperanças, vaj ser uma justiça constituída arbitraria

mente, discrecionariamente,· pelo chefe do Poder Executivo, já 
que para seus juizes·· não· se exi~em condições reaes,. positiyas, 

· · da necessaria . idoneidade. · · 
· Será .i ui~, do Suprmno Triht;m.al :Fe.deral . quem o Presi- . 

dente dp. Republica qp.iz·er 'que ·o· seja, uma vez que tenha 35 _ · 
annos de .edade e um nota'vel saber, ·que não se fará conhecer . 
por signaes ext~rnps, ao. alcance da critica da opirlião. . 

· :Os. juizes · seccionaes; investidos de grande. poder ·e· latas 
~ttribuições, serão tirados, dos bachareis- em Dfreito. _que ti-

.· yerem quatro annos: de pratica como t,., advogados, c.ondição 
.. unica do .seu saber,· da .sua· experienci:a,· da sua vocação, da 

sua idoneidade; em ·summa, pára tão importante cargo; e essa . 
mesma co11:~ição ha de· ser· sophismada, na ··pratica do systema, 
éomo fôra. sempre, no ·antigo regímen, . aquella Ol.ltra, da 
mes!!l~ natureza, ·que se · exigia par,a a nomeação dos juizes 

. · mun1c1paes. · . . . . . . 
. · · · ·O Supremo Tribunar terá quinze juizes apenas, quando · 

vinte são,· por ora, os estados; ·e ao julgamento .desse tribunal, 
que em si concentra a maior·somma do poder politi~o da nova 

• 

·, 
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fórma de governo, porque tem a faculdade de corrigir os erros 
do Executivo e do Legislativo, firmando a intelligencia da lei 
constitucional, e que é o tribunal que ha de julgar o Presi
dente: da Republiça nos crimes communs, a esse tribunal, a 
seu Julgamento exclusivo, meus senhores, vão ser deferidas 
todas as questões que mais inLeressam a vida autonoma dos 
estados, sua independencia e futuro, as questões entre esta
dos e a União, a validade das leis dos parlamentos dos estados, 
a manutenção dos actos de seus governos. 

E con1o un1 tal tribunal ha de ser constituído pelo ar
bítrio do Presidente da Republica, para elle só serão nomeados 
indivíduos tirados dos estados maiores e mais populosos, que 
são aquelles que 1nais terão de concorrer para a eleição da
quelle funccionario, por disporem de maior numero de elei
tores; de sorte que esses estados, os grandes, os poderosos, os 
n1ais populosos, vã.o constituir-se os tutores. dos pequenos e 
:fracos e. ao mesmo tempo os arbitras dos. futuros destinos da 
Patria, ·em un1 regímen que se chamará de Federação! Sin-
gular Federação! . 

0 SR; AUGUSTO DE FREITAS - Que papel destina ao Se
nado brazileiro? 

. O SR. A:L\1PI-IILOPHIO - Tenho concluído. (Muito bern. 
Muito bem. O orador· é cumprirnentaclo e aln·açado p01· arande 
nu~rnC?'O dos S1·s. r·eptescntantes e. pelo Sr·. M·ü1i.r;;tro da ht8-
t·iça.) 

E' lida, apoiada, ])f\.l'a cnLrar mn cliscussf\.o cnm o pt·rljnrl.n, a· 
seguinte 

EMENDA 

Substitua-se o § 24 do art. 33. pelo seguinte: 

§ 24 - Decretar as leis processuaes da Jjustiça federal. 

Accrescente.;.se a estes o.s seguintes paragraphbs: 

§ 25. ~·stahelecer leis uniformes sobre a naturalizaçã.o 
e fallencia. . 

§ 26. Definir e punir os crimes politicas. os de ·falsifi-
cac.ã·Ô de moeda e dos titulas pub1icos da União~· e os com
rnettidos no· alto mar. . . 

Sala das sessões do Congresso Constituinte, .... de dezembro 
de 1890. - Leopoldo de Bulhõe·s. -· MüUer. - Grnimarães 
Natal - Leonel·Filho. - Silva .Canêdo. - 'Manoel da Silrt~ 
Rnsa )unior., - A. Stockler .- - Julio de Castilhos. - Pi
nheiro Machado. - Assis Bras·il. -· Angelo Pinheiro. -
Homero Baptista. -Fernando Abbott. - Menna Barreto: -
R. Osorio.- Cassiano do Nascimento. -.Borges de Med~i
ros. - Alvim. - 'Thomaz F.lores. - .Julio Frota. - Ram.'bro 
Ba:rcellos. - Alcides Lima. - Pereira da Costa. ,--- Silva 
ParanhorS. - S. Fleuru . . -. Bernardi'0o de Campos. - :'tdol.-
pho Gordo. - Rodolpho Mtranda. - ~~ou~·a. - More1r·a rlt.t 
Silva. - Paulino Carlos.. -. Costa .Jun~or. -. . Thom.az Car
valhal. - ·victorino Montetro. - Ferretra Ptna. - Joa(futm. 
}Jendes. _ Aristides "JJ1aia. -. C. Zama. .-· Roçltigues ela 
C1·uz . . - Joaqttim, Santos Moretra. -.- Mttntz Fretre. -. G. 
Besouro. - Astolpho Pio. - Fcrret?'a Rabello. - :Mm·ttnho 

- •••·•-· ~·o •· ·~··A -···• ~ _, ... .,._,., ................ ~------..... ~ 
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Rodrf'ig·ues. -Frederico Borges. - Joaquim FeUdo. -. Pa· 
r:ij'ico 1~/asca?'enhas. - Badaró. - Urbano Matcondcs. 
Raptista da Motta. - José B·evilaqua. - Lapér. - Fcli.JJpe 
S chnâdt.- COT·onel Ph·es Fe'l'-rei?'·a.- Dorn'ingos C. de Jl antes. 
-- A.lm.eida Nogueira. - Eduardo Gonçalves. - A. Azereclo. 
Costa .Machado. - Belfort Viei·ra (caso não passe a emenda 
o o Sr. Amphilophio) . - Uchóa Rodrigues, idem. - Ll1an~el 
Coelho Bastos do Nascimento, idem. - Luiz .~lu1·at. - Vtr
uüio Pessoa. - Jos'é Avelino. - Manhães Ba1·reto. - Dutra 
N'icacio. -· França Carvalho. - Barbosa Li;m1a. 

A discussão fica adiada, pela hora. 

Vêm á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

Os abaixo assignados declaram ter votado contra a emenda 
apresentada ao art. 23 do projecto de Constituição, para ser 
cg-ualado o subsidjo dos deputados e .senadores . 

.R. de Ca.m.pos.- ll-loraes Bar·1·os.- Aâolpho Gm·rlo·.-· Puu
l·ino Carlos. - Mursa.. - Rodolvho Mi'l·a.nda,. - A.nrtelo P1:
nhe'ir·o. - Thorna.z Carvalhal. -- Rubiáo .ht?âor. _;_ J}l m·â.r·a 
da Sil.va.. · 

Pedimos a V. Ex. ·que acceite e mande consignar na 
acta a seguinte declaração, que, S'i estivessem presentes os -
abaixo .assignados - quando foi votada a emenda ao. art. 23, 
equiparando o subsidio dos depu ta dos ao dos senadores, vota-
riam contra ella. · 

. Sala do Congresso, 2 de janeiro de 1891. · 

Alfredo E.li;s. - Costa Junior .. - Almeid'a Nogueira. -
Domingos C. me Moraes. :_ R9drigues .Alve~_. 

O SR .. PRrms~nENTE designa para amanhã a seguinte ordem 
elo dia: . - · · 

Primeira parte, até 1 112 hora: 

. Continuação da dis-cussão da moção do Sr. E rico Coelho. 
Segunda parte, depois de 1 112, ou antes:· 
Votação da se·gunda .secr.ão do pr-ojecto de Constituição, 

cuja discussão ficou "encerrada: . .. · 
Continuaçã.o da 1 a discussão da secção 3a do projecto de 

Constituiç.ão - .Do Poder Judicim~io.. · · 
Levanta-se a sessão ás 4 1\4 da tarde. 

23a SESSÃO, EM 3 DE .JANEIRO DE 1891 
' 

PRESIID·ENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio dia, faz-se a chamada, á qual resp'ondem os Srs. : 
Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva, Equardo 
Goncalves, :Costa Rodrigues, Francisco Machado, Leovigildo 
Coelho, Joaquim Sarn1ento, João Pedro, José Segundino, Ma-

, ... 
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n~el Barata, .Antonio Baena, Joaquim Cruz Theodoro Pache-co 
J~ry~eu l\;1artms. .T oak im Katunda. Rezer~·a de Albuquer:que: 
Jun1pr, :rheodur~to Souto, José Bernardo. OliYeira Galvão. 
Ama_ro Cava_l~~!ltl, _Almeida Barreto. Finnin·o rla Silvelra. José 
Hyg.Ino, Jose '"'1meao. Fre~er~c.o Serrano, Tavares Bastos, Ro.sa 
J~n10r, Thomaz C~uz~ V1rgll10 Damasio, Domingos Vicente, 
q-11 Goulart, Monte1ro de Barros, Lapór. Braz Carneiro, Quin
tmo Bocayuva, !Campos Salles. Ubaldino do Amaral Santos 
An~rade, ~eneroso Marques, Raulino Horn. Esteves' Jllnior, 
Lu1z DelflD:o, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado. Julio 
Frota, Joaquim Policio, :Cesario Alvim, .João Severiano. Eduardo 
Wan~enkolk, Saldanha 1Marinho, Joaquim ele Sour.a Süva Gane-
do, S~lva Para~'Qos, Joaq~im Murtinho, Belfort Vieira, Uchôa 
Rodrigues, Ind10 do Brasil, Lauro Sodré. Innocencio Serzedello 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont Matta Bacellar Casemiro 
Juni~r, R:odrigues J!ernandes, Anfrisi'o Fialho, Nogueira Para-

. nagula, Pues Ferren·a, Barbosa Lima. Bezerril, Justiniano de 
Serpa, Frederico. B·~rges. José Avelin:o, José Bevilaqua, Gon
v?:lo de L.agos, ~asq1mento, Pedro Velho. Miguel Castro, Amo
rim Garcia, Epltacw, Pedro Americo, Sá Andrade, Retumba, 
Tolentino de Carv·alho. Rosa e Silva . .Toãn Barbal'hn. Gnnc:·.a.l
ves Ferreira, .J os~ 1\tlal:'ianno. A1me iria Per·namhu.en, .Tn Vf'J1ei n 
crAguiar. Anché Caca1canU, Haymunrlo Bancleira. Arrnilntl :Fal
cão, João de Siqueira, João Vieira, Luiz ele Andrade. Espirito 
Santo, Bellarmino Carneiro, Theop hilo dos Santos, Pontes de 
Miranda, Gatino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, 
Augusto de Freitas, Paula Argollo. Tosta. Seabra, Antonio Eu
sebio, Zama, Arthur Rios. Marcülino Moura. Santos Pereira, 
Custodio de 1Mello. Paula Guimarães, Milton. Amn hilonh i o, 
Francisco Sodré, Dionísio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, 
Barão de S. Marcos, Barão de Villa Viçosa, Prisco' Paraíso, 
··Moniz Freire, Athayde Junior, Fonseca e Silva, Nilo Peçanha, 
Urbano Marcondes. Manhães Barreto, O li v eira Pinto, Viriato 
de Medeiros, Virgilio Pessoa, França ·Carvalho. Luiz Murat, 
Baptista da Motta. Fróes da Cruz, Alcindo. Guanabara, .E.rico 
Coelho, Lopes Trovão, Jacaues Ourique, Aristide.s Lobo, May
rynk, Vinhaes, Thomaz Delfina, Domingos Jesu1no, Fur
quim Werneük, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Alexandre Stockler, 
Fran~isco Veiga, Gonçalves C!laves, Viotti~ putra ~1c.acio, Co~-

. rêa Rabello. Manoel Fulgenc10, Astolpho P10, Aristides Ma1a. 
Gonçalves Ramos. ·Carlos Chagas, Co.sta ~aqhado. Do~1ing-os 
Porto, Palleta, João de Avellar, .Ferr01ra Pue.s, Bernardino de 
Campos Moraes lBarros Lopes Chaves. Dommgos de Moraes, 
Adolpho Gordo. Carval11al. Mursa, Rodolpho ~Iirand~, J?.aulino 

. Carlos Costa Junior. Rodrigues Alves. Franc1sco Gllceno, Al
fredo 'Ellis, Moreira· da Silva, Al~eid__a Nog~1eira..: Rnbião Ju
nior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhoes,Gtumara~s Natal, An
tonio Azeredo. Caetano de Albuquerque, ~ellarm1no de ~en
donca. Marciano de Magalhães, Fernando ~1mas. r-.aur,o· Mu1ler, 
Carlos de Campos, Schimidt, ~acerda Co~tinho,,VICtorino ~on
teiro, Perejra da Costa, Antaq de Fa-r:1a, Jul~o rle Castllhos, 
Borges de Medeiros, Alci~es L1ma, Assrs ;sras1l, :rhomaz ~lo
res. Abreu. Homer-o Baptista, Rocha .Ozor,1o .. Ca.ss1ano do Nas
·cini'ento, Fernando Abhott e Demetrw R1bmro. 

Ahre-se a sessão . 
Deixaram de eomparecer, com .causa, os Srs.: Floria?o Pei

xoto, Ruy Barbosa, Saraiva, Aquilmo do Amaral, Henrique de 
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Carvalho, Martinho Rodrigues, João Lopes, Oiticica, Leandro 
Maciel, Medrado, Fonseca Hermes, Conde de Figueiredo, Matta 
Machado, Ferreira Brandão, Alvaro Botelho, Costa Senna, Ce .. 
sario ·Motta Junior, Carlo.s Garcia e Hueno de Paiva; e, sem 
causa, os Srs.: Cunha Junior, Pedro Paulino, Coelho e Campos, 
Rangel Pestana, Americo Loto, Pinheiro Guedes, Nelson, Fe
li~bello Freire, Almino Affonso·, Couto Cartaxo, Bernardo de 
Mendonça, Meira de VasconceUos, Santos Vieira, Pereira de 
Lyra Cyrillo de Lemos, Garcia Pires, Alberto Hrandão, Joa
quim Breves, San1paio Ferraz, João Pinheiro, L~onel . Filho, 
Jacob da Paixão, Lamounier, Americo Luz, FelicJano Penna, 
Francisco Amaral, João Luiz, Domingos Rocha, Barão de Santa 
Helena, Martinho Prado Junior, Luiz Barreto, Angelo Pinheiro, 
Ernesto de Oliveira e Menna Barreto. -. 

E' lida, p.osta em discussão e sem debate approvada a,. 
acta da sessão antecedente. 

PRilMEIRA PARTE ·nA ORDEM DO DIA 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

Em virtude da urgencia concedida na sessão de honte.m, 
conUnúa a discussão da moção apresentada pelo 81,). · Erico 
Ooelho e outro.s. · 

Vêm iá Mesa, são lidos e entram conjunctani.ente em dis
cussão os seguintes 

Substitutivos 

A organização dos estados só se fará depoi.s de· votada 
a ·C:onstitu iç.ã.o Federal, servindo de base ao process-o eleitoral 
na parte referente á organização de mesas e ·ao recebimento 
e apD:ração de cedulas, ben1 como á respectiva fiscalização, as 
disposições da lei de 9 de janeiro· de 1881. e o respect1vo rc
gnla·mento . ..,___Nilo Peçanha. --O. Paletta. ~ . . Zevma. 

IE';l,bstitua-se a moçã.o do Sr. Erico pelo seguinte: 
O Congresso 'Constituinte· julga incompativol com o prin

cipio federatiyo, proclamado pelo. Governo Provi$orio e· que. 
se trata de. consagrar, o systen1a . eleitoral prescripto no de
creto de· 4 de outubro deste anno para a eleiQão das assem
bléas e dos g·overnadores dos estados; e, fazendo votos pat1a 
que aos mesmos estados. seja deixada ampla facu)dade para 
se organizarem mediante o pro·cesso eleitoral que entenderem.- · · 
preferível, passa á ordem. do dia. 

Em 31 de dezen1bro de 1.890. -· · Joãó ~feira .de Vascan~ 
cellos. -. Anni_bal Falcão. -. . João Barbalho. 

A organização dos e·stados só E;e fará :depois de votada a 
.. Constituição Federal, servindo de base ao processo eleitoral 
a _lei. àe 9· de janeir,o de 1881. - Nilo Peçánha. 

. O Sr. Aristides Lobo - ·Sr. Presidente, o que me traz á. 
tribuna não é precisamente sustentar a m·oç~o ora en:~, debate. 
O.s dis·cursos anteriormente proferidos .peJo meu illustre 
amigo representante do .. Rio de Janeiro e pelos illustres repre...; 
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sentantes da Bahia e Par,á, acredito que elucidaram perrei
tamente a questão. 

Venho á ~ribuna para ver se consigo indicar ao C<m
gresso a soluçao do problema que ora nos preoccupa. 

__Entretanto, graç~s ao ... Processo. intermittente por que a 
m-oq_ao pas.s.ou nas chsc.ussoes antenores, não tenho remedia 
senao referir-me a var10s argumentos aqui apresentados ·con
tra ella por parte de alguns i Ilustres representantes. 

Senhores, estou admirado, surpreso das novas theorias 
. q1;1e vejo levantadas no seio deste Congresso. Nós, democratas, 
não da escola republicana sómente mas de todas a.s escolas 
politicas, dest~ paiz, (Apo~adotJ), t'e!flOS prégado, constante
mente_, a Naçao. que a ma10r necessidade, que o mesmo paiz 
tem, e a garantia do voto, que é a base ele todas as institui-
ções (Apoiados; muito bem). 

E posso asseverar que, si a democracia e o seu regimen 
mentirem á promessa por elles feita, terá a sorte de todas 
as instituições que procedem__de n1odo semelhante. (Apoiados; 
muito bem.) 

\Temos Ç) exemplo da Monarchia. O que accelerou a quéda 
desse systema ? A incoherencia, a 1ná fé (Apoia.dos), a in
versão constante dos homens e dos principias, porque, se
nhores, nã·o ha systema que P.ossa resistir a esse processo des
truidor. (Apoiados.) 

Portanto, no momento em que tratamos de organizar o 
paiz, devemos faz el--o segundo as pron1essas que fizemos. 
O nosso. dever re:::tricto, a nnssa obrigação principal, impres
cindivel e, talvez, absolutamente necessaria é mantermo-nos 
dentro dos princípios que sustentámos (Apoiados) . E si nos. 
arredarmos clelles, terem-os mentido ao paiz, aos nossos prin
cípios, ás nossas crenças e a solennes compromissos (Apoia
dos), e fundaremos~ não a Republica federativa, m~s uma 
cousa phantasmagorica, convencionaL sem base, sem firmeza, 
a verdadeira· ne.gagão elos principi·os e das aspira·cõe.s do 

· .paiz. 
1UMA voz - Será o dominio da força (Apoia.clo:s.) 

O SR. ARISTÚn;;s LoBo - Portanto~ senhores, o primeiro 
dever deste Congresso, hoje, que trata de organizar o paiz. é 
fundar os estados. 6 mocl ela r suas novas instituições e ]101-as 
de accôrdo com os· princípios da d8lnocracia, que nós· todos 
professamos (Apoiados) . . . 
. · Mas dizem: Vós quereis reformar a lei eleitoral, e. essa 

. reforma' é um attent.aclo contra o mandato quo recebestes. 

UMA voz - Não ha tal. 
O SR .. ARISTTIDES LoBo - Senhores, peço 1 icenca para dizer 

~ que esse argumento é pueril. 
O SR. OLn:EIRA PINTo Não apoiado; o argumento é 

altamente poderoso. 
0 SR. ARISTIDEs LOBO Senhores. si fosse admissivel 

esta doutrina, não h a veria possibllitlacle. ele r r forma ·a lgurna 
nas leis eleitoraes. (Ap'oiados. 1 ~ 

Havia1nos de chegar a esta conclnsao. 
O SR. OLIVEIRA PINTO - A condcmnação elo :Congresso 

pelo proprio Congresso. 
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O SR. ARISTIDES LOBO - Responderei· ao nobre represen
tante. 

O SR. OLIVEIRA PINTo - A experiencia que se fez foi, 
unicamente, a eleição deste Congresso . 

O ·.~·R. ARISTIDES LoBo -. Nã·o houve ninguem que con ... 
testasse os defeitos da lei. O proprio Governo ... 
_ UMA voz - Quem erra uma vez o caminho dei,Ve conti-
nnar errado sempre ? (H a outros apartes.) ' 

O SR. ARISTIDES LOBO - Mas, dizia eu: o argumento é 
improcedente, é pueril, porque, eomo disse, uma vez ·feita a 

I reforma eleitoral, não haveria nenhun1 legislador mais que a 
pudesse reform-ar, e o paiz fiearia pe.rpetuamerite no don1inio 
des.sa lei, por peor que ella fosse. E quereis ver o -absu r· elo '? 
O Congress·o não poderia, sequer, reconhecer a· invalidade eh! 
seu proprio mandato. Isto não se §ustenta. Portanto, Senho
res, .o argumento não procede, é un1a superstição de ü11agi..:. 
nario escrupul.o politic·o, e nada mais. Ex'emplos não t'al tam 
em todos o.s paizes, para provar que jámais assim se pensm.1 
e.m paiz algun1 do Mnndo. . · · 

As reformas eleitoraes sempre se fizeram pelos proprios 
jnvestidos do mandato, qu.e no domínio de leis defeituosas lhes 
fôra -confiado. . · 

Nem sei como· u·ma casa de legisladores se possa recnsm~ 
ao cumprimento desse dever. · · . 

Desde que verificaram que na legisla.ção eleHoral ha de
feitos, nada mais justo, e, direi, mais imprescindível. do que 
dizer ao povo - precisan1os de um p1~ocesso 1nelhor em 
garantia do proprio direito que tendes de exercitar. Isto, se-
nhores, jámais invalida o mandato .. (Apoiados.) . 

Esta ten1 sido· a norma invariavel de todas as assembléas 
politicas. 

iQual- o ou.tro argum.ento que se apre:senta ? 
A necessidade da constituição rapida dos estados da Fe-

. deraç.ão. . . · 
\ 

O Sa. NTLO PEÇANHA -· Então adopte-se a lei de g, de 
jane~ro 'de 1881. . · · , · 

O SR. ARISTIIDEJS LOBO -· Senhores, sou pela celeridade da 
constituição dos estados; ninguem mais do que eu deseja 
vel-os constituídos, porque ninguem mais do que eu acredita. 
que dessa constituição depende a garantia maior, senão a 
unica da Rep\lhUca. (Apoiados. ) . . ... 

Mas, . ~ecretemos, façamos a organização dos estados res
peitando o direito de voto. que é elemento primordial e indis-
pensavel de sua organização. . · · · 

Decretai-a, porém, sob ·o impe.rio de uma lei que traz em 
· si proprfa, o elemento da fraud~. ou que, pelo ·menos, a pro
voca e facilita, não é de·cretar ou organizar cou·sa alguma, é · 
manter o· antigo regímen (Apoiados) das províncias depen~ 
dentes e . escravizadas, em que se faziam eleger as represen
taçõ-es pr.ovinciaes pela influencias e pel.as ordens · centraes. 
·As ordens do Poder Executivo. 'transmittidas aos sens dele-
gados, todo n1unclo o sabe, é que 'organizavam as snpp·ostas 
representaç.ões provinciaes, falseando o mandato e com elle a 
autono·mia qa.s províncias. · 

Senhores, é preciso que sejam·os razoa veis. Combinemos a 

! . 
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celeridade de nossas decretações com a solidez da obra que 
pretendemos fazer. (Apoiados; muito bem.) 

0 SR. SALDANHA MAIUNHO -- Apojado. Nós temos exem
plos a .segui.r. 

0 SR. ARISTI~ES. LOBO - Somos filhos desta· lei, foi por 
ella que se constituiu este Congresso, não ha duvida mas 
·~a~a um de_ nós, em sua consciencia, sabe quaes são _Ós ele
feitos da ler_ de que -o nosso n1andato decorreu. (Apmaclos.) 

O facto. de ser reconhecido deputado legitimo aquelle que 
'vem ao seio ela representação em virtude dos processos defei
tuosos"' de un1a lei má, e a despeito della, não é razão para 
que nao se reformem esses processos e essa lei? 

Isto seria concluir da fórma exterior elo mandato, que 
p6de ser inatacavel, ·ou, me.sn1o, da >Sua legitimidade casual, 
para a ~perfeição da lei que gerou esse mesmo mandato, mas 
que não pó de continuar· a legitimai-o. 

O argumento adverso é um simples trocadilho. 

UMA voz - Si a lei tiver bom executor, esse salvará os 
defeitos. . 

O SR. ARISTIDES LoBo- Nenhuma nação poz. á mercê de 
urri .governador, Ol~ de um applicado.r de leis, as garantias da 
liberdade do voto representadas pelo arbitrio ou, mesmo, por 
sua probidade. E' preci.s_o, é indis:pensave1 que a lei seja 
previdente e ela r a, é neces.sario que aquelles que disputam o~ 
s.:_lffragios encontrem meios nella e não na vontade de seus 
executores, com que possam. pugnar pelos seus direitos pe
rante as mesas eleitoraes. Argumentou-se, ainda, com abu
sos d;:ts rnelhores ·leis eleit9raes que temos tido~ 

O Sr. ;2araiva pr-on1ulgou uma lei, cercou-a de todas as 
garantias, executou-a e o resultado foi a derrota do seu par-
tido, derrota que muito o nohilitou. (Apoiados.) Ma.s se disse 
que succederam-lhe outros g-overnos~ a lei foi fraudada e 
tivemos camaras. unanimes. 

Pois bem. O arg·umento traz em si mesmo a sua propria 
refutação. Pois, si uma lei boa e perfeita não poude resistir 
á fraude governamental, o que diremos de uma lei que traz 
em si os elementos da falsidade ? Deste modo proclame-se 
logo que entre nós é irnpossivel o Direito jámais triun1pha'e. 
(Apoiados e · m_uito bem.) 

.Senhores, bem sei que a Republica não podia .orga~izar 
uma lei eleitoral regular em u1n mon1entp revolucwnano o 

· quando estava nft situação de legitima defesa, mas é preci
samente por isto, que ella, filha de un1a_ situação extraordi
naria, não póde ter. applicação a um peno do de governo re
gular. 

ÚMA voz - Os h·omens .são os mesmos. 

O SR. ARISTIDES LOBO - Como todas. as grandes revolu
ções em que preclornina o principio da liberdade, pensei que 
ella fosse ,capaz de repovoar esta Naç,ão_ p9r homens_ de bem, 
consenti que assim me exprima, e substituir es~e r~g1men que 
acaba· de cahir, por _uma c·ousa mais nobre~ mais digna de nós 
republicanos. (Apowdos.) 

U:;vrA voz - E pensava muito bem . 
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O SR. ARISTIDES LOBO -. Foi para isto que aqui viemos · 
e não para repetir o· fatigado paradoxo de que os homens 
c·ontinuan1 a ser os n1es1nos. Mas. si os hon1ens são os me.s- · 
n1os, razão de rnais, porque, sendo assirn, nós. que creámos · 
o novo regímen, devemos procurar leis mais perfeitas, mais 
completas, mais previdentes, deven1os rodeai-as de elementos 
de coacção contra a fraude. de modo que não venhamos offe
recer, na Republica, o mesmo espectaculo que offereceu a 
Monarchia e de qne os proprios n1onarchistas foram victimas, 
como acabámos de ver. (Apoiados.) 

Levantou-se, ainda aqui um outro argumen'to: disse-se 
que a suspensão da orgar..ização dos estados era illegal; pelc;t 
razão de que .violava un1 decreto do Goveeno. 

Senhores, comprehendo que np dominio da Dictaclura, 
quando os tactos, com sua 'forç·.a irresistivel, collocaram na 
mão dos homens que fizeram a. Revolução todos os poderes de 
que o paiz podia dispôr, a Dictadura legislasse francamente. 

Estavanws, como disse, em urn período de defeza (Apoia
dos), em um período extraordinario, a Republica seria uma 

. imbecil si não tomasse toda.s as medidas para ·garantir ·a 
grande pensamento que tinha levado ·estes homens· ao campo 
da batalha. (Apoiados; ~m,uit•o be·m.) · 

Mas ·então era un1a quadra excepcional, extraordinaria 
(Apoiados); e querer applicar á vida normal do paiz os mes

. mos principias que regeram esse domínio, é, simplesmente, um 
erro gravisismo e de fataes consequencias. (1Vlu'itos apoiados.) 

Porén1 encaremos o argumento, que se apresenta, da ille
.galidade da m·0.ção, isto é. infracç.ão do decreto do Governo.· .. 

Em primeiro logar, digo que es.se decreto é que é illegal 
ou, pelo menos, incorrecto·. \ ' · 

E' illegal e incorrecto, porque, desde o momento· em que 
o Poder dictatorial convocou a Nação para tomar conta. dos 
seüs destinos, o seu dever era esperar que o Congresso, ·re
lnüdo e representado pelos homens que a Naçã.o aqui man
dava em nome de sua auctoridade e ·soberania, ·se pronun
ciasse a respeito das medidas que tinham de seguir-se a· este 
ultin1'o acto de sua existencia de facto·. (Muito bem~) 

0 SR. SALDANHA MARINHO - Não ha contestaçãü . pos-
sível a isso. · 

O SR .. ARISTID."E·S LoBo - Mas imaginemos que ·esse de- · · 
creto foi expedido pelo Poder. dictatorial no pl'eno exercicio · 
de suas faculdades; addicionemDs a esta razão a circumstan
cia de ter o Congresso, por a·c tos seus. posteriormente a este 
facto, investido o Poder dictatorial de faculdades executivas e ·. 
legislativas, e·, ainda assim, o argumento não tem procedencia. 
A materia de que nos occupamos é, incontestavelmente, consti
tuinte,· por·que a organização dos estados não ·se· destaca pem 
se distingue da. organização fe.deral. (Apoiaâos; muito bem), 
está presa por la.ç.o · intimo de ·mutua dependencia. (Muitos 
apoiados; muito bem; muito be·rn.) · 

Ora, desde que estamos aqui reunidos para organizar o 
paiz, ·não poden:i·os deixar. de parte os processos legítimos da 
orga-nização dos estauos. · 

Mas, qual é o meio de fazer-se essa organização e qual ·o 
processo a seguir ? . . 

· Não ha dous - o mandato é ·o unicb, porque sem elle tudo 
ficaria dependente do Poder dictatorial, que succumbiu, ou 
permaneceria perpetuamente em estado embryonario. · 
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Sr o Presidente, esta é ma teria constituinte essencial
mente constituinte, e nen1 podia deixar de ser, porque o di
reito politico do cidadão que nella se envolve, em todas as 
constituições do mundo assim o é considerado. 

Perante o Dil'eito Publico universal, é materia consti
tuinte, ninguem jámais o poz em duvida, tudo quanto se re
fere á representação da soberania dos povos o 

Quen1 desconhecerá isto ? · 
. Não h a u1na só organização, n1esmo a da Nação ameri

cn.na do norte, que conseguiu fazer uma distincç.ão profunda 
entre os doüs poderes, ·o Legislativo e o Executivo; mesmo 
ahi, verifica-se que todos os poderes soffrem o inJluxo do 
voto popular e põen1 em jogo, portanto, os direitos soberanos 
da Nação. 
· .Que nwtivo levaria o Congresso, por outro lado, per-

. gunto, a abi'ir mão da organização dos estados ? · , 
Porque deixaria esla correr por conta dos actuae:::; gover

nadores ? Si um ou outro, senhores, está mais ou menos pre
.parado para esta funcção, podendo desempenhai-a satisfa
ctorialnente, na maioria não e.stão, porque; até alguns ha 'que 
ainda estã.o compron1ettidos com a ultima eleição o Porque 
motivo, Sr. Presidente, havem·os de renunciar o direito de, 
desde já, regularizarmos este assumpto ? 

Declaro que não conheço uma só razão que legitilne· a 
extranha pretenção de manter-se uma lei defeituosa, a não 
ser que se ten1a o concurso garantidor do Direito e da liber
dade . na obra delicada e diffieil da organização dos estados. 

· Dir-vos-ei que quem receia o concurso legitimo das ga
rantias que a lei consagra, é porque prefere ·ou confia no.s re
cursos da fl'aude o (A1Ja?~tes.) 

Mas eu disse, Sr o l)residente, quando suhi a esta tribuna, 
que t::)retendia cingir-me, estrictan1ente, á materia do debate 

Não entran1 em duvida para ningue1n as vantagens, aliás 
reconhecida~ por todos, da discussão e votaçã.o immediata da.· 
Constituição, e ·de se envidarem todos os recursos razoa veis e 

:justos para accelerar a obra da constituição dos estados. 
iNão haverá meio, porém, de conciliar· esse desejo do Con

gress·o .com as garantias dos direitos populares, que nós outros 
queremos estabelecer ? 

Ha, sem duvida, e basta para o conseguirmos, que se abra 
mão. do injustificado empenho de se decretar de entuviada 
todo esse trabalho, que exjge cuidado e deve ter por base o 
maior escrupulo na escolha de seus representantes o Si: assim 
o não fizerdes, a grave responsabilidade que ides assumir vos 
ha de p-esar cruelmente sobre os homb.ros. . 

Si é verdade que pretendemos fazer uma obra digna de 
nós, então tenhamos um pouco de paciencia e façamos alguma 
cousa um pouco mais· seria do que aquillo que vimos de des
truir. 

Por que este açodan1ento na prgani:zação. dos estados ? 
Por que? . . ,... _ 
Pois não é certo, que as constittnçoes dos estados estao 

dependentes ela Constituição· Federal ? Não está isso escripto 
em suas paginas ? Como, pois, e~se açogamento, quando o pro-
jecto de :Constituição Federal amda nao está votado ? · 

Não será principiar por uma _irregularidade, que i;nva
lida ess'e trabalho, que tem necessidade de ser ~oh~.o ~ es:
ta.vel para ser duradouro, inverter-se a ordem JnstJtucwnal 
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de sua fundação, violando a dependencia em que elle deve 
en1anar? 

Singular modo de constituir uma Federação, esse, que eo
nlieça recu.sando-.Ihe c~s elen1entos essenciaisi de sua fun-
da.ç.ão 1 . 

Mas, senhores, esse Poder central, que residia nas mã9s 
dos antig-os governadores das províncias por uma delegaçao 
desse 1nesmo ·Poder, deve desapparecer de facto: porque, des
appareceram das mãos do Poder. central as faculdades amplas 
e. illin1itadas de que fôra investidp, ou não ? 

- Penso que ninguem sustentará a doutrina de sua mann-· 
tenção. 
· Mas, quando mesmo se c-onsidere que_ é legitima a .con
cessão feit·a pelo Poder central aos seus deleg·ados, para . de
cretaren1 constituiçõe.s e organizaren1 esta~dos. . . ( T:?·ocarn-se 
muitos apa1·tes. ) · · 

Onde esbá a conveniencia de fazel-o sen1 attenção á li-
berdade do voto ? . 

. En1 todo o caso, o que tem en1 si es.sa demora, que nos 
deva assustar ? 

Estamos, por acaso, em presença de uma situação espan
tosa, de instantes contados, ou ameaç.ados de tlrgencia.s, qu•J 
nos assoberbem ?. · · 

Bate-nos á porta a ameaça de alguma nação extrangeira ? 
Ha medo de alguma revolução ou de alguma perturbação 

· da ordem no seio do paiz ? 
Mas, não é o proprio Governo que . veiu tranquilizar-nos 

neste Congresso ? 
Por outro lado, senhores, tenho visto. a maior cordura 

para com 0:5 cavalheiros que occupam as posições governa
mentaes. O que, pois, se teme e por que nos precipitam ? 

. Quasi todas as n1edidas de_ cunho governamental. dev-o 
observar, têm sido votadas .com grande celeridaà.e e, ate, corn 
applauso da maioria, que as tem feito vingar: (Apo·iados.) 

De onde, pois, vem, insisto, esta anciedade de n1ontar ·or~ 
ganizaçôes sobre a base falsa de uma legislação eleitoral ~con-
demnada ? ·(Apoiados.) · · 

Até o dia 20 ou 25 deste mez, espero, o projecto consti
tucional deve estar votado. 

· UMA voz - Garante isso· ? 

O 'tH. ARISTIDEs LoBo - Si todos seguirem o meu rumo 
não fallD.rern impertinentemente sobre questões de ordem ga~ 
ranto que num prazo nunca 1naior de 20 ·dias estará votada a 
·Constituição. -

Chego ag-ora ao nieu principal empenho. 
Nas disposições transitarias, reproduzirei uma emenda 

que foi apresentada pelo Sr. Saraiva, creio, reforn1ando a lei 
eleitoral sin1plesmente na parte do processo que regula o di-, 

·rei to do vo-to; e então penso que realiza-se o ideal de todos. 
nós, isto é; sem prej uizo de tempo, conseguiremos o· mesmo 
resultado sen1 darmo-nos ao espectàculo, qu·e chamarei ridi
culo, de um Congress-o que passa por cima de brasas assus
tado não sei de que incpmprehensiveis terrores, e vota e de-

~ c reta . sem reflexão e sem calma as medidas mais .serias de 
.quantas dependem do_ mandato que· lhe foi conferido. (Tro-

. cam_-se_ muitos apartes.) · 
Senhores, a parte principal da Constituiçã-o. todOs sa

bemos, ,la foi mais ou menos discutida, o.s seus grandes ele-

' •. ' 
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tnentos, o ettLt·,warnenLo maiol' e 1unis 0onsidenwel d0 :3ua ~b .... 
tructura ·está formado. 

O que nos resta a fazer '! " 
O que se poderia chamar uq}a lavagen1 1 urna clarificaçã·o, 

que deve ter lagar na segunda chscu.ssão. 
Portanto, não é preciso que o Congresso se .precipite; le

vemos as cousas regular1nente, retoquemos a lei eleitoral de 
modo que -o~ estados se constituam desassombradamente. 

Mas é exact.an1ente esse :processto que reclan1o, eliminan
do-se as difficuldades e a.brevia.ndo-se tempo. tanto quanto 
deva ser abreviado. . · 

Nã.o quero tomar. mais ten1po ao Congre.sso; j ú disse o 
que tinha a dizer, e talvez dissesse mesmo n~ais do que devia, 
porque desagradei a n1uitos collegas. (Nurnerosos não apo·ia
do.s.) 

0 SR. OLIVEIRA PINrro - V. Ex. fallou COll1 a maior ele
vacão que é possivol. (Apoiaclos.) 

0 SR. ARISTIDES LOBO - l\ias tenho por habito dizer ·aos 
meus concidadãos aquillo que penso e proceder segundo as 
normas mais frailcas. l}Orque entendo, senhores, quo são as 
que mais convêm á Nação e :ái sinceridade popular. (Apoia
elos.) 

Concluo, por tanlo, Sr. Pl'esidenLe, annunciando ao Con
gresso que na segunda discussão ela Constituição apresentareí 
medidas . que l"etciquern a legislaçfto ele;itoral, no séntido de 
garantir o v o to . . 

·. A primeira parte da rrwção póde e eleve ser votada, 
porque, .si constituissemüs já os estados, ou consenti:::semos 
na organização delles, setia envolvermos a propria idéa que 
queremos resguardar nesse acto ·precipitado. 

· A segunda parte dà moção não preeisa ser votada. 
Antes, porém, de terrninae estas reflexões, que ton1ei a 

~ liberdade de offel'ecer ao CongTesso, tenho de tomar, rapida
lnente,. en1 -consideração, ll as emendas que forarn ap1~esentadas 
á ·moção que se discute. ' 

A primeira é esta. (Lê . ) 

Esta é assignada pelos Ses. Me ira elo \'asconce llos, An
nibal Falcão e João Barbalho. 

A outra é esta. (Lê . ) 

· Esta segunda n1oçã.o tem un1 fundo conulHllll 00111 a apl'e
sentada pelo Sr. Erico, n1as, a n1eu n1oclo du vet, offerece 
uma difí'iculdade para ser acce:ita, c é que falia englobada
n1ente en1 todos os artigos consagrados pl'.la lei que. querc
lnos applicar. 

o sR.: NILO PEÇANHA- rda:5 J:'j~,a ao Exl'.l~·Uiiyn s~paea,l-ati. 

O Sa. ARrsrrnms 'LOBO- Pe:edôe-nw; nãu qut're.mos eon-
fial' o Legislativo ao Executivo. 

Ou fazemos a lei, ou não a fazem. os. 

O SR. ÜLIVEmA PINTO - Não podemos fazoJ.. 
U.M SH.. REPRESENTANrrE - Por que? 

O SR. OLIVEIRA PINTO- Porque somos Congresso Consti .... 
tuinte, e não Congresso Jeg·islativo. (Apm·tes.) 

7 
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0 SR. ARISTIDES LOBO- Mas O Congresso não. póde adc
ceitar por menos vecrdadeira a. proposição do meu illustra o 
collega. ~ 

Não ha nada mais constitucional, já o disse, do que a 
lei que decreta sobre os direitos políticos dos cidadãos. 

A difficuldade é outra. 
E' que o Congresso, votando . esta em~nda, . t_eria diffi

. culdade em discriminar de prompto taes d1sposiçoes .. 
Não está na memoria de todo o Congresso o complexo 

·dessas medidas e o immediato exame dellas para poder re
solver con1 plena ·segurança. 

O SR. ZAMA- Accrescente-se ahi qualquer cousa · em r e- , 
lação á · organização das mesas e á apuração (Apoiados) ; 
fique assim. (H a outros apartes.) .. 

O SR. ARISTIDES LoBo- A segunda emenda apresentada 
á moção· do Sr. Erico, acho ainda menos acceitâvel; esta dá 
a cada. Estado a preferenciã. da legislaç~o que entender con
veniente.· 

Isto traria um accumulo de processos diversos, anarchicos, 
talvez, entre si, e dando resultados àberrativos (Apoiados), 

. quando, aliás, a 
1 

r aição deve ser feita por um processo só 
e decl'etada por e:::; te Congresso. (Apoiados.) . 

Portanto, Sr. Presidente, ·vou ·concluir, dizendo que o 
Congresso tem de. acceilar um dos ·dois alvitres: ou na de · 
votar, e esta é a minha opinjão, a primeira parte da moção 
do Sr. Erico, e eu me comprometto, a apresenta:~,~ nas dis
posições transitarias ·da Constituição a emenda relativa ao 
processo eleitoral. . . · 

O SR. NILo · PEÇANHA diz em voz baixa algumas palavras 
ao· orador .. 

O SR. ARISTIDES LoBo- Mas o meu collega, represen
tante do Rio de Janeiro, offereceu á . moção uma segunda 

. ernenda, mandando applicar as disposições sobre o processo .. 
eleitoral da lei de 9 de janeiro de 1881 ao regulamento n. 511. 
Esta medida póde ser acceita, mas, si o Congresso quizer 
praticar um acto mais meditado, mais reflectido, de modo que 
não lhe escape circumstancia alguma, .então ... 

O SR. ANTONio EusEBIO - Passando essa medida na 
moção, como se ha de .c~nverter em lei? (l)a outros apartes.) 

0 SR. ARISTIDES LOBO - Nada impede que O Congresso 
lhe. dê sua fórma, isto é, lhe imprima o cunho legislativo com · 
o seu caracter soberano e - constituinte, porque, effectiva
mente, como eu disse, a ma teria é dessa natureza. 

Eu, porém, acho mais cabida e applicavel, como ia di
zendo, a medida, nas disposições transitarias da, Constituição 
onde ella' não pôde ser · de modo algum impugnada. ' 

.. Pensp, Sr. Presidente, em conclus~o, que o Congresso 
procederá, ref:ectidamente, mas, de accôl'do com a prudencia 
c. com. ~ gravida~e _.que lhe compete manter, aguardando as 
disposiçoes transltor1as, para. incluir nellas as .medidas com
plementares ou substitutivas do processo eleitoral vigente. 

Peço !1 V. Ex. que ponha a votos a emenda separada-
mente, POIS ella consta de duas partes. . 

. · o· _SR. ZAMA (pela ordem) requer o encerramento da 
d1scussao. 
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Consultado, o Congresso rejeita o requerimento, 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. Oliveira Pinto. · 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Peço a palavra pela 
ordem. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra. 

O Sr. Caetano de Albuquerque (pela ordem]- Ainda não. 
contrahi o habito de pedir benevolencia a quem tenha em si 
uma parcel1a qualquer do Poder; mas tenho o haniro inve
terado de exigir de todo aquelle que tem um poder qual
quer, o cumprimento da justiça, isto é, equanimidade. O que 
quero de V. Ex. é, sómente, equanimidade para com migo. 

· Com o maior constrangimento vou votar contra a· indi-
cação do Sr . E rico Coe 1 h o . . 

Por felicidade ou por caiporismo meu, venho aqui para 
o Congresso representar os enormes interesses de um Estarlo 
que durante o antigo regímen est~va lançado no ostracismo, 
lembrado tão sómente pelo governo da Monarc~ia para trans
formai-o em burgo pôdre. 

Hei de aqui, tanto .Quanto puder a minha voz, fazer 
valer os interesses mattogro~senses, que,. por infelicidade, não 
·são commnns ·ao resto da União Brazileira. 

Meu Estado, longínquo como é, vê-se em circumstancias 
apertadisshnas, porquanto a legislação do Centro .não póde lá 
chegar a tempo de produzir os desejados effeitos. Acabei de 
dizer aqui que valia mais a pena, si não fosse o regimen 
frderativo uma r.e'alidade, que nos . desmembrassemog na 

·União,· e nos reunissemos á Bolívia, porque, assim, talvez 
tivessemos uma legislação mais consentanea, mais expedita, 
e que mais attendesse aos jnteresses do Estado. 

·Voto, pois, senhores, contra a indicação. 
· Ainda hoje, no Diario Official, surprehendeu-me ... 
·O SR. PRESIDENTE-O nobre representante· não póde con

tinuar seu . discurso nesse terreno . 
0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-Pedi a palavra, e v·. Ex. 

concedeu-m'a. 
O SR. PRESIDENTE- Quem tem a palavra sobre a moção 

é o Sr. Oliveira Pint.o. V. Ex., pela ordem, não póde dis- · 
.cu til-a, mas tão sómente fallar sobre· a direcção da moção. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE- Então estou com O ap
parelho auditivo completamente estragado, porque ouvi que se 
me deu a palavra. · 

O SR. PRESIDENTE- Não sei si está, mas quem tem a 
palavra para discutir a moção é o Sr. Oliveira· Pinto. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE -Já que se me tolhe a. 
palavra, sento-me e aguardarei opportunidade de me fazer 

. ouvir. 

O Sr. Oliveira Pinto· sente profundamente achar-se em 
discordancia com o illustre democrata cuja . palavra foi ha 
pouco ouvida pelo Congresso, e tanto mais. qu~n~o ninguem 
mais o admira e venera como um dos ma1s dJstlnctos pro
pagandistas da idéa republicana . 
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Antes· de · tudo, deve fazer sentir ao Sr. Presidente que 
à moção do Sr. Erico Coelh~ não ... devia ser r~cebida por 
o. ~x .. e n1e-nos, posta em d1scuss~ao. Esta mo~çao é pura e 
simplesmente a revogação de uma lei, para o que. nã.o tem 
competencia ·o Congresso, · po:que o Gov~rno Prov1sor10 en: 
cerra em si o poder legislatiVo e executivo; o Congresso so 
está incumbido da Constituição, nada mais. 

Si na occasião em que se procedeu á eleição para este 
Congresso, de cujo result~do tivesse duvida, si acreditasse que 
este resultado não era a manifestação da Nação, mas a de
signação de membros . que compõe~ e~te Congresso; ,si, pos
teriormente mesmo, tivesse a convwçao em que esta o seu 
colleg-a o Sr . Erico Coelho de que a eleição não foi uma 
cousa seria,, não representa legitimar:nente os estados, o orad~r 
declara que não se sentaria na cadeira que occupa; ser-lhe-Ia 
um. leito de Pro'cüsto, não a desejaria um só momento. 

. A feição moral e intellectual deste Congresso é a prova 
mais· evid·~nte de que as eleições foram inteiran1ente _livres e 
que elle se compõe de um pessoal tão habilitado como o dós 

. parlamentos do extincto In1perio. Si as abstenções tiveram 
logar, devem ser increpados das faltas os cidadãos que não 
cumpriram o seu dever, pois o voto não é só u1n direito, é, 
lambem, um dever. 

Aqui se disse ha dias uma grande verdade, que é : - da 
execução da lei é que dependem os seus resultados, legitimas 
ou não, e nãô ha nenhum dos membros deste Congresso que 
ignore os resultados que deu a lei de 9 de janeiro, executada 
P.elo seu aucior, o honestissimo Sr. Saraiva, e que ignore que 
à ·mesma lei deu, posteriormente, camaras unanin1es. . 
. Os governadores dos estados não têrn · feito mais do que 
cumprir o seu dever, executando a lei de 4 .de outubro deste 
anno. . . .-

_Disse ·o Sr. Aristides Lobo que as constituições dos es
tados dependem desta que estamos discutindo; é certo; mas 
os governadores, promulgando a$ respectivas constituições, 
offereceram a base para esse. estudo co1nparativo. 
· . Concluindo;· repete que· o Congresso não tem competencia 
para revogar leis do Governo Provisorio. ·, 
· É, ·dando .cumprimento· ao dever, que lhe coube,·.·de tornar 
parte nesta discussão, sente-se tranquillo em sua consciencüi. 

. . ~O Sr. Ramiro Barcellos cohereríte com o pensamento que 
· exhibiu á primeira vez que occupou a tribuna do Congresso 
·vem analysar a moção e os seus substitutivos. . ' 
. ·.Ao Cong-re~so- Constituinte, em_. materi~ eleitoral, o que 
e que compete ? -Compete determrnar a formula geral pela 
qpal se tem de realizar o suffragio para a constitui~ão de 
diversos JlOderes .. publicos. Ao Congresso, poré1n, não" com~ 

.. . p_ete, e nao consta ao orador que haja em Constituição ai- · 
. guma do mundo, un1 regulamento eleitoral. · 

•· . De que. modo poderá o orador votar a favor rdesses sub
s,titutivos, que pedem a. votaç.ão do· Congresso'? Estas emendas 
tratam de regulamentos el~itoraes, e na Constituição não ha 
tal regulamento. Como deve, pois, votar ? pergunta nova
mente. 

O que desejan1 o& nobres representantes? Que o Con
gresso consulte o ·Poder revolucionaria, o Poder dictatorial, que 
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ahi está? Dig·a-se a verdade: o unico Poder exister1te é 
ainda revolucionaria ! 

A n1oção que apresentou determinava que o Governo 
Provisorio continuasse á testa dos negocias publicos, reser
vando o Congresso para si aquillo a que tinha direito. E, 
logieo~ (; c o herente, repete, in1pug·nando estas moçõe~. 

A prova de que está dizend.o a verdade, é que o proprio 
auetor ela. n1oção que se. discute disse que pretendia tratar,. 
della quando se . díscutissen1 as disposições transito rias: ahi 
~~ que {~ o lugar· e01npetente para essas mnendas. · 

O Uong-ressu não p6dP t.eatar, absolutamente~ llP t·egula
nwntos. eleitoJ.'aP~, e :isto qno ~e cJjscnte não (~ ontra cousa.. 

A democracia não pôde ser um systema si Httu for m11 
syste1na de ordem, c este systema ten1 e:xigencias. 

Desde que o Congresso àbandone este terreno, en1 que 
está, de votar a Constituição, de organizar a lei Jundmnental 
do paiz, para metter-se a Ützer regulamentos eleitoraes. a 
clen1ocracja está ferida profundamente. · 

O orador (~ daquellcs que) Lendo :feito, da tribuna, oppo
sição ao Governo, neste n1omento não lhe faz opposição, pois 
não quer oppôr cn1baraços á passagen1 ela Constituição. 

Concluindo, declara que votará contra a 1Wil11itiva, bem 
con1o pelas resprctivas emeDrlas, poi~ en!rc e.lla:.; mil'itam as 
meRn1as razões. 

O· SR. PRESini~N'l'E- A cliscuss~.n f:iea acl.iacla, peln. hora. 

O StL BARBORA l.aLl\IL\ (pela m·dem:) - Requeir·n a V. Ex. 
que consulte o Congresso sobre si eonsen.Lc na prorogação por 
nrcia hora, para que se liqu id.e, de uma vez por todas, um as~ 

. S1.1n1pto tão eapital e que já ten1 sido por demais protelado. 
Consultado, o Congresso approva esLe requerin1ento. 

O Sn. SEABru. (pela m·dent) -Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para n1anifestar .. n1inha opinião a respeito da n1oção que 
se djscute. · · 

O SR. PrmSIDENTE - Pela orden1 não pócle discutir a 
1noção. 

O .SR.· SEABrtA - Mas quero justirical·, apc11as, meu voto. 

O SR. PHBSlDl~NTE- Não posso ·coneecler- · a palavra ao 
nobre representante para justificar sen voto cm relaçã.o ti. 
1noção. · 

O Sn. SEABRA- Então pec.o a palavra sobre o· assumpto. 

O SR. NILO PEÇANHA requer o encerran1ent.o clà discussão. 

Consultado, o Congresso approva este requerhnento. 

· O SR. Vm.GrLIO PEssôA (pela. m·den1.) requer que a vo
tação da moçã.o seja nominal. 

Consultado, o Congresso rejeita este requerimento. 

0 SR . .JFS'TfNTANO DE SERPA (pela 01:den1) Decle que se con ... 
signe na acta que votou a f'ayor do requerimento para vo
t.açfio nominal. 

O SR. José 1\t[AlUANO ('pela O?'de!n) -Sr. Presjdente. venho 
fazer un1 requerin1ento para que sejan1 destacados os termos 
da mn\.f.\n. R~ hPnl que r.s!rja cnnvPnciclo rlc quo nr.sLe mo-
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·mento nada de utH nem de proveitoso vamos auferir, por
que) quàlquer que seja o a'cto do .Congresso, não tem a sancoão 
1 ~nrn. se poder impôr. (Apoiados; não apoiados. Protestos.) 

Não ostou discutindo cousa nenhuma, mas, uma vez que 
nssin1 o fiz, tenho o direito de dizer que não devemos pro
rluzir cousas inuteis, e quando assim digo, ·quero prevenir 
n opinião do Congresso . para que não nos deixemos arrastar 
por enthusiasmo de momento_. (Grande vozeria encobre a voz 
elo· orador. ) . 

Devo dizer a V. Ex. e aos nohres memb.ros do Con
gresso : quando o Estado que tenho a honra de representar 
soffresse ao ponto de julgar ignominiosa uma administraoão, 
eu teria só um conselho a dar- que repellissem essa admi
nistração, porque os povos são dignos dos governos que têm. 
(A,pm:ados; não apoiados. Protestos.) 

Sr. Presidente, não estou discutindo a moção. 
O SR. PRESIDENTE- Peco ao · nobre Deputado que se 

restrinja ao seu requerimento de ordem.. 
VozEs-Votos! Votos! 

O SR. JosÉ MARIANNO.- Preciso fundamentar meu reque-
rimento. · 

Não estou aqui para pedir favores ao Governo; não devo 
nada ao Governo~ e hei-de aqui pronunciar-me com toda a 
franaueza. · 
. o meu illustre collega de deputação acaba de .referir 
que eu convivo. com o Governo .. 

Sempre fui · eleito para representar, no. extincto Imperio, 
a provincia de Pernambuco; a cadeira que occupo · neste re
cinto é uma manifestação ·do eleitorado do Estado de Per
nambuco, que, como os 'nobres collegas, represento, mas sem 
precisar dos favores do Governo. · 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Sr. Demetrio RH1eiro (pela ordem)- Sr. Presid~nte, 
qnandn,' h::1. pouco. V. Ex. ann11nciou a nroro~acão na hora 
p~~~ rl.i~P.lltir>-~e ~. mo r,~ o· do illu~tre renresentant~. () ~r.. Erico 
CnP1ho a MP~::~ .. rlemor~u Ruf~icientemente a declaracão. que, 
me .mrr~ce. õevêra ser 1mmerl,ata. de eu estar. com a nalavra. 

Por esta ·circnmst.ancia. foi rea11erirlo e votarlo o encerra
mento rla rHscnssão. e eu fui imnedido de reclamar a revisão 
do regulamPnt.o eleitoral, em nome do eleitorado rio-gran-
dense, que· legitimamente represento. ~ . . 

. ·· · O SR.. Jutm DE CASTILHOS -Não apoiado .. ( f) (Trocam-se 
apartes.) . . . 

: O SR. DEME'T'R.TO RTBETRo- ... e de protestar, cumnr;ndo 
o dever de republicano, a favor da liberdade dos suffragios. 

O SR. ~EABRA- Prova a existencia deli a a presenca de 
V. Ex. aqui. · · _.. 

. O SR. DEMETRTo RTBETRO- E' o que ninguem poderia im-
pedir, e daqui · ninguem me. h~..,~e retirar~ . . . · · 

(i) O o·rador não ouviu este · aparte. 
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O SR. PRESIDENTE- Attenção ! 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO~ Anenas queria que V. Ex . 
. m9 co~ceclessc o~ tempo n~cessar1.o parfl a r1:3claraeão que deixo 
fm ta, .Já que rmo me fm perm1l belo adc1uzi r- argumentos no 
de.bate encm;eacln. c levantar bem ali(, a bandei'1·a da Repu
blica, que nao se ~ompade~c cu.m ~rn r·cgimen em que a li-· 
berdad.c do suHrugw e a f1scallzaçao das urnas não sejam 
garantidas . 

. O Sn. PRESIDENTE- O Sr. Deputado Demetrio Ribeiro, 
pedindo a palavra pela ordem, começou por dirigir urna cen
sura ao' Presidente do Congresso. 

O SR. DEMETR.Io RIBEIRO- Não fiz censura a. V.. Ex. 

O Sn.. PrmsmEwrE -·- V. Ex. disse qne, quando votou-se 
a prorogação da hora para continuação da discussão da rnoção 
do Sr. Erico Coei h o ... 

O SR. DEMETmo RIBEIRO- .•• a Mesa .. . 
0 SR. PRESIDENTE- •.. O Presidente .. . 
O SR. DEMETRTo R mETRO- ... demorou sufficientemente 

a declaração, que devêra ser immedíata. 
O SR. PRESIDEN'TE- ... demorou em conceder-lhe a pa-

lavra, até que se requeresse o encerramento. 
O SR. DEMETRTO RmEmo- Foi uma questão de tempo ... 
O SR.. PRESIDENTE- Peço que consinta-me continuar. 
O SR. DEME'l'RTO RTBRTRO -V. Ex. ha-de permittir que· 

forneca os esclarecimentos inriispensavei~ para desfazer as 
duvidas etn Qlle se a~ha o espirito de V. Ex. 

O RR. PRERTDEN'l'E- Eu preciso defender a Mesa da 
accusação que V. Ex. faz .. 

O SR. 'DEME'l'RTO Rnmmo- .Já fleclarei que não irroguei 
censuras. Mas~ si esta declaração não bast~L é pros0guir. 

o Sn. PRF.RTDEN'T'E- A Mesa não n~ixon de dar a palavra a 
V .. Ex., e, até~ propositalmente .. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO -Nem se disse isso. 
O SR. PRESIDENTE - Têm-se dado muitas vezes destes 

· factos, e ainda agora o Congresso é fos! emnnha disfo: tenrln-S(' 
de votar . esta moção, cuja discussão .i á foi encerrada ha 
tempo, enl-.rPtanfo .. até agora, não foi anuneiada a vot.açfio . 

. tal é o estado de desordem e vozeria que se nof a na sala . 
. · O. Regimento nfio marca o prazo que deve mediar entre 
a declaração de uma discussão e n concessão da palavra a. 
urn orador. Quantas vezes 1.1m orador termina o seu discurso 
e·. os applausos o ovações que recebo r! e seus collegas im-

·pedem o Presidente de dar a palavra ao orador que deve· 
succeder ? E' isf o o que aconteceu ag·ora: c. a Mesa esperava 
apenas que o Congresso se mantivesse em. silencio. para que 
o nobre Depu fado tivesse a palavra e vwsse. expender a~ 
suas opinmes; porque nesta cadeira n me~1 un1co 1nteresse e 
manter a cUgnidar!c do Congresso (Apowclos geraes), para 
que elle possa soffrer confronto com as camaras da Mo-
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narchia, para que com calma e co~ dignidade .ouç.a todas as 
opiniões dos diversos oradores c clehberA com~ cr1ter10 e acerto, 
como espera o paiz. (Apoiados geraes; mu'tto bem.) 

O Sr. Demetrio Ribeiro (para uma explicação pessoal) -
Senhores do Congresso, as palavras que acaban1. de st;r pro
feridas pelo Sr. Presidente flosta Assen1bléa ... n1o nh!·;gan1 a 
tomar por. alguns momento~ a vossa ~tte:nc.ao . .-

Das m1nhas palavras nao ::;n poder~tl tn1ern· eensnra al~ 
g11rna a S. Ex. 

O SB.. PRESlDEN'l'E- Ho1.rvr- insinuação. 
0 SR. DEMETRIO RIBEIRO- Não houve insinuação, já O 

declarei. E, desde que no primeiro instante fiz declarac.ão 
peremptoria de que rião havia censurado ... 

O SR. ANTARo CAVAI.~CANTI - Bastava isso. (Muitos 
apoiados.) 

O SR. DEMETRTO RIBEIRO- ... bastava isso; e V: Ex. não 
tinha o direito de duvidar da minha lealdade~ da sinceridade 
do meu pronunciamento. (Apoiados.) 

Entretanto, o nobre Presidente proseguiu drfendendo-Rc 
ele accusações que nã.o lhe foram feitas. 

O SR.. PRESIDENTE-· Dando .uina explica.;ão. 
O Sn. DEME'l.,RIO RlBEIRO- Explicaç.ã.o rlesnr.cessaria; ma.R 

V. Ex. usou. de um direito, fallando. e ha de agora per
miLUr que cu complete esta explicacão, que se tornou in
dispensavel. · á vista das reflexões que fez .. (Apoiados.) 

Fallou V. Ex. em cote,jo, no desmnpenho das fun.cções 
que exerce e no esforço que faz para manter o Congresso 
na altura digna dos seus destinos. 

Não ponl:Ío em duvida as qualidades moraes, intellectuaes 
e politicas de.V. Ex. · . 

. · Mas, si V. Ex. se empenha en1 conduzir-se aqui com 
energia e prudencia, eu tambern saberei ser energico e pru~ · 
dente. 

Si. tem interesse em que o Congresso vóte uma Consti
tuição digna deste paiz e que facilite o desenvolvimento de 
n os·sa Patria, eu· tambem tenho; si V. Ex. tem interasse em 
que·. este trabalho seja feito com a maior h1~evidade. eu 
tanl!ben1 tenho; si tem interesse en1 que o Congresso· se· faca 
dig·no do respeito d.e todos, pela caln1a e pelo criterio de 
suas deliberações, eu tambem tenho . · · .. · 

E' uma aspiração commum .. Si V. Ex .. ·ama a liberdade 
e a Republica: eu ta1~bQm mn9; si V: Ex. !·em patriotismo 
e·. qualidades de caracter, e. nao rece1a cote.] os, eu tamhem 
asseg·uro que, no dia mn qüe. qu.alquer occurrencia me obrigar 
a passar por- esta prova, não recuarei e nã.o evitarei con
frontos. 

. ;E' certo •que, ~i. Bn1 relaçã.o a V. Ex.'· me fosse per-
111I:~LJ.da. ?- opportumdade de 1a1~ o meu deponnento, por elle · 
a:ftu~n!ar1~ que V .. Ex. se d1.s1:1ng·ue por virh1des politicas 
aprcc1avms e qualidades emeritas. Mas, $i a V. Ex. ·fosse 
9111 srualqu~r dia .s~licitado. denoimento identico . em relação 
Z~ m1nha v1da J)OhtJCa e pr1vada, acredito que, salvo o caso 
de V. · Bx. não inspirar-se na, propria consci'encia, a niinha 
obscmra individualidade nada tei·ia· a soffrer. · 
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,., T~rmino, Sr. Presidente, decla r:ando ainda uma vez qne 
nao fiz censuras, e Y. Ex. deve acceitar esta declaração 
fraJ.?.Ca e, leal,. cu1~1pnndo-me ~ccres.e~ntae que: como v. Ex., 
mb uito) PI ér.o d. nun h a eondnet tt pnhhr..a. r Mn1 to bPm.: ·~nuito em. · · · 

O SB. PnEsm:r;N'l'F: -Vai-;-;;(' Yt)laJ·. 

. O SJ.". Oliveira Pinto- &t·. Peesidentn. sjntn Pl'ofunda o 
sinceramente achar-me no rnais verfei lo rlesaccui:·dn com ü 
lllustre dmnocrata. cuja prestigio~a pnla\'l';t fni mrridn ha. lwrn 
poucos n1omelltos pelo Cong·r·esso. 
. E slnló t::ntu mais ~chat-m0. tws:;p desae.(~ôrdo, quandü 
e c~rto que n1ng·uem ma1R do que r-m adrn1ra a intell1genc:in 
do 1llustrr. den1ocrafa. qLmndo ~~ (·.r-rio que o respeito e vP
n~ro como. u_m elos n1.ajs distincLos. o ·intemeratos propagan
chstas da Hlea r.epubl1eana. qur- ho.Jo se concretisou em nn1 
~r acto. en1 un1a real idade que se impõe. (Apoiados.) 

De longa data. Sr. Presjdentr.. habituei-me a respeitar 
o illustre representante que acaba de :falia r: avaliará. pois, 
V. Ex. quanto eleve ser granel r o meu eonstrangimento 
vendo-n1e neste momento obrigado a occupar a tribuna para 
declarar-me em completo nrr!u~Wlli~mo rnm n manr.irn (ln 
pensar de S. Ex. 

Sr. Presidente. devo antes ele tudo fazm· sentir a V. l~x. 
que a n1oção do Sr. Erieo Coelho nem sequr.1' podia ou dAv·ia 
:;e e su;ieHa á cliseussão no sejo do C:ong-resso Gonstif.ninJr. 

VozES\- Feri por delibe·rar,ão do Gongress'o. 
O SR. ÜLTVRIRA Pil\''J'O- ;\ moçã.o não é mais do que 

])Ura r. simples revogação de 111ll<l. lei. e ))ara tanto não tem 
con1petencia o Cong·resso, por·crue. si o Governo Provisorio 
encerra en1 si n Poder Legi slativn r Executivo. não ·temos a 
competenoia que lhe. estú confiada. snmos rmra c simples
mente Congresso Con~tiinintr. 

O SR. BARBOSA LnvrA- O ar!'. 2° das disrlosições tran
sitarias dú-nns c?,:::a úleu1Ciade. 

O SR. ÜLTVETRA PINTO- Acredito que só a t~xccssi.va be-
.. nrvolrncia rlr V. Ex .. qn r. rntretantn. nã.o s-e. rles'cncomnat.i

hiJjza eo1u o esr:lil'if.n rle justiça que o caraeterir.a r nobilitn. 
foi qtw. lBvou V. ~x. a tomar a deUbel'::u:;flo dr ~n.irihtt· a 
moção a debate. 

VozEs -E' o ynln do Cong-eesso .. 
O SR. OLIVETR\. PINTn - Sr. Presidente, no exercww 

pleno do Poder Legislativo. de que osbi dP posse. o Govern~ 
Provisorio promu lgon o rlecr~to de ·'~ rle ~utul.wo~ que é lm 
mnanada de um poder pr.rfoJfamentr lr.g·1slatrvo: portanto. 
Sr. Presidente. ~ moção elo Sr. Erjco Coelho v1.sa revogar 
un1 acto levado a effeito muito leg·it,~n1amente pelo Goyerno, 
revogação para a qt1al o CongTesso nan tem eompetenc1a. 

O SR. Br\RBOSA LrMA --Si tern eornpctencia para dt'1t"~:ar 
o Poder Lcg·is1al iYo. C'Orno nRn J rrú fl<lNl mrnns? 

O SR. OLlVETRA PrNrro- Sr. Presidente. si, no pedodo 
aue precedeu a eleicão de Hí dr seteml~r9, n~e conv~ncesso 
da impossibiljrlarlc iin fazAr-sr. t~ma ele1çao hvr~;. Sl a~J~~
d i ta ssr. qne 0 pr·oeP~~n elPifnrrd n:w pofler1a pe.rn11 fhr a Jn, 1 c 
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manifestação da opinião; que a eleição não. seria uma elei
ção, mas uma verdadeira designação de membros para este 
Congresso, cu, ceetament.c, Senhores, não n1e humilharia até o 
ponto de ser candidato; si posteriorn1cnte · á eleição viesse ao 
meu espirita a conviccão1 que tem um dos nossos collegas, · 
o illustre Sr. Erico Coelho, de que a· eleição não foi uma 
cousa séria (Não apoiados), a convicção de que eu não re
presento aqui muito legitimamente o Estado do Rio de Ja
neiro, eu consideraria desde logo esta cadeira como um ver
dadeiro leito de Procusto, e não a occuparia por mais um 
dia sequer .. E' admiravel, Sr. Presidente, esse amor calo
roso, violento e arrebatado pela verdade e pela legitimidade 
dos votos, que dominou o espirito de alguns illustres Depu
tados ! O que é verdade, senhores, é que esse decreto de 4 de 
outubro, hoje tão repugnante a alguns membros do Con
gresso, deu o resultado consubstanciado na elevada estatura 
. moral e intellectual desta corporação, que, · sem hyperbole, 
póde .. se dizer, sob o ponto de vista intellectual, não receia 
o. confronto com qualquer das camaras da Monarchia, que 
sob o ponto de vista de moral não admjtte sequer seme
lhante confronto. A feição moral e intellectual do üongresso · 
é, senhores, a prova mais evidente de que ~omos a expressão 
da· opiniRo nacional, e não os filhos de uma designação do Go
verno dictatorial. Si abstencões. e em larga escala, tiveram 
logar, attribua-se · o facto á. falta de civismo por parte 

· daquelles que se esqueceram de que o voto não é sómente 
um direito que se póde exercer ou deixar de exercer, mas, 
tambem~ um dever imperioso, que deve ser cumprido. 
(Apoiados.) · · 

Os que si abstiveram são verdadeiros criminosos, por
que é mais um crime de leso-patriotismo não concorrer-se 
com o voto para a constituicão do Congresso nesta phase 
melindrosa da nossa vida nacional, neste período melindroso·, 
em que. cercada a Patria por todos os lados de perigos, a 
obrigação de todos, a preoccupação unica de todos· os cida-
dãos deveria ser offerecer-lhe amparo. · 

Si as fontes das quaes provém o Congresso foram en
venenadas pela fraude e viciadas pela violencia determinadas 
pela lei eleitoral, então os nobres deputados devem affirmar 
que não somos representantes da Nação. E si não somos .. 
filhos legítimos da verdade eleitoral, a conclusão que se 
impõe é esta -lavre o Congresso a sua· propria condemnação, 
immediatamente depois de ter ·votado em favor da moção 
do Sr. Erico Coelho; suicide-se o Congresso, porque é essP 
o seu dever. (Não apoiados.) 

O SR. ARISTIDES . MAIA- Condemnámos os manejos para 
as eleições dos estados. · . . ·.. . 

O SR. ERico CoELRo- A prevalecer o seu argumento 
quem d~ve começar resignando a cadeira é o ex-Ministro do· 
Interior, porque, na sua exposicão ao Chefe do Estado, de
clara que o regulamento eleitoral tem vícios lamenta-veis. 

VozEs-Muito bem. 
· , . O SR. OLIVEIRA PINTO- Sr. President'e, qual é a lei 

ele1f.oral, qual é esse bello ideal, só existente no espirita do 
· nobre Deputado, mas que nunca· teve em qualquer paiz do 
· Mundo realização pratica, e que póde, intemerato, resistir á 
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deturpação, que désse sempre um resultado seguro, que seja 
ã expressão pura e gen11;ina da vontade dos que votam ? .. 
Quando e em que paiz se viu lei eleitoral que não fosse 
mystificada, quando seus executores não são homens ho
nestos ? Não ha, não houve e nem haverá lei eleitoral que 
possa dar resultados praticas sempre no sentido de photo
graphar a opinião, desde que da execução é que tudo depende 
e a execução póde ser confiada a homens que sejam hones
tos~ ou que não o sejam . O que é força confessar é que. 
com relação a eleições, si a lei póde muito, a sua execução 
pó de ainda mais. -

· Aqui se disse~ ha dias, reproduzindo uma grande ver
dade, que do executor da lei eleitoral é que depindem os seus 
resultados, legi ti mos ou não, conforme a seriedade com que 
e lia é executa da . . 

Ha aqui quem ignore que foi brilhante o resultado que 
deu a lei de 9 dn janeiro executada por seu auctor. o ho
nestissimo Sr. Saraiva ? Mas ha aJguem que não saiba que 
a mesma Jei deu, posteriormente, camaras unanimes, sob a 
influencia de máos executores ? 

UM SR. REPRESENTANTE-. 0 argumento dé V. Ex. é 
perfeitamente contestavel, pelo menos quanto .ao Rio Grande 
do Sul. · 

O SR. OLIVEIRA PINTO- Sr. .Presidente, é admiravel' que 
os nobres representantes, que se deixam arrebatar ·pelo fogo 
sagrado do patriotismo, querendo. já e já, que entre a União 
no regimen da 1 egalidade, com rclacão aos estados, se achen1, 
entretanto,· na mais flagrante contradicção ! · . 

0. SR. BARBOSA LIMA-E' porque acham que essa porta 
não leva ao regimen da legalidade. 

O SR. NILO PEÇANHA- Queremos a lei de 9 de janeiro; 
não é preciso retardar a organização dos estados. 

O SR. OLIVEIRA PINTO- Sr. Presidente, o quP fizeram os 
governadore~ dos estados ? Unicamente, cumprindo o seu 
dever. convocaram os congressos dos estados e m:wcnram as 
eleições, de conformidade com o decreto de 4 de outubro, que 
ordenAva que os congressos dos estados se reunissem no mez 
de abril. o que lhc~s impunha a obrigação de sub.ordinarem-se 
a essa circumstancia de tempo. (Apartes.)· 

Disse o nobre representante, o Sr. Aristides Lobo, que 
as constlluir,ões rlos estados. para que possam ser votadas. 
dependem. absolutamente, da Constituição Federal, que aqui 
estamos discutindo. 

· E' .. certo, Sr. Presidente, o que diz o i Ilustre represen-. 
tante: mas ·oc:; governadores dos est.ados não flzer·am mais do 
que, em obediencia á ordem terminante do decreto de 4 de 
outubro. promulgar as cort~fituições dos respectivos 0stados. 
e convocar· para o mP-z de abril os congor.e~Ros. 

Ora. R r. Presinente, que inconveniente ha nisto, si essas 
constituicões s::lo simples -pro.lectos, que serão suJeitos á dis
cus~ão. de abril em deante, época em que a Constituição Fe
deral .iá, ha muito, será a nossa lei organica? 

Si em alg"umns das com:;tituições dos estados occorrem 
principias antinomicos com os que aqui prevalecer:-:m. os 
congressos terão de pôl-as de harmonia com a Constituição 
Federal. (Apartes. ) 

··:·· 
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Si essas constituições são simples projectos, que têm de 
' ser sujeitos ú discussão· dos congressos dos estado.s, desde que 

ellas estejam cn1. desaccôrdo com a Constituição que sahirá 
deste Cong·resso, serão Inodificadas, e tudo se. harn1onizará. 

· Sr. Presidente, o argumento para rnirn n1ais ponderoso 
no assumpto~ ~~, oxactamen1.e, aquel18 qlH\ fornrulr,i ao co1nr.c.ar 
a enuncüição das hum.ilrlP.s eonsiderações que, obedecendo ao 
sentilnento do dever. fui :impellido a vir ex:t.ernat• desta t:ri-
huna. · 

O Congresso nã.o tmn eompe!.Pnr.ia na rnateria; estú dis
r.uLi.nclo em Yão; o Cong-resso nã.o t\ nesta phase de sua exis
Lencia, urna corporaçii.o legislal:iva~ ó, p1.1.ra e sin1ph~sn1onte, 
um Congress~ Constituinte; não 11óde, pol'1·anto, revogai· ne-
nhuma lei. (Apartes.) . · 

Supponha-se que o Congresso vota a :favor ela n1oção; e 
·eu pergunto:- Que caminho seguirá a 1noção ? Qual será o 
procedimento da Mesa ? (Ilá ril/n.itos apartes.) 

Não tenbmn os nobres Deputados tanto açodam·onLo. Eu 
pergunt'o ao Sr. Presidente elo Congresso : -Na hypo Lhes e de 
ser approvacla a moção, o que se fará ? que dr.stino se .lhe 
dará? Produzirá ella ef'feito de lei ? O que se sGgTtirá. á sua . 
approvaçã.o ? 

· UMA voz - H.erncLLol-a rw Goycrno Prnvi sorin. (Ho. ou
lTos apa'rtes.) 

O Sn. ÜLl.VEmA. PINTO- O Congressó nã.o tem cornpe
tcneia legislativa; o Governo Provisori o não pocl e. ri a 'lomnr 
em consi_deracão tuna deliberação en1anada de um CnngTesso, 

. que é um Poder Constituinte, n1as· que não é ainda um Poder 
Leg·islati.vo. · · \ 

. U1vr SR. REPRESENTANTE- Uma decisão do Congresso não 
carece de sancção de poder algum. (H a outros ápartes.) 

0 SR. OLIVEIRA PINTO-- 0 CongressÓ l11eSlllO está aqui re
u,nido unicamente para discutir e votar uma Constituição, 
elegendo ·depois o Presidente e o V ice-Presidente da Repu-

. blica; para nada mais. Não tem outra missão. (Apartes. J . 
Sr. Presidente, eu_ acredito, como disse ao começar, que· 

. V. Ex. nem sequer poderia ter sujeitado á discussão a moção 
do Sr~ Erico. (Apartes.) O que significa uma discussão ·que 
não póde dar r·esultado pratico algum ? 

· . Tendo, S1'. Presidente, ctunprido, como me foi possivel, 
o dever que n1e era imposto, de dizer como penso na questão 
suJeita a debate, sento-me,. tranquillo. em minha consciencia. 
e· convencido de que, si combati opiniões, nem de leve me-
lindrei susçeptibilidades. . . · · 

VozEs- Muito bem ! Muito bem ! 

O Sn. P1~ESJDEN'l'E - A clisc.ussão ·está encm~ra,da . 
. ~-· 

. . E' posta a votos, por partes, a seguinte- moção do Sr. 
Erico Coelho e outros: · · 

« O Congresso Constituinte declara inconvenientes os 
ensaios de o-rganizaÇão dos estados, ficando adiada · afé ser 
votada a Constituicão Federal e adoptaõ.a pelo Poder Legis

.Jativo nova lei eleitoral, que assegure a con1participação de 
todos os cidadãos nà obra ela :fundação dos osfados l'PR}10-
ctivos .» ' 



. ·:.'\·,· . ···.:· 

·· .... ·· 

. Ê
1 rej e~ta~a a prin:eira, parte até a palavra- federal-<·, 

ficando preJUdiCados, nao so a segunda parte da moção, como 
os substitutivos offerecidos. 

· SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

VOTAÇÃO DA SECÇÃO 211 DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO · 

O Sn.. PRESIDENr.m declara que vai proceder-se á votação 
do art. 39 do projecto. · 

O SR. AL~IEIDA NoGUEiRA (pela oPclem) -Tive a honra, 
Sr. Presidente, de apresentar uma en1encla ao art. 39 . En
tretanto. nas e1nenclas in1pressas eu vejo essa emenda enca
beçada com o art. 44 do projecto. 

Con1o o Congresso é testemunha, o objecto de 1ninha 
impugnação foi,· exac~arnente, o n. 1~ § 3°, do art. 3/91, que é 
referente á . incapacidade absoluta do . extrangeiro para ser 
eleito Presidente da Republica. . 

Por· isso peço a V . Ex .. que por occasião da votação do 
art. 39 rectifique esse engano, que se acha na publicação 
da emenda e na inscripção do autographo. 

E' posto a votos e approvado o art .. 39 do projecto: 
'(! 

«Exerce o Poder Executivo o Presidente dos Estados · 
Unidos do Brazil, como chefe electivo da Nação. 

· § 1.0 Substitue o Presidente, no caso de impedimento, e 
succede-lhe, no de falta, o Vic.e-Presidente, eleito simultanea-
mente com eH e. , 

§ 2.0 No in1pedünento ou faHa do Vice-Presidente, sel'~O~ 
· .successivarrwnte, charnados á presidenciu o. Vice.-Presiílente do 

Senado, o Presidente ela Ca1nara e o do Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 3.0 São condições essenciaes para ser' eleito Presidente 
ou V ice-Presidente da Republica: 

· ·1. -) Ser lJI'-azllciro nato: -, 
2.0 Estar no exercicfo dos· dil'éitos politic'os. 
3. o Ser maior de 35 annos. » 

E, ta.mbem approvado o seguinte a.dditivo da Commissão 
ao art. 39: · 

'' Sj, no caso r de vaga, por ·qualquer causa~ ~_la .prcsidencia 
ou v:icc-pres'idencia, não houveren1 ainda decorrido dois te1.·c;os . 
do per iodo presidenci'al, procecler-se-á a nova eleição.» 

São, successivamente, submettidas á votação e rejeitadas 
a.s emendas offerecidas pelo Sr. Ferreira Pires c outros, pelo 
Sr. Justiniano ele Serpa, pelos Srs. Bellarmino Carneiro c 
Meira de Vasconcellos, e pelo Sr. Almeida Nogueira. 

E, posto a votos e app]:·ovado o art. 40 do proje·cto: 

· «O Presidente exercerá o cargo por seis annos, .não po
dendo ser reeleito para o período presidencial immediato. 

§ 1.0 O Vice-Presidente; que exercer a presidencia pelos 
tres ultimas annos do período presidencial, não poderá ser 
eleito Presidente para o periodo seguinte. 
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§ 2. o o Presidente deixará . o exercício de sua~ funecões, 
impro:rpgavelmente, no mesmo dia em que term1nar. o . seu 
período presidencial, succedendo-lhe !ogo o recem-ele1~0 .. 

§ 3.0 Si este se achar impedido, ou faltar, a substituição 
far-se-á nos termos do artigo antecedente,.§§ 1 o e 2o. 

§ 4.0 O primeiro periodo presidencial terminará aos 1.5 
de novembro de 1896 .l> 

·O SR. ESTEVES JuNIOR pede verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE diz que não tem a menor duvida em 

attender ao que requer o nobre representante. . 
Procede-se á verificação e reconhece-se haver sido ap

provado o art. 40 do projecto . 
São egualmente postas a votos e. approvadas as seguintes 

EMENDAS 

·Do Sr. · Marcoiino Moura, para que, em vez de seis annos~ 
se diga quatro annos. 

Do Sr. Adolpho· Gordo e outros, ao § 1 o: Substituam-se 
as palavras- pelos tres ultimos annos do período presiden

. eial, pelas seguintes: - no ultimo anno do período presi-
dencial. . · · . 

E' · . rejeitada a emenda correctiva dos Srs. Meira de 
Vasconcellos e BellarminO:· Carneiro, e são. consideradas pre
·judicadas as emendas dos Srs. Gabino Besouro e outros, do · 
Sr. Athayde Junior e dos Srs. Pedro Americo e. Santos 

· Pereira. 
E' posto a . votos- e approvado · o art. · 4 f . do projecto : 

. . «Ao empossar-se ·no cargo, o Presidente pronunciará,- em 
sessão publica; .ante o Supremo Tribunal Federal, esla affir- · 
mação: · _ · 

« Promettó manter· e éumpr·ir com perfeita lealdade a 
Constituição . Fed.eral; promover o bem geral . da Republica, 
observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e 
a inàependencia.) · . · 
. E' rejeitada a emenda additiva dos Srs. Meira de Vas

cóncellos e Bellarmino Carneiro, sendo considerada. prejudi-
cada a do Sr. Badaró. · . . 

E' posto a voios e approvado o art. · 42 do projecto: 
-«.0 Presidénte e .o Vice-Presidente não podem sahir do 

territorio nacional sem permissão do Congresso; pena de per-
derem o cargo,.;., · · 

E' .·rejeitada a emendá additivâ. do Sr. Badaró. 
·. ··.E.~ egualmen~e app.rovaqo o art. . 43. do projecto: 

.· · ·« () Presidente e o V ice-Presidente perceberã·o subsidio, 
f1xa~o pelo Congresso no período pres-idencial ·antecedente.~ 

O SR.· PRESIDtE!'iTE annuncia ·a· votação do· art. 44 • 

. o SR. SERZED~LO. (pela ordem) - Peco a v~ Ex. que 
suhmetta á approv.acão . do Congresso · os differentes meios 
par~ a' elei~~o do Presidente, na ·seguinte ordem: ·.to, o pro
cesso indicado pela· Commissão. dos 21 ;. 2°; a emenda offe-.. 
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recida pela bancada de S. P~ulo; 3°, a idéa de suffragio, apre
sentada ~ela. bancada do R10 Grande, e, em ultimo lagar, o 
processo 1nd1cado pelo projecto ~constitucional. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento do Sr. 
Serzedello. . 

O SR. JosÉ MARIANNO (pela otdem) diz que. trata-se de 
uma ;nateria n1uito jmportante e que, por isso, requer que a 
votaçao do substitutivo da 'Commissão seja feita nominal ... 
mente. 

Consultado, o Congresso rejeita este requerhnento. 
'São lidos os diversos substitutivos offerecidos aos arti

gos 44, 4.5 e 46. 

O SR. ZAMA (pe,la ordem) - Pedi a palavra para uma 
explicação. · 

Si este artigo fôr approvado, V. Ex. julga as outras 
emendas prejudicadas? 

O SR. PRESIDENTE - São divers:Os os processos para a 
eleição, e cada llm del1es tem o seu mecanismo proprio. O 
proces~o da ConsUtuição é este que acaba de ser lido. Elei
ção directa~ consigna que cada Estado só terá um voto. Si 
for adoptaào este, ficam os outros prejudicados. 

O SR. ZAMA - Sim, senhor, estou satisfeito. 
São submettidos á votação, na ordem approvada pelo 

Congresso, os substitutivos. offerecidos aos arts. 44, 45 e 46, 
sendo regeitados o da Commissão e o do Sr. Ad-olpho Gordo e 
outros. 
· E' approvado o seguinte substitutivo, offere-cido pelo Sr. 
Moniz Freire e outros: 

«Substituam-se os arts. 44, 45 e 46 pelo seguinte: 
Art. O President~ e o Vice-Presidente da Republica 

serão eleitos por suffragio directo da Nacã-o e maioria abso
luta de! votos.· 

§ 1.() A eleição terá logar no dia 1 de março do ultimo 
anno do periodo presidencial, pr·ocedendo-se, na Capital Fe
deral e nas capitaes dos estado~, á apuração . final até o , dia 
20 de maio do mesmo anno, com qualquer numero de pre-
sentes. . 

§. 2.0 Si nenhun1 dos votados houver alcançado maioria 
os dous mais· votados para cada un1 do.s cargos, designando 
absoluta, o Congr-esso mandará proceder a nova eleição en+.re 
dia' para essa eleiç.ão, dentro dos tres mezes seguintes. A nova 
apuração se realizará em dia marcado ·pelo ·mesmo cidadão 
que houver presidido á pr.imeira, sendo declarados eleitos· o.s 
dous cidadãos que ho~verem obtido a maioria relativa. Para 
esse fim p·oderá reunir-se o Congresso en1 qualquer tempo e 
com q11al.quer numero.· .. 

§ 3.0 O ·processo da eleição e da apuração será dado em lei 
ordinaria. · 

0 SR. MORAES BARROS (pela ordem) - Sr. Presidente, 
fqi tão pequena a differença de votos, q~e é possível ter ha
Vlrlo engano da parte dos Srs. secretar10s ·na contagem que 
fizeram; é força, mesm·o, reconhecer a difficuldade dessa con
tagem; e, por outro lado, é de tanta importancia a emenda, 

'l 
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!!ulnproinette de tal fôrma a sorte futura d9 paiz (Nâo ctpoüt ... 
dos), que requeiro votação nominal. 

VozEs - Isso agora é surpresa. 
o SR. ZAMA - Não póde. ser acceito esse requerimento. 
0 SR.. VIRGlLIO PESSOA - E' contra O vencido. 
VozEs -Não póde mais. (Apoiados e não apoiados.) 

· o· SR. ZAMA- V. Ex. não póde acceitar este requeri
nlanto; é ma teria vencida; agora guardem para a za discussão; 
é mais deeente. 

(Cruzam-se num,m'osCJ!s apa'rtes.) 

O SR. PREsllnENTE - Na contagen1 dos votos verificou-se 
,que 88 Sr.s. m.embros tinham votado a favor do substitutivo 
e 83 contra. O Sr. 1:M1oraes ·1Barros requer que se verifique a 
v.otaç.ão norqinalmente . 

VozEs - E' ma teria vencida. ( TurnuUo; o iS·1·. Presidente 
toca a ca1npainha .. ) · 

O SR. PRESIDENTE - O Congresso resolverá. · 
O SR ... SERZED:ELLo (pela o'rde'rn) - Sr. Presidente, pedi. a 

paJlavra para ponderar a V. Ex . .que· não deve sujeitar. á _opi-
niã.o do Congresso semelhante alvitre. . 

· V. E:s:. acaba ele confessar que o· substitutivo pa-ssou por 
PE1CJUena 1n.aioria. Muitos dos Srs. membros .. que votaram, re
tiraram-se, de n1odo qUe a votação do ·Congresso póde não ex
primir a realidade. 

O .SR .. ZAMA - E c·onvido os nobres representantes que 
votaram a favor, a r.etirar-se. CMuitos apoiados.) 

NozEs - Ha a 2'\ discússão, em que se póde requerer a 
votaçã.o nominal. . 

· OUTRAS :vozEs - Agüra serrá uma surpresa ! 
0 ·Sa. PRESIDENrl,E - Sen1,pr.e que se te1n levantado con

testação sobre o resultado das votações, tem-se verificado 
uma, dua§. e tres vezes. 

_Vou suLn1etter á decisãó do Co.ngresso, e este resol
ver;:t. 

v.ozEs - E' uma surpresa 1 Protestamos 1 

O ..SR. SERZEDELLo' (prJla or·ióe1m.) -. Sr. PresidenLe, peço 
a V. Ex.s com toda a deferencia que merece, que reflicta un1 
pouco .sobre o facto. - · 

• ... .! 

... · O Sa •. JosÉ'MARIANNO- Peco a pala~a pela 9rdem .. 
O S.R. PREISIDENTE - Reflecti. Muitas vezes a Mesa.tem 

annunciado votaç.ões co1n differenças enorme.s, e desde que ha 
duvida, tem procedid.o á verificação. · 

·VozEs -· Mas nã.o foi acto continuo, e· principalmente 
agora, que a differença é a.penas de cinco votos.. . . 
. O SR., .SERzEDELLO -· Exactamente. Houve ·perturbação; 
n1uitos membros retiraram-se; de modo· que uma nova vo ... 
tacão nada exprimiria ·em relação ao resultaqo anterio. · 
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_ O_;sn .. :\lOlt\J~S BAnRos (1Jcla o1·dcm.) - A' vista dn 'eon
tc::;ta(;ao que levantou n1eu req unr i nwn to, retiro-o. 

O S.H · ~~SÉ l\~"\lUA:NNO (pela ul'de ut.) - Sr. Pt·usidenLQ, 
desde quQ i o t retlradn o l'equ e r i men lu ·do nobre r c prosen
~ante de ::S •. Pnu.1~\ nada tenho a diwt·. Ia .ruzor trm appullo 
a grande SlllCCI'lllade com q u n V. Ex. l~t)ntinúa a p t'uuedcr· 
ne·~te Con~Tesso. u eomo ni11cln lm puuens dias SP clen ern r.'}
laçao a n11m. 

9 Sn.._ PnE'~tDE.:\'l'E - Repilo ainda mais uma voz. nesLa 
.cadCirn, nan l('lt~lO outro inLrn·csse n. 11ão ser fazer ~om que 
o Congrc.sso rl1~lrlwr·t:~ eunvc·n ienl Ptlh'lllL'. EuLrPLanto. mais 
de \IHHt Yez l.enho annn nciaclo rosultac!os de votaç-ões que ~e 
rea1Jzan1 eon1 grande maioria. 

·Teln-se re.elamado cõns tantenH:'tÜ.e verifieação. 
Ha poueo, deu-se uma votação, seguin-se a vcrit'ieaç.ão, 

e a :Mesa, attendm1do, como do outras vezes. a fazer com que ·;_) 
Congresso decidisse, sujeitou á questão ·á. sua deliberação. 
Mas, como o auctor retirou o seu requ·e,rimento, a questão 
está , f'inda. (Jhtüo bem .. ) 

E' em seguida posto a votos e approvado o seguinte addi
tivo ao art. 4!.~:, o:fferecido pelo Sr. Bellarmino de l\'lendonça 
e outros: 

Accrescente-.se: 

§ São inelegiveis para os ·cargos de Presidente e Vice-
Presidente os parentes consanguineos e affins, nos 1 (l e 2° 
grãos do Presidente ou Vice-Presidente que se achar em exer
gráos, do Preslidente ou V:ice-Presidente que achar em em 
exe~cicio rio momento da eleição, ou que o tenha deixado até 
seis 1neze.s antes . 

O SR.· PRESIDENTE declara prejudicados os arls. M.~:, ,.15 e 
1.~:·6 do projecto e todas as emendas que foram offerecidas aos 
rnesmos ar-tigos, não só pela Co1nmissão, como por vario.s Srs. 
representantes. 

O SR. PRESIDENTE -· Vai proceder-se á votação d.o ar
tigo •!1\1: 

Com·pe~e, privativamente, ao Presidente da Re.publica: 

1.0 Sanccionar, promulgar e faz·er publicaJ' as -leis o reso-
1 uções ·do Congresso; expedir 9ecretos, instrucç6es e reg·ula-
mentos para a sua fiel execuçao; . 

. 2.o Nomear ·e demittir; livremente, os n1inistros ·de Es-
tado; 

3.0 Exercer o commando supremo das forças de terra 0. 
mar dos Estados Unidos do Brazil, a.ssir.o co.mo da$ de policitL 
local, quando. chamadas ás ar1nas em. defesa 1nterna ou externa 
da União; ·. . · . . 

4 o Administrar \3 distribuir, sob· as l~e1s do Gong~e$SO, con-
forn1e as necessidades do Governo nacional, as forças de mar 
e terr&? 

5.0 'Prover os cargos civis e militares de caracter fede·ral, 
salvo as restricções ~xpressas na 1C.onstituiçã?; . . . 

6.(l Indultar e, eommut~r a~ penas nos crimes SUJeitos a 
,jurisdicção federal, salvo nos casos a que se referem os 

·ar.ts. 3:3, n. -30, e 51, § 2°; 
8 

.,· 

'.\ 
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7. 0 Declarar a guerra e fazer a paz nos termos do art. 33, 
n. 12· . 

8 ~ Declarar, immediatamente, a guerra, nos casos1 de' ln-
vasão · ou aggressão extrangeira; 

9.0 Dar conta annualmente da situacão do :paiz ao Con
gresso Nacional, recommendando-lhe as providencias e re
formas urgentes .em uma mensage_m, que rem·etterá ao Secre

. tario do Senado no dia da abertura da sessã·o legislativa; 
10·. Convocar o Congresso extraordinariamente. e proro--

gar-lhe as sessões ordinarias; 
, 11. Nomear os magistrados federaes; 

12. Nomear ·os membros ào Supremo Tribunal Federal e 
os n1inistros diplomaticos, ·mediante approvacão do Senado; 
podendo, na ausencia do Congresso, designal-Qs. em: com-
missão até que o Senado se pronuncie; · . . · · 

13. Nomear os demais .mem-bros do corpo dipTomaUco e 
· os agentes consulares: 

14. Manter as refações com o.s estados extrangeiros; 
15. Declarar por si, ou seus agentes responsaveis, .o es

tado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos 
casos de aggressão extrangeira, ou grave commo.ção intestina 
(Arts. 77 .e 33, n. 22) ; · \ -

16. Entaholar. negociações . jnternacionaes, celebrar ajus .. 
tes, convenç.ões e tratados, .sempre ad · 1·eterendum do Con
gresso, e approvar os . que os estados celebrarem na· ~onfor
Inidade do art. 64, suhmettendo-os, quand,o cumprir, á : au
ctorida<Ie do Gongresso ~ 

·;o SR. AMPHILOPHIO (pe.ra ordem) - Sr. Pres'idente, re
·queiro que fique adiada· a votação das· n1aterias co;ntidas- nos 
ns. 11 e 12 do art. 47, porque. entendendo essencialmente com 
o systema .da .organização judiciaria, que houver de ser ado
ptada pelo Gongres·so, a votação daquellas disposições agora 
impa;rtariam :prejulgarriento. · . . . · 

~Qonsultàdo, o Congresso approva . o requeriménto de adia~ · 
mento da v o tacão dos n.s. 11 e 12 do art. 47 do projecto. · 

Posto. a votos, é approvado o . referido artigo, ·menos 
quanto . ~·os ns. 11 e 12, cuj:a votação . ficou adiada. 

O ·SR.· PRESIDENTE annuncia que v.ão ser submettidas á 
vota!c.ão as dif{erentes emendas offérecidas ao art. 47. . · 

E' approvada a seguinte e1nenda addítiva da Commissão 
ao n. 1 : «Depois da palavra -· Gongr-ess\J ~- djga-se: salvas 
as restricções estabelecidas na: :Constituição·" . · · . 

·o SR. PRESIDENTE diz qué ha duas emendas aó n. 3 ~ 
. O SR. GABINO BEsouRo.· (pela ordé,m.) -· . pede que seja 

.votada de pr~ferencia a sua emenda substitutivá: \ · 

E' posta: a votos a emenda substitutiva do Sr. Besouro. 
o SR. 'PRESIDENTE "declara que vota.ran~ afavor da emenda 

55 Srs .. representantes, e 37 contra. . . . . · :· 
. IN'ão havendo, por consequencia, numero, vai mandar pro- · 

ceder á chamada. , · · · . · 

O SR. PRESIDENTE -Responderam á chamada 160 .e tan..;. 
tos Srs. representantes. Eu os convido a occuparem as s'Uas 
cadeiras~ para se continuar a votaçã.o; do contrario, si não 
houver Casa, terá de proseguir a discussão do projecto. 
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E' posta a votos e regeilada a emenda do Sr. Gabino 
Besouro. 

São, successivamente, postas a vo,tos e approvadas as se
guintes 

EMENDAs· DA COMMISSÃo 

Ao· n. 3 

E·m vez elo - commando - diga-se - 1nando. 

Em vez de - recommendando - diga-se - indicando. 

Ao n. 15 

!Comprehenda-se tambem no parenthesis o art. 5°, ti. 3 .· 
.São regeitados os additivos aos ns. · 17 e 18 do art. 47, 

apresentados· pelo Sr. Nina Ribeiro. 
Em virtude do adiamento .approvado dos ns. 11 e 12 deste 

artigo, fica, tambem, adiada a votação dà emenda correctiva da 
Coinmissão ao n. ·i 2· e do substitutivo da Sr. Rocha Osario é 
·oútros ao mesm·o numero.· 

E' posto a· votos e approvado o art. 48 do prpj ecto: 

«O Presidente da Republica é auxiliado pelas ministto's de 
Estado, agentes de sua confiança, que lhe rei er-endam os actos, 
e presidem cadà um a uma das secretarias, em cttw se divide 
a admiiüstração federal.» 

E' egualmente· po~ta a .votos e approvada a seguinte 

EMEINDA DA CoMMISSÃo 

Em vez de - referendam, diga-se - subscrevem~ · . 
E' rejeitada a emenda da. Commissão para que, no CàPi-· 

tulõ IV e seus artigos, bem como em todas as disposições da 
Oons-tit_:cticã-o etn quê sê encontrar â J)áJàvrá..,- Ministro - r~
ferindo-se aos membros do Podêr ·(Executivo, seja substituída · 

·pelo vocahulo -· .Secretario. 
E' suhmettido á: votaÇão e àpptovado o art. 49 do pr·8-

jecto: 

«Os· tninistro's dê Estado não pod(Ú'ão accumular oü Lrn em-: 
prego ou funccãa publica, ne.m ser ele'itos Presidortte ou Vice
Presid.ente da Uniãp .>> 

« Paragrapho unico. o Deputado ·OU Senador,' quê acceitar 
. o cargo de Ministro de Estado, perderá o :rrúitidato1 proceden
do-se ünmediatamente a nova eleiÇã-o. na qual não poderá ser 
votado.>> . . . .· . 

E' egualrnente posta à votos e approvada a ségiuinte · 

EMENDA· ADDITIVA DA COMMISSÃO 

Acc·rescente-se - Deputado ou :s~enador ~ depois da pa-
lavra -· União. . 

E' tambem approvada a seguinte emenda dO' Sr. Almeida: 
No-gueira :1 · 

~ ., ~ .... "' .. '-. ,. , ... --·-.---------·-:-- ... ~-·-- ,.. .................... ,. 
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«Em vez de - accumular outro en1prego ou func(~ão pu
blica - diga-se - ac.eumular o exercício de outro empreg0 
ou funcção publica:» 

Fica prejudicado o substitutivo do Sr. Frederico Borge-, 
ao art. 49 -e 'paragrapho uni c o. 

O SR .. PRESIDENTE diz que vai votar-se o art. 50: 
«Os n1inistros de Estadü não poderão cornparocer ás. ses'"' 

sões do üongresso e só se communicarão com elle por escrip Lo, 
ou . pessoalmente' en1 conferencias com as con1missões das c a-

' ' maras. 
Os relatarias ·annuaes dos ministros s:erão dirigidos ao Pre-

sidente da Republica e ·com:nunicados por este ao Congresso.~) 
O SR. JosÉ MARIANNO (pela ordem.) - Pede ao· Sr. P·re

sidente que faça votar destacadamente o artigo, visto ter dous 
trechos. 

O SR., OLIVEIRA PINTo (pela ordem.) pede q~w a votação 
sobrte a en1e:q_da substitutiva, apres·entada pelos Srs. Francisco 
Veiga, Costa rl\1)achado e outros, seja dividida. em duas partes1 
porquanto esse substitutivo é de, a.Ita s.ignificaldão, pois. ·qão 
p-arece. acceitavel que ·os ministros, quando convi·dado.s, deixem 
de comparecer ao Congresso. . 

O SR .. PRESID:ENTE observa ao oradpr. que não ·pó de dis:-
cutir a 1nateria. 

· O SR. OLIVEIRA PINTo diz que nã~o queria, nem quer dis-
cutir a n1ateria; queria, apenas, chamar a attenção do· Sr. PJ·e
sidente do Congresso para a im.portancia da ernenda .substitu-
ti'va. · · 

\ 

O SR. PRESIDJI:iN'l'E diz que o Sr. J'Osé Marianno· já pediu a 
divisão, mas, antes, vai pôr à votação a emenda .suppressiva do 
Sr. Frederi<C_o Borges. · · ' ·· 

·· .Submettida á v·otacão a emenda suppressiva do art .· 50', 
offerecida pelo \Sir. Frederico Borges,- é rejeitada. . ~ · 

Sendo, suceessivamente, postas a votos\ as duas partes do 
.ar.t. 50, .são ambas· approvadas. 

E', tambem, submettido á votação, por partes, ·o sub8LiLu- .. 
tiv·o do Sr. Francisco Veiga e outros, sendo rejeitadas ambas 
as partes. . . · 

E' posto' a v9tos e approvado o art. 51 do projecto: 
. .. «ÜS n1inistros· de· Es.tado não são responsaveis ao Con
gresso, ou aos Tribunaes, .pelos conselhos qados ao Presidente 
da Repub,Iica. 

§ 1.~ .R:espondem, poréJ.?l, .quanto aos seu.s actos, pelos cri·· 
mes quallf1cadps Ra lm criminal. · 
. § 2. 0 Nos crimes de r.espopsabilidade, serão processados. e 
Julgados pel.o Supr~mo Tribunal Federal, e, nos connexos com 

· os . do· Pr;esidente da Republica, psla au:ctoriQ.ade competente 
para o julgamento deste.» , , 

E' em seguida approvada a seguinte emenda da ~commis-
são ao § 2° : . · 

« Accrescente:...se, depois da ·palavr-à - crirr::es - a pa
lavra -. communs. » 
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E' submettida á vota•ç.ão a seguinte emenda da Commissão 
ao mesmo § 2° : 

«Depois de - responsabilidade - accrescente-se: - de
finida em lei especial.)) 

Tendo havid.o · émpate, fica adiada a votação desta emenda. 
· E' posto a votos e approvado o seguinte artigo additivo da 

Commissão, para ser collocado onde convier: . 
«Artigo additivo, para. ser collocado onde convier: 
(E' instituído um Tribunal de Contas, para liquidar as con

tas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de 
serem prestadas ao üongresso. 

Os membr·os deste Tribunal serão non1eado.s pelo Presi
dente da Republica, com approvação do Senado, e só mente per-
derão .os seus lagares .por sentenç·a. » · 

Posto a votos, é rejeitado o add.itivo dn Sr. Moniz Freire 
ao capitulo 1 o da secção 2", titui0 11). . 

Fican1 prejudicados o's substitutivn.s do :Sr. Frederico Bor
ges e dos Srs. Moniz Freire e Monteiro de Barros. 

E' posto a votos e approvadó ·o art. 52 do projecto : 
«O Presidente dos E:stados Unidos do iBrazil será sub

mettido a processo e julgamento depois que a Gamara decla
rar procedente a accusaçã·o, ·perante o Supremo Tribunal Fe
deral, nos crimes coinmuns, e nos de :responsabilidade, perante 
o Senado.» 

E' egualmente posto a votos e approvado o seguinte addi.-
tivo da üommissãQ.: . ·. · 

« .A!ccrescente-se: Pa.ragrapho unico - Decretada a pro
cedencia da accusação,· ficará o Presidente suspenso de suas 
func•ç.ões·. )> 

E' submettido á votação e· approvado o art. 53 do pro
jecto: 

.São crimes de Tes.ponsahilidade no Presidente da Repu-· 
blica, os que attentam contra : 

i. o A existencia P.olitica da União; . 
2." A Constituição e a fórma do Governo Federal; 
3.0 O -livre exereicio dos poderes políticos; . 
~{1;0 O .goso e exercício legal dos direitos politi-eos ou in-

dividuaes· · 
5. o A' segurança interna do paiz; 
6.0 A probidade da administração; 
7 I& A guarda e emprego c·onstitu(iional dos dinheiros pu-

blicas o '• ' c 
0 
I:~ r 

~ 1.0 Esses deli~tos serão definidos em lei especial. 
§ 2. 0 Outra lei lhes regulará a accusação;· o processo e. o 

julgamento . 
§ 3.0 Ambas essas leis serão feitas na primeira sessão elo 

·primeiro qongresso. 
E', finalmente, posto a votos e approvado o següinf'.c 

ADDITIVO DA COMMJSS.:\.0 

Accrescente-se·: 
8.0 As leis orçamentarias votadas pelo Congresso . 

~. 
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Vêm á M es~ as seguintes 

DECLA~~ÇÕES DE 'VOTO 

Declaro que assignei ·s.e;rp r.estricções a .emenda ao artigo 
3,3, § 241 dp capitulo lV o a 1 a ~e.cc~o, apresentada p.elo Sr. re
presentante Leopolâ.o ·de Bunl.ões e outros. 

Sala das sessões, 3 qe janeiro de 1891. - Uchôa Ro
drigues. 

·Declaramos que votámos pelo substitutivo da Commissião 
aos arts. 44, · 45 e 46 do projecto de Constituição, por ser mais 
consept.aneo com os prin.c~pio$ · fed.er~tivos, desde que. eg~ala 
os · est~q.os np p~eit,o ·rel~tivo ~ .eleição do Pre.sident.e e. V~c~
Presidente da .Republica, sem deixar d-e respeitar o pnnc1p10 

·':!· demoor~tico d~ suHragio directo. 
Sala das sessões, 3 .de janeiro de 1891. - Manoel Fran

cisco Y.achaflo. ·_· Joaquim Sarmento.·- ;M.anoel lgnacio Be~~ 
f ort Y.ieira. · · · 

Declaro _qu~ votei, para a eleição Q.o Presidente e Vice
. Presidente da Republica, pelo artigo substitqtivo do deputado 
Morüz Freire, e outros7· que .consagr~m ·o suffrag~o djreçto. 

S~l.a q:as ses~ões, 3 de janeiro. de 1.891. -·Miguel Castro .. 
O SR. PRESIDENTE. dá para ordem do dia de 5 do corrente : 

t 1\ parte, até 1 :!h . nora : 
Discussão da indicaçãq. do Sr. Almeida Barreto. 

2a parte1 · á 1 % hor~7 · ou· a~tes : 
Votação da emenda que. ficou empatada; 
Continuação da 1~ dise_ussão. da secção 3a· do projecto· d~ 

Constituição. - ... Do Poder Judiciaria. 

JJeval).ta-se a sessão ~s 4 horas e 25 minutos· da tarde. 

' . . . 
2.l.~:n SESSÃO, EM 5 DE JANEIRO DE 1891 \ . . . ,. 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE .DE MOR_t\pJS 

Aq In.eio::-dia, faz-se a c]la.mada, á ~oual respondem os Srs: 
Prudente de Moraes, Mâtta Machado, Paes de Carvalho, João 

.• Neiva, Edt+arõ.o · Goncalyes, Francisco Maéhado, Leovigildo 
Ooell101 Joaquim Sarmento, Jo~o Pedro, José Segundino, Ma
noel·Barata, Antonio Ba-ena, Joaquim Cruz, Theo-doro Pacheco~ . 
Elyse11 l\1artins! J oald.m Katun.da, B-ezerra de Albuquertque 
Junior, José Bernardo, Oliveira Galyão, Amaro CavaJcanti, AI- · 

· meida Barreto, Firmino da Silveira,· !José Hygino, José Simeão, 
Frederico· Serrano, -Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Ju
nior, Coelho e· Campos, Thomaz Cruz, Virgilio Damas i o, Theo
dureto Souto, Dom-ingos Vic.ente, Gil Gonlart, · Mont·eiro de 
Darros, Lapér, l\IO'raes Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do 
Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, Raulino Horn, " 
Esteyes .Junior, l~tt iz De) fino, pin he-ií~o 1\f aohado, ·Julio Frota, 

•· ... 
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Americo ~obo, Eduardo \Vandenkolk, Joaquim de Souza, Silva 
Canedo, Silva Paranhos. Joaquim Murtinho Pinheiro Guedes 
Belfort Vieira, Uch6a Rodrigues, Indio do' Br.asil InnocenciÓ 
Serz.edello, Cantão, Pedro Chermont, Costta Rodrigues Case
n1iro J unior, Rodrig,ues Fernandes, Henrique de Carvalho An
frisio Fialho, Nelson. Noguch'a Paranaguá, Pires Fer{·eira, 
Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa Fre
derico B~rges, José J\ velino, José Bevilaqua, Gonçalo. ct'e La
gos, N asc1n1enLo, Alm1no Affonso, Pedro Velho, Miguel Castro, 
Amorim Garcia, Epitacio, Pedro An1erico, ·sá Andrade, Re
tumba, Tolentino de Carvalho, João Barbalho, José Marianno, 
Almeida· Pernambuco, André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, 
Annibal Falcão, M eira de V.asconc.ellos, João de S.iqueira,_ Es
pirita Santo, L uiz de Andrade, Bellarmino Carneiro, Pontes 
de Miranda, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felis,bello Frei-

. ro, Augusto de Freitas, Paula Argollo·, To§ta, Antonio Euse
bio, Zama, Arthur Rios, Garcia Pires, Santos Pereira, Custodio 
de Mello, Paula Guimarães; Milton, Amphilophio, Francisco 
Sodré, Dionysio Cerqueira, Barão de S. Marcos, Barão de 
Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freire e Atllayde Junior. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e approvada a acta da sessão antecedente. 
O SR. 1" SECRETARIO proc~de á leitura d~ seguinte. 

·EXPEDIENTE 

R~querimento do Sr. Francisco Maria Sodré Pereira, 
· deputado ·pelo Estado da· Bahia, pedindo lic·en(la por 20 dias, 
para deixar de comparecer .ás sessões, por motivo de molesti~. 

O SR.. PRESIDENTE nomeia para a. Oommissão que tem, de· 
dar parecer _sobre este requerimento os Srs Retumba, Garcia 
Pires e Virgilio Damasio. 

O SR.. PEDRO AMERICO (pela ordem) - Sr. Presidente, 
não ouvi a leitiJra da acta, e, mesmo, é difficil ouvir-se pelo 
tumulto e pela grandeza da sala. Mas, provavelmente, hâ de 

. ser aquillo que hoje foi publicado no Diario Official. 
Ora, diz o D'iario que foi rejeitada uma emenda do Sr. 

Pedro Americo. Apresentei uma emenda relativa á duracão 
do período presidencial, no sentido de se reduzir este a ·quatro 
annos.: Um outro Sr. representante tambem apresentou iden
tica emenda. Si uma de lias foi approvada, segue-se que a 
outra tarnbe1n o foi._ 

A idéa que passou é que voga, não este ou aqueHe nom·e: 
a verdade é impessoal. Assim, a minha emenda não póde estar 
prejudicada, desde que trata de assumpto que foi ~pp.rovado. 

E' isto que quero fazer constar da acta seguinte ou do 
Diario Official. · . · 

. O SR. PRESIDENTE - Da acta consta que foi approvada 
uma emenda que tratava de assumpto identico· ao. da que apre
sentou V~ Ex., sendo a ·do. nobre representante prejudicada 
ipsó facto. . · 

.O SR. PEDRO AMERICO - Não podia ser prejudicaç1a;. foi 
approvada. E 1nuHas vezes tenho ouvido aqui r~_clatnaçõos a 
respeito desse modo de interpretarem-se as votações. 
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O SR. AMPHILOPH1IO (pela ordem) - Pedindo a palavra~ 
Sr. Presidente, tenho unic~mente ·por fim pedi·r a V. Ex. se 
dig·ne de providenciar em ordem a ser inserida no Dia1'io Of
j'icial uma emenda que tive a honra de depôr sobre a Mesa, 
relativa á :reorganização judiciaria. . 

Esta emenda, su.pponho que não é de todo desconhe·cida . 
do Congresso, porque já tive a honra de apresentai-a á Com- · 
rnissão encarregada de revm'* o projecto de Constituü;~~ão. 
Mas foi sómente publicada om alguns orgãos da imprensa 
diaria e Jião no D,iar·io Oj'ficial. 

No primeiro dia em que tive a honra de occupar-me do 
assumpto, não me occorreu apresentar á Mesa a emenda; fil-o, 
porém, no dia seguinte. · · . 

Essa emenda está assi:gnada por grande numero de .repre .. 
sentantes, e, pois, parece-me de toda a urgencia que seja pu
blicada. no Diario Official; porque a discussão vai já adean
tada., e é preciso que todos saibam as idéas contidas na 
(3menda, para que os illustres collegas possam votar com co
nhecimento de causa. 

Prevalece-me da opportunidade para pedir a V. Ex. que 
uma vez publicadas no D·iar1:o, nã·o só ·a· n1il1.ha mnenda. como a 
que foi apresentada pelo illustre representante das Alagoas, 
Sr. Tavares ·Bastos, sejam ambas distribuídas em ·avulso ao 

. Congresso. afim de que todos possam conhecer perfeitamente 
seu conteúdo. 
. o SR. PRESIDENTE - A emenda do nobre representante 

só foi enviada á Mesa ao findar-se a ultima sessão. Não foi 
lida, nem apoi-ada, e por isso não foi publica.da no Diario 
Offficial. 

Hoje será lida, e, si fôl.r apoiada, s~erá puhlica:da amanhã. 
O SR. AMPIDI_jOPHIO .- Agradeço muito a V. Ex. · 
O SR. TosTA (pela onlern) - Pedi a· palavra, Sr. Presi

dente, para fazer um requerimento. O illustre representante 
do Estado da Bahia, conformando-se com as tradições· do povo 

. brazileiro, · que representamos, requereu que não houvesse · 
sessão no dia do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo. 
Venho, tambem, conformando-me ·com os precedentes, pedir a 
V. Ex. ·consulte O Congresso sobre si concede que amanhã não 
de,m·os sessão, por ser dia solennisa·cto pelo orbe :ehrist~o. 

O Sn. PRESIDENTE - O ~r. De.pt1tado Tosfa nronõ.P. qne 
seja consultado o Congresso sobre· si consente não haver sessão 
amanhã, por ser dia santo . · 

Act.ualm·ente, estã.o presentes 116 cnngressi~tas. Não ha 
ca~a ,pa:ra ·votar'-se: opnortunamente sujeHarni o rtJqnr.rimento 
á. votacão do Congresso .. 

O Sr. Pedro Amarico -- Sr. PresidentA, apezar rfe não ~er 
orthodoxo, respeito muito o sentimento dos -catholicos. ·Não 
h a duvida que em um dja santo . é costum·n não se frA.h::1lhar 
;M.a~ o Congress·o ha de lembrar-se de que o Papa I.Jeão XIII (já 
que se invocam os sentimentos christãos, e, mesmü, catho
lic-os), em um. documento .que· correti. o orbe catholico, santi-
ficou o trabalho. (Apoiados.) · 

· ·Sejamos, pois, christãos, como quer o nobre reprer,en
tante: facamos· obra santa; sirvamos a Deus, trabalhando 
amanhã no serviÇo da Patria. (Apoiados.) 
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No d~ming·o não se, trabalha, porque estamos cançados. e 
o sexto dia da semana e reservaclo ao repouso pelo período ·de 
ir'abalho que o precede . · · · 

0 SR· AMPHILOPHIO - Amanhã é dia de ouvir missa . 

. O Sn · PEDRo AMERICo - Perdoe-n1e o nobre Deputado. 
Creio que podemos fazer obra patriotica e santa trabalhando 
amanha. 

Adeantaremos assim a nobre tarefa do C~ngresso e hon
raremos a palavra do chefe ·da Egreja. (A.paiados; muÚo bem.) 

. O ~R. PRESIDE12"rl'E - Não havendo numero para votar-se, 
fwa achada a votaçao do requerimento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ASSUMPTO REGIMENTAL 

Em virtude de urgencia approvada na sessão ele 2 do cor
rente, entra em discussão a indicação do Sr.· Almeida Barreto 
sobre assumpto regin1ental. · . 

O Sr. Almeida Barreto CM ovimento ele attenção) - Sr. 
Presidente, antes de dar as razões que me levaram a apresen
tar esta inàicação, seja-me permittido agradecer aos mem

, bros deste Congresso o terem dado, por duas vezes, seu asse'n-
1.in1ento ·para que ella hoje entras:se em discussão. 

'Senhores. ha dias passados protestei contra uma emenda 
apres~ntada ao art. 23 do projecto constitucional, por julgai-a 
prejudicial não só aqs direitos e p1~erogativas que competem 
a cada uma das camaras aqui reunidas, como, nrincinahnentf-\. 
por vir augn1entar a despesa da União· com a elevada cifra (le 
1 .104:000$000. (Trocam-se nurnet·osns apartes.) 

Sr. Pres:idente, si estamos, simplesmente, em Assembléa 
eonstituinte. a nossa missão estará terminada desde o mo
mento em que approvarmos a Constituição e elegermos o Prr.
sidente e ·o Vice-Presidente da Republica; si estamos legislando 
para aquelles que nos têm de substituir, eu nada direi, porque~ 
neste caso, não ha direitos ~ prerogativas a reclamar; si, po
rém, aqui existem Senado e Gamara com poderes reconhecidos 
para funccionarem em sessão ordinaria, me par~ce que qual
quer emenda anresentada e que possa affectar ou alterar estas 
·duas corporações, deve partir de un1 de seus membros. 
(Apa'rtes.) . ~ 

V. Ex. é testemunha. Sr .. Presidente, do que se de.u aqui 
no dia 26 do mez que findou: o Senado foi supplantado pela 
vontade iniperiosa de 205 votos contra 63, que contam aqui os 
Srs. Sen:lldores (Apoiados: ap'artes) .,co-m a approvacão da in
dicação que se discute, ficaram equilibrados os dous ramos rlo 
Poder Legislativo aqui representados. 

Estou convencido de que não ha neste recinto um só re...; 
presentante da Naçã.o que desconheça quaes. os direif!=>s e pre-

. i·ogativas da corporacão do Senado, e, por ISso, confl'O na sua 
generosidade e ,iustica: devemos trab::~l~1a~ todos_. para aue 
aqui prevaleca, unicamente, a forca do Direito, B nao o predo
minio do direito da forca. 

Tenho dito. (JJ:luito bem; mu.üo bem; o orado1· é cum-
primentado . ) · 
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O Sr, Thomaz Delfino - Sr. Presidente, a indicação do 
nobre r.er,resentante -da Parahyba, o Sr. General Almeida Bar
reto, ·é, nQ mêu parecer, i:tnportante e digna de consideração. 

. Hn, ceriam.ente, qualquer cousa de vago nos ter1nos em 
que foi expr·essa, no modo por que foi formulada: mas, pare
ce-me, estç.rei · mais ou 1nenos de accôrdo con1 a intenção que 
a dictou e oríginou . . · · 

Dir-rne-ão que .vou tratar de uma questão vencida, já 
discutida e votada. . . · 

O SR. NrLo PECAJ.\(HA - Está na ordem do dia; póde 
.fallar. - · 

o SR. TH'OMAZ DELFINO .- • . • mas não ha questões ven
ciÇl.as irremediavelmente por emquanto, devendo proceder-se 
a um segundo exame e segunda votação; e, si um artigo de 
projecto de Constituição passou em 1 n discussão por grande 
maioria e é certo que- na 21

t. terá egual numero de votos; si o 
resolvido não fôr modificado na votação tern1inal, no fundo, 
na esseneia, nos seus elementos mesmos, é, entretanto, admis
sivel que possa ser ampliado ou cercado de mais· garantias, 
rnais prestigio, mais força. . · 
· Sr. Presidente, o Poder Legislativo foi distribui do em 
duas. camaras pelo Congresso. Fui um dos que votaram por 
esta medida, que considero de relevancia excepcional,· tão re
levante, que sem ella julgari.a periclitar a Republica e a Fe-
deração. · · · 

Sem o Senado, fazendo'~ .contrapeso á Camara dos Depu
tados, e auxiliado pela n1agistratura, sobretudo pelo Supre
rno 'rribunal Federal, não seria possível substituir a nas
cente instituição; que ruiria ao embate de qualquer agitação 
mais forte das. multidões que aqui nos·. mandaram, que re-:
presentamos e pelas quaes velamos~ (Apoiados). muito bem.) 

Leio, Sr. Presidente, àr Historia,. e nella encontro a pro-
posito lições e ensinamentos proveitosissimos ~ · · 

Em ~ 78:9, a Convenção Franceza, nas1cida de uma revolu
ção, que teve. com a nossa .de 15 de novembro. pontos de con
tacto na sua origem, c não sendo o resultado de . elementos ac
cidentaes, fortuitos e do aca~o, mas da obra· dos philosophos e 
pensadores consul:lstanciada na Encyclopedia, como a nossa o 
í'oi das iições democratica.s dos propagandistas, não corre-
spondeu tão perf.eitarnente como seria Clesej avel a·o ideal hu
mano, exactamente porque nada havia . que a contivesse um 
pouco,' e foi victimada algüma :vez pela sua forÇa immensa. 
incontrastavel, sem. limites e tyrannica. . . . 
· .A. segunda Revolução Franceza, em 1848, adoptou ta1n- . 
be.m, .uma só Camara, que foi tão tumultua1ria e anàrchica, que 
levou a França, ao nefasto reinado de· Napoleão III. 

Parece que un1 certo espírito democratico mal entendido 
repelle a. dualidade. das camaras, porque .julga .que falia nisso 
um· principio social, que, reconhece nobres· e plebeus, uns ·que 
são destinados a mandar e outros a obedecer. 
. . l\1as não é essa, de fórma alguma, a justificativa da dua
lidade; nem na America valem aristocracias, que apenas po
dem fazer sorrir. As unicas aristocracias, que poderemos ad
mittir, são as constituídas. pelas virtudes, e, no mais alto gráo, 
pelo talento unido ás virtudes. 

O que origina o Senado é um principio de ordem politica, . 
é urna necessidade governamental . 
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Ponho de _Parte o sophisma dos americanos do Norte, que 
suppôem nasc1da a Gamara dos representantes, do voto po
pular, o o Senadq do dos estados, sophisma delicadíssimo, na 
Yerdacle. sympo.Unco á Federação, mas que não passa de um 
dos m~nlos bellos con1mentarios achados para as descobertas 
empyrwas do Congresso Constituinte americano. 

rrão pouco accei lo o Senado como elemento de resistencia 
á toda a força, c a Càmara dos Deputados, antagonicamente, 
como elemento propulsor de toda a energia. 

Cousa nenhun1a seria mais propria, para tornar impo
pular o governo r,epresentativo, do que esta concepção. 

. . O que faz a f~rça do Senado, o que é o seu grande prin
cq;no de manutençao e conservação, é que todas· as sociedades 
v1ven1 elo rassado, porque, como disse Pascal, a Humanidade 
é um llomem que anda sempre e apprende sem cessar, e elle 
é o guarda das tradições. As nações tên1 allíanças e tratados 
com outras, precisam 1nanter a regularidade dos serviços pu
blicas, o espirita dos exercitas, o credito, os orçamentos, e tên1 
outras heranças e que nos cumpre passar, por nossa vez, ade
ante, para o desenvolvimento ininterrupto da ordem. 

Si accrescentarn1os ás suas attribuições legislativas as 
judiciarias, que o tornam semelhante ás altas camaras ordi
narias, e as executivas, que lhe àão. a nota caracteristica e es
pecial na Amer1c.a, vê-se que ·o seu papel é de uma extraor
dinaria importancia, importancia que o leva até, em certos 
casos, a tutellar o Presidente da Republica. 

Sr. Presidente, quando aqui se dis:cutiu a organiz.ação do 
Poder Legislativo, appareceu uma emenda equiparando o 
subsidio de deputados e senadores .. Sinto um certo mal estar 
e en1baraço em tratar desta questão ... 

0 SR. ALMEIDA. BARRETO -· Mas eu não tratei della. 

O Sn.. Tr-IOMAZ DELFINO - Não tratou o illustrr'e General 
desta emenda; mas tratarei eu clel1a, por minha conta e por 
meu risco, nesta tribuna de desassombro e coragens, porque 
presinto o ataque 1nascarado á existencia do Senado. 

· · .As· den1ocracias são accusadas de mesquinheza, de bdien
. tas e invejosas, dé confundir a egua1dade com o rebaixa
niento universal e o nivellamento absoluto de bons e maus, do 
.Just-o e do injusto, e é .precis-o, i de uma vez para s_empre,. des
truir o preconceito, c tornar evidente a calumn1a dos seus 
inimigos. · . 

Si vêm para o Senado homens de ma1s edade do que os 
que vêm para a Gamara àos Deputad_os, não ~ justo qu~, tendo 
mais· encargos e deveres na sua v1da particular, haJa um~ 
disposição que lhes dê .mais garantias? . T- • • 

. Si o Senador é obrigado a estudar ma1s. . . (l'Vao apmados 
e contestações) . O Senador. é ri~turalmente u1n ho!!lem. que 
deve ter com sigo uma vasta cóp1a ele ,saber e exper1en~1a .... 
(Continuam as contestações.) N~o se pode negar a exper10nc1a 
c os conhecin1entos que se aclqu1rem pela edade. . . · 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não aroiado; OS pa
peis são os mesmos. 

O SR. THOMAZ DELPINO - Desde que, além das funcções 
legislativas, q1Jc tc'n1. tambem, os deputad~s, o Senado tem as 
judiciarias e executivas, o Senador é obr1g~do a desprender
se mais de si c rlns seus, 11ara acudir convenientemente ao des-

'r:l:"" 
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empenho dos seus encargos~ in1postos pelas urnas, e á Nação 
cabe, a seu turno, velar pela dignidade do seu representante. 

Demais, é principio corre:nte na democracia que nos serve 
de n1odelo e de exemplo, na America do Nort~, que os cargos 
publicos devem ser bem remunerados. · · · 

Nesse paiz, Sr. Presidente, ao lado das disposições for-
. maes da Constituição. Federal, ha usos que a pratica e a ur
gencia de governar têm consagrado: assim,. quando surge uma 
questão em que os dous ramos do parlamento divergen1, a 
Camara nomeia uma commissão, o Senado outra, e, juntas, 
formam ellas o comité de conferencias, que decide da diver
gencia. E' dessa maneira que comprehendo a indicação do 
Sr. General Almeida Barreto . 

Ao deixar esta tribuna, direi que ha, na questão que se 
debate, a considerar a sua opportunidade, opporLunidade aue >J· 

distinguirei quanto á m.ateria em si, · á sua discussiãn e á sua 
collocação na grande lei. ' ' 

Que a rnateria é opportuna, é .fóra de duvida; nós aqúi 
nos achamos con1 pode,res constituin~es, para organizar a 
Nação e levantar a arca-santa dos nosSios direitos e Uber
dades. (Trocam-se cliversos apa..rtes.) 

Que a díscus,são é opportuna, é ·fór.a de duvida; pela 
ordem, justificando emendas, de todos os modos in1aginaveis. 

·os assun::ptos têm tido nesta Casa .a mais ampla. e lata dis
CliSsão, graça~, Sr. Presidente., : á interpr,etação dada po·r. 
V. Ex. ao Regimento, honrando a demücracia, que exige 
un1a tribuna liberrima. 

·Quanto á collocação orpportuna da indicação, depende 
eUa, primeiramente, do criterio individual do ·seu auctor, e, 
depois, de saber st será ou não acceita pela Casa.· 

'Tendo,. pois, mânifes.lado minha: opinião eon1o melhor 
pude e me ,:ftoi possível, deixo á tribuna rpara quem rr·elhor 
JP-ossa esclarecer o assumpto. e melhor a saiba occupar .. (Muüo 
bem.: o orador é curnpri'inento.clo.) 

O Sr. Uhaldino do Amaral - Sr .. Presidente, vou tmnar 
parte nesta_ discussã·O, porque a indicação .de que se· trata é 
importante, se .me a.figura não ser, simplesmente, materia de 
expediente, mas assumpto •que póde t'er larga discussão no seio 
do proprio projecto c'ons~titucional. 

A indicaçã.o do nobre . .representante da Parahyba n1e rpa
reee· digna ~da maior. ponderação. Ninguem des'Conhe,ce que 
lbe. deu origem ·a emenda apresentada. por un1. illustre repre
sentante da Bruhia, rr.~andando eq\üP,arar -o s-ubsidio dos sena-
dores ao dos deputados. . . _ 

. A. questão do subsidio, Sr·. Presidente, a questão de pre-. 
rogativas e.m relação aos m·emhros de uma e de outra _Gamara, 
não póde deixar de merecer um ·Cert.o reparo, quer na dis
cussão. ·quer na votação. Ao. votar-se a emenda, que apresen
tára o :Sr. representan~.e da Bahia, não hesitei em levantar
me para votar a favpr ~ E si, J?Orventura, a sua emenda ~-o.~S·e 
n1ais 1onge, si, p.orventura, q_u1zesse estabelecer ero cond1çoes 
inferiores ao cios m·embros da Camara o subsidio dos membros 
do Senado ainda votaria a favor. Finalm·ente, quando mes.mo 
S. Ex. q{:tizesse ·que os senadores não tivessem o mínimo 
subsidio) o meu vo:to seria egual, is.to porque, todas ás vezes 
que, em qualquer questão, eu possaJ porventura, ter algum 
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~~~;~~~se, a~~t~~i pr~cedimenlo 1~ão n1e é d~do. De resto, se
subsidio: Estou n~i~p~~~ qu~s_t~1~ L·secundarm esta q~estão do 
0 n t ~- . · .·J. a .<-~.cc.er ar qualquer s.oluçao. BeJa 
eôrJ~sg I a,balho t~raturLo, SI m:tcndern que isto es·tá de ac-
esta. qu~~~ . .ã~s poa lcas democratiCas. ,N ac.la tm!lw que ver com 
t . · . que me .P!eO·CCUIP.a e a dualldacle de leo·isla-
uDa, ~ue. cons1~ero esse~cral nos __ governos livres. o 

d · HSem bJ_u~s c~maras, Sr. Pr·esrdente·, não é possível a vida 
a ~u hca · , 1·odas as vezes que houver uma só camara, 

essa . a de_ pr ~teJ?-der a·~sorvet tudo. E si .quizermos uni 
exemplo, O' ~ao PI ecrsan1os n· muito longe, basta olharmos para 
este ~onor.esso, que, embora represente, unidas as duas ca
m~:as, , q~er, en:tre~anto, l~gis~·ar, adrrjnistnar ' e g-overnar. 
(.l\ ao apowdos.) E.:; ta. tenaenew, senhores.. está sendo de-
monstrada a cada mon1ento. · 

O 1SR. AP.ISTIDES LoBo - Não apoiado· não existe lal 
tendencia. ' 

' 
.• 

1 
0 _SR. UBALDINO DO AMARAL - Lanc.emo.s OS olhos p;ara a 

H.rswrra, e havemos de encontrar a Convenção Franceza que
rendo tudo avassallar, proch.::zir•do o terror; J1aven1os de en
~ontr~r a As.sem~léa de 1848; e Napoleão como conse·quencia, 
1s:to: e, .a neoe.ssrdade ·da espada para restabeleeirnento da 
ordem. 

Eu, portanto, :Sr. Presidente, $OU ~dos ·que 1pensan1 que 
ha necessidade de duas cam-aras, e isto de accôrdo com o 
dogma clen1oerati.co. Havendo ·duas ea1111ara:s, é bern :dal'o o 
logico . que devem ser distinctas; e por isso nã.o votei, nen1 
votarei para que se faça da mesn1a fórn1a .a eleição para 
arnb.as. Devem seT 1distinctas em sua o1·ig-en:·~ ein suas 
funeções, ,en1 . .seu Lratarhent0. 

. .Já fiz notar que este n.1esmo GongTesso 1uostl:ava a in
conveniencia das assembléas unicas. Un1 dos seus cuidados, 
urna das suas pr.eoccupações 0 a extincção do. Senado. Torno. 
a dizer, não fallo pro domo, sou Senador si et in qruantnm; sou 
repres.entante de um Estado, emquanto os S.rs. Deputados 
não .mandarem o .contrario; 1nas isto não influe, absolutan1entc, 
logicamente, a diversidade de suas origens, de suas funcç6es 
em meu es:pirito; Si sustento a necessidade de duas can1ar.as, 
e de sua.s attri·buiç'ões, é porque estou convencido de que 
:assim é indis.pensavel, de que isso é un:1 beneficio para nos·sa 
.nacionalidade, um ·meto de garantir a ·Liber:dad~e pela. qual nós 
anhelamos. 

Entretanto, si, não passando a idéa .aqui aventada de re
duz-ire·m-se as func1çôes legis·lativa:s a. uma Gamara só, nós 
formos pouco a pouco, mutilando a segunda ca,~mara, ora na 
fórma 'da eleicão n1ais tarde nas srua1s aktribuições, e -depois 
nos seus meios d~ vida. nos n1eios de subs'istencia dados a .:;cus 
membros iren1os chegando, indirecban1ente, ao rnesm:a resul
tado. Não será o .Senado .ar:niquilado desde lo,go, ·mas s-er·á 
pelo 1nenos apontando des!de a.qui, da. Constituinte, ao publico, 
como um.a :cousa inutil, cümo uma cousa que se tolera, talvez, 
por favo_}'. . . 

Si a sernunda Garna.ra não fôr outra cousa n1ars do que a 
primeira -n; sua .origem, nas suas attribuições, no seu tratra
m·ento, será uma inutilidade, nã.o ·t1assará de segunda: 
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secção da C amara dos . Deputados; não haverá razão para 
distinguil-:-a. Bem disse aqui, en1 aparte, um illustre collega, 
logo depois da v o tacão relativa. ao subsidio dos senadores: 
<< Egualem tamben1 .ã edade ». Com effeito, si o Senado não 
é rr:.ais do que um prolongament~o, un1a 2a divisão da Gamara, 
para que estabelecer cxigencias especiaC?s a seu respeito ? 
Exijam-se ·as mes1mas condições, seja egual o mandato, ou, 
antes, extinga-.se esta inutilidade chamada Senad0. 

Por isso, Sr. Presidente, entendo que o illustre represen
tante da P.arahyba tinha razão quando levantou esta questão: 
-ena é muito mais importante do que se afigura á primeira 
vista. 

UM S.J-t. REPRESENTANTE - Questão de dinheiro. 
Ü SR .. UBALDINO DO AMARAL -·Não é ~questão de dinheiro. 

· Pela 1p.art.e que :me toca, creio ter mostrado bem, en:ibora em 
uma eurta vida publica, que nã.a tenho nenhum apêgo a po
siçõe$, que não tenho_, até, nenhum geito, digamos assin1; para 
as funcções publicas, e que me acho tão indifferentemente, 
quanto aos meus comn:odos pessoa·es, em uma cadeira de Se
nador, con1.o me achei junto a uro balcão. (Muito bem.) 

1Senti-me mais embaraçado, quando, ÇJ.o entrar em meu 
· Estado, era recebido com urr.a hospedagem magnificente pelos 

meus :ar[ligos, aos quues declarei que narquella . terra eu era 
um dos mais obscur.os filho a do povo. 

E hoje ·Como honte1n, não acho a m·eno~ difficuldade em .
deixar a rC~eira. de Senador, para exercer a profissão mais 
humilde que haja, .para voltar a ser caixeir·o de balcão ou a 
ensinar operarios adi}ltos e1n escolas no-cturnas; e posso as
severar ao nohre representante,. ,que · rr .. e deu o aparte, que 
quando me sentir n1al nesta cadeira, não· terei a menor du
vid.a, (e talvez não estej.a longe o di'a, e1n renuncial-a. 

Não trato, 1projs, dos subsidias, 1nas de uma questão im-
. po:rtantis,sima para. minha Patria; já pr-ovei que não er.a ques,tão 

de subsidio, votando a favor da emenda do Sr. representante 
pela B'ahia, para não se :tJerisar que podia dominar-me o in
teresse pessoal; e \r.ota!'ia pel.a nenhuma remuneração, pela 
gra.tuidade do ca;rgo de Selià·dor, uma vez que qualquer dos 
nobres collegas a propuzesse. · 

O SR. OLIVEIRA PINTo - A gratuidade seria um; erro; não 
seria den:'Ocratico; cahiriamos na plutocracia. 

0 SR. UBALDINO DO AMARAL - Este incidente veiu trazer
me um ar:gun1ento ~contra a unidade âa legislatura, mostrando 
como se póde, em uma ·questão ins~gnificante destas, collocar 

· qualquer representante. em posiçã.o difficil, embaraçosa e cons~ 
trangida,, eo1no aquella em que eS1tan1ors. . . 

. Gom razão pede o illus.tre re:presentante .da P~arahyba que, 
·. quàrido se tratar de funcções respeciaes de uma ou outra Ca

ín~ra, não possa sómente ·9 numero decidir, porque se tornaria 
então .pefeitamente justi:fio&de o que eu disse: nós outros, 
eleitos como senadores, est-aríamos á mercê dos: Srs. Depu-
tados . (Apoiados . ) · · 

Mas, Sr. Presidente, não sei como, p~aticamente, se possa 
pôr em execução a idéa do nobre representante. Actualmente 
SO!l:'OS o Congressp Nac.ional, e não podemos arqui estabelecer 
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distincções entre senadores e ·àeputados. Havemos de nos sub
metter a. esta fatal ~dad~ do numero. Si os nobres represen
tantes qu1zere.m exbng·u J r o Senado, -puderão extinguil-o. Es
tamos tratando de uma Constituição. Portanto tudo o que 
podemos fazer nesta q~.estão, é .Pedir-lhes reflexão, para que 
,procedam do n1odo ma1s conveniente .. Mas nomear uma corr.·
missão l)O seio do Congresso, tirada do Senado e da Camara 
para res~lver qu,estões. de ordem -constitucional, não me p::t~ 
rece prati~o .. E. e p.9r 1sso que, com pesar, não poderei dar o 
rr!el~ vot-o a l?dicaç.ao do illl.'!.:~'tre representante da Parahyba; 
llmüar-n::e-m, se tiver occas1ao, a chamar a attenção do Con
gresso Constituinte para a gravidade da .materia, esperando 
que elle, sem nos fazer favor (aos senadores principalmente) 
e consider.anclo .apenas o interesse publico, proceda como en~ 
t~nder .mais acertado:- si parecer ·que só urr:·a Gamara deve 
ficar, adopte-se esta disposição; n1as, si tiverem de ficar duas 
camaras, neste easo, haja logica, começ.ando p~lo principio, 
isto· é, dando-lhes t'órrr:as de eleição differentes e distinguindo 
perf~~tamente as funcções, os tratan1entos, os encargos e as 
vantagens de cada uma; por ~que só deste Inodo se correspon
derá á dualidade da legislati.;ra ·,' Tudo o Inais será desdobra1· 
uma ein duãs e amaras. 

Eram estas as observações qe tinha a fazer, pedindo ao 
· Congresso e .a V. Ex., Sr. Presidente, desculpa de ter tomado 

e a sua att.ençã·o por. tanto tempo. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. RETUMBA - Fallou muito bem e com patriotismo. 

Fica a. discussão" adiada pel.a hora. 

Compareceraro mais os Srs. : Fonseca e Silva, Nilo Pe
çanha, Urbano Marcondes, lYI.anhães Barreto, Cyrillo de Lemos, 
Oliveira Pinto, Viriato de lv.ledeiros, Virgilio Pessoa, F.rança 
Carvalho, Baptislta da l\iotta, Fróes: da Cruz, Alcin:do Guana
bara, Lopes Trovão, Jaeques Ourique, Ari·stide.s Lobo, 'Furquim 
Werneck, Thomaz Delfina, Antonio Olyntho, Badaró, Paci
fico Mascarenhas, Gabriel :de Magalhães, Chagas Lobato, Ja·cob 
dar Pajxão, Alexandre Htockler, F.rancisco ·Veiga, Gonçalves 
Ohaves, Viotti, Dutra Nicacio, Corrêa .Rabello, Manoel Ful
gencio, Astolphc Pio, Aristides· Maia. Gonçalves Ramos, Gosta 
Macihado, Paletta, João de Avelar, Fereira Rabello, Ferrei·ra 
.Pires, João · Luiz, Martjnho· Prado · Junior, Bernardino de · 
Campos, Francis.co Glicerio, 1\foraes Barros, Lopes Chagas, 
Domingos de Moraes, Adolrp ho Gàrdo, Carvalhal, Angelo Pi
nheir.o, 1\1ursa, Rodolpho :Miranda, Rodrigues Alves, Alfredo 
Ellis, Moreira. da Silva, Rubião Junior, Flevry Curado, Leo
poldo d8 Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, B~llar
n1ino de Mendonça, M·arciano de Magalhães, Fernando S1_mas, 
Lauro lVIüller, Carlos de Ca•m1pos, Schmidt, Lacerda. Coutinh~, 
Antão -ele Faria Julio de Gastilhos, Borges de Medeiros, Assis. 
Brasil, T,hon1.az 'Flores, Abreni Hon1ero Baptista, Ro~ha 9sqrio, 
Cassiano do Nascin1ento, Fernando Abbott e Demetno R1beuo. 

Deixam de camparecer, com causa, os Srs.: Floriano P.ei
xoto, Ruy Barbosa, Saraiva, Q1.:intino Bo~ayuva, Cesario .Alvim, 
Aquilino do Amaral, Mar.tlnho Rodngues., Theoph1.lo dos 
Santos, Oit.i.cic.a,. L~andeo M.aeiel,. Me~rado, Fonseca Hermes, 
Conde de Fi~·u01redo Ferreira Brandao, Costa Senna, Alvaro 
Botelho, Francisc.o do Amaral, Bueno de. Paiya, Cesario .Motta 
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Junior, Paulino Carlos e Carlos Garcia, e, sem causa. os 
~rs .. : .Cunh~ Junior,, Rangel Pestana, Ramiro Barcellos, Joaquim 
:B ehcw, .J o ao 1Severiano, 1Salda:cha Marinho Lauro Sodré Nina 
Ribeiro~ Mat~a BaceUar, Coutu Gart~xo, Rosa e Silva,' Gon
ç~l:res FerrCJra: Juvenci•) de .Aguiar, Pereira <de Lyra, João 
V1e1ra, .Seabra, Be1~nardo de Mendonça; Marcolino de Moura, 
Leovigildo Filgueiras: Sarr1paio Fe·rraz~ Mayrink, Dümingos 
Jesuino~ Vmhaes, Albei'1to. Brandão, Joaquim Breves, Luiz 
Murat, Erico Coelho, .Toão Pinheiro, Leonel· Filho, Carl-os 
Chagas, Americo Luz, :B':eliciano Penna, Don1ingos ~Porto, Do-· 
ming'OS Rocha, Barão de ~ant~a Helena, Luiz Barreto, Almeida 
Nogueira, Costa Junior·. Antonio .Prado, Caetano de Albu-
qum"~que, Pereira. da CosLa, Victorino ·Monteiro, Ernesto de 
Oliveira, .·'de ides Lima e Menna Barreto o 

O SR. PEDHO AMERICO (pela moclem) requer pro rogação {la 
hora. 

O SR. ALMEIDA BARHETO (pela ordem) diz :que o 1Sr. Pre
s.idente n1andou annunciar, no· Diar·io Qf'(ic'iltl, que a prime.ira 
parle da ordem do dia '3eria até 1 :Y:! ·hora. 

O Sn. PHESlDENTE -- A úrdCJm do dia dada pelo :PrnslLle·n Lo 
marca até !i· hor.a o 

O S.n.. PEDRO AMER.lCO (pela ordem) ·- Ha ,poucos m~o
rrlentos, depois de ·citar um docurr:ento do a.ctual pontific.e a · 
res1peito do trabalho em diag santificados, houve quem me 
acoimasse de demasiado ca1tbolico. Digo acoimasse, porque: 
para alguns, .esse qualiücativo equivale a uma accusação. 
Ora. ~con1o ~certos appelHdo.~ tend.Bm a· alienar ·Sympathia.s. ue
cessarias e uteis .aos ·Orador·es, ·c-reio deve·r. declarar que não 
tenho ácerca de religião nenhurr.a idéa preconcebida. Sou um 
simples a-rtista, um cultor da Philosop.hia, um discípulo da 
Histo-ria; e a experiencia ten1-m·e aconselhado a imparcialidade 
e a toleran:cia, -como duas virtudes dignas deste .seculo e de 
uma sociedade que se ;constitue sob o estandarte da.· demo
craeia. (Muito bem.) ·Por ,consequencia, eu não po.s.so· repre
t:Emtar aqui .crenças religiosas ·nen1 opiniões que tornem a 
rr.~inha palavra menos insuspeita do que qualquer outra. .Sem 
.temor de offender a relig'ião de 1neus v·enerandos p.aes, de
claro que. me ~creio livre~ .de· toda e qualquer idéa preconcebida; 
e si eu fosse .alguma cousa, era .o que em Philos·o,phi.a se chama 
- .racionalista. · 

Não entro· na politica con.t resentimentos, nem gratidão: 
nerr.1 .cousa .que possa t.oldar em mim a independenci.a ·de ca
racter ·e o a·mor da Patria o (Mt:.âto be.rn)0 interrU.JJção.) Sr. Pre
sidente, vou aproveitar da })al.avr.a. o o 

O SR. PRESIDENTE- - Não posso· consentir . que V. Ex o 

discuta, quando pediu a palavra p·ela ·Ordem p.ara f.azer _um 
requerimento- de prorogação da ho·ra o · · . • 

. O SR. PEDRO A:..lVIEHICO - ]~ra par.a .explicar o 1neu pensa-·. 
mento a res1peito da dualidade d·a representação o ••. 

o' SR. PRESIDENTE- Gonvido o nobre Deputado a observar 
o Regimeri.tb . 

O SR. PEDRO A:Nmri.rco -- ·Mas .eu não requeri pro rogação 
de hora·? 

,,· l'l. ,. 
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· _ O ,SR. PRESI?EN'l'E -· ~He·quereu, m.as o nob1•e Deputado 
n.a·O pode fazer discurso sobre materia extranha ao seu requ·e
runento, ·que nem sequer foi .B.inda votado .. 

O SR. PEDHo AMEHICo- Nesse caso, s·entó-me e ag·uardo. 
cc-casião opportuna. 

O .S.n. PnESIDEN'l'E - O !IlObre Deputad.o não i1r~clioeou o 
tempo da prorogação. 

0 SR. PEDBO AMEHICO - N Clll 111Cia hoi·a ·é preciso· hasta 
alguns 1ninutos. E' o que digo: um homen1 apresentar-se aqui 
sen1 auctori'dade. . . · 

O SR. PR.E'SIDENTE - Ohs~ervo que o nobre Deputwdo está 
fazendo outro discurso, e desta :vez com a circun1stancia üe 
não ter a palavra. 

O SR. PEDRo AMEI{l.co- H{ não tenho a palavra, c~lo-rne. 
~consu.Ua~clo, o ·. iOongr;es:so reje·ita \o 1~re:qu·eT'in1ento do 

S.r. Pedro Americo sohre a proro.g·ação da· hora, para con
tinuar a discussão. adi arda ela indicaç.ão do Sr. Almeida Bar-
reto. . · 

E' em seguida .submcttido á votação e rejeitaJclo o requeri
rilento do 'Sr. rrosta, para >qLlC ~amanhã não haja sessão, por 
ser dia santificado. 

SEGUNDA P AirJ,:J~ D.A ORDE1M DO DIA 

DESE.MPA'rE DE VOrl'A:GÃO 

E' posLa a votos e rejeitada a emenda da Co'lnmis.são ao 
n. 2 do art. 51 .do projecto de üonstitu:ição, em cuja votação 
se deu empate na sessão .de 3 do corrent:e. 

DISCUSSÃO DA SECç,Ão UI DO PitO.JECTO DE CONSTITUIÇÃO 

Continúa a 1 n discussão ela secção III do projecto de Con·
stituição, c.on1 as emendas a·presentadas . 

o SH.. iLEOPOLDO DE .B'ULHÕES. -(pela or·.clem,) pede t1ue,' 
con1o r.elator da Con1missã:o:, lhe- seja dada .de pre:f'ereneia a 
·palavra. 

O SR. PRESIDENTE decl.ara que, de conformidade 90m o 
requ.erimiento, dará a pa.lavra ·. ao Sr. reQ:H'esentante. · 

. O SH.. JosÉ ·HYGINO (pela. orclern) diz que, sendo signa
tario do parecer con1 restricç.ões, .apesar de não estrar ins.cripto, 
pede .a 1pâlavra c a pref·3rencia, vis'to já ter havido um .prece-
dente.· . 

o SR. PRES·IDEN'rE di7 ·que, d.e accôrclo com o. Regimento~, 
e .Sr. represeD1tanle terá· preferencia. 

São lidas, apoiadas e entran1 conjunctamente em discussão . 
as seguintes 

E:MBNDAS 
~ 

~substitutivo ao arL 5·5· 

o ~sunremo Tribunal Federal compor-se-á d~ 2? juizes:r· 
elegendo â magistratura de cada Estado e do D1stncto Fe ... 

9 
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deral um juiz d~entre os seu::. pares de notavel saber e repu
lat;ão. 

S. R. - R. . Nina Ribe·iro . 

Sejam os art.s. 54 e 55 substituídos por estas disposições: 

1. a 

O Poder Judiciaria será regulado por lei do Cong·resso e 
pelas ·dos estados, na parle que a estes c·ornpeUr, tendo pO!.' 
orgãos de acção: un1. Supremo Tribunal, com séde na Capital 
d·a Hepublica c juri-sdi-cção en1 todo o paiz, tribunae.s de ap
pella.ção dis:Lribúidos pelos estados o Di,strictos Fede·ral, na 
razão ele um t-ribunal pm~a ca·da urr.a destas secções do terri
Lorio nacional, e os juizes oU tri.bunaes de primeira instancia, 
qu& cada Estado crear para si e o Congresso para o Distri-cto 
FederaL 

O· Supremo 'l~ribunal será mantido pelos cofres da União 
e eon1posto. de um numero d.f juizes, que seja egual a.o dos 
tl'ibunaps ·de appellação augn1entado de um terço, sendo seus 
rnembro5 er11 parte L irados~ de. todos o.s trihun~·e:s de .appe 1-
laç.ã·o, pelo a·ccesso do juiz rr: ai~. antigo de cada un1. desses tri
bunaes, en1 parte· nomeados ·pelo Presi.dente da He.publica 
dentre os cidadãos que tiverem a'S qualidades exigidas na lei, 
com approvação do Senado. 

3:1 

Sempre que a vag·a aberta no Supremo Tribunal referir-se 
a juiz tirado de algum dos. tribunaes de appellação ,a substi
tuição recahirá em juiz do n1esmo '.rribunal, de onde houver 

· saJhido a.quelle ·cu,ja vaga tratar-se de preencher, de :modo que 
nunca deixe de haver, enLre os merr.bros ·do Supremo Tri
bunal, un1 ,juiz tirado do cada tribunal de appellação. 

4a 

Os tribunaes de appellação sustentados, tambem, pelos 
cofres da União, serão forrn.ados pelo nun1.ero de. juizes que 
para cada un1 delles decretar· a lei fe{leral, e seus membros 
nomeados peto Pr . .esidonte da Hepublic.a, sob proposta do tri
bunal, mediante as provas de habilitação que aquella lei 
exigir. .._..., .. ~ . .. _. 

·5' 
As propostas o nomeações para"' i'ribunaes de appcllaçãn 

só l)Oderão recahi~ em juizes da prim.eira instanc:ia, ou do Es
tado 'a que pertencer o tribunal onde verificar-se a vaga, ou 

. dé q1.1alquer dos e.slàdos e do Districto Federal, quando o caso 
. for ele v~ga rio tribunal desse districto. 

Cada Estado nomeará e manf.erá a oxpensa.s propr.ia.s .seus 
,iu]zO$ üe lWimoira in.sLan~ia, e8.tabelecerá cond~ções de idonei
dade para a respechva 1nvest1dura e provera sobre tudo o 

r: 
(.·· 



,. ' \' ' ~ ' 

'•,;'-, ' ,• . '~ . ~ ' ' ' 

', :1- :131'' __ ;" 
' I ' 

a.nais que for. attinente ao assumpto, guardados os IP•receitos ~ 
;regras da le1 federal. - Arnphilophio e outros., . 

·Fique .por esta fórn1a redigido o art. 5·6: 

O~ juiz~s do_ ~up~eroo Tz:ibunal e os dos tribunaes de ap
pellaçao serao VItahcws, e so ·por sentença poderão perder o 
cargo ou sod'frer suspensão. · · · · 

§ 1.0 
( Com.o está no projecto.) 

§ 2.0 ü Senado julgará os membros do Supremo. Tribunal 
e este os dos tribunaes de a.ppellação, os qu.aes por sua v~z' 
Julgarão os juizes da prin:~eira instancia, assim 1~os crime~ 
c o mm uns, con1o nos de· res)por.sabilidade. 

Ao . § 2° do art. 5·7, in fine~ accr.escente-se: :• .•. e, bem 
assim, JUnto a cada tribunal de ap!PeHação, como delegado. 
daquell_e funccionario, -com as attribuiç.ões que a lei declarar. 
- Amphilophio e outros. · · 

No art. 58 façam-se es·tas .alterações: 

•. .•. . .. ·: . .. :~. •: ' :· 

e os conflictos entre auctoridades judieiarias d~ .. nomeação da 
União, e entre e1las. e auctoridades admini:;trativas federaes ou 
ps governos dos estados. 

2.0 Julgar, em gráo de revista, ~s .cau1sas decididas defini
tivarr.ent.e pelos tribunaes ou jt:izes inferiores, segundo as 
re:gr.as que a .lei pres.crever, sempre .que houver violação do 
~ir.eito, pela não applicação deste, ou por sua falsa ou indevida 
.~pplicação. -. Amphilophio e outros. · 

~Hmine-se o resto do ar~. 58, .e, bem assim, .às disposições 
dos arts. ·59, ·60 e. 6'1 •. · 

Sala das sessões d<? Ccmgre,sso Constituinte, em 3,1 de de
zernbro de 189Q. - S. R. - Amphilophio B. F. de Car·valho, 
Gomensoro, José Hygino, V. Damasio, A. Milton, com restri
ção quanto ao n. 6, Aruf-ré Ca,va.lcariti, Joaquim Pedro, Custodio 
de ~Jello, Leite Oi.ticica, Guilherme de Souza Serrano, F. da 
Silveira, José Sirneão, BeUarmino Carneiro, Francisco !!a
chado, Theodoro Alves Pacheco, A. Cavalcanti, ·Paula Gui-
·rna'i·.ães, A. Fa'lcão, Cesar Zama, Pedro Americo; Antonio 
Joaquim do Couto Cartaxo, G-arcia Pires, F .. Sod1•é, Espirita 
.Santo, B,.J de Villa Viçosa,· .F. B.adar6, com restricções, e Paula 
A1·gollo. · 
. O SR. PRESIDENTE - H a uma emenda apresentada p-elo 
Sr. Pedro Americo, que só póde. ter logar nas disposições 
transitarias, pelo que será lida rapporLunamente. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões (Movimento de attenção) -
Sr. Pr~·sidente, :senti não t.er· podido tomar parte no debate 
que .aqui se travou sobre a. discriminação das rendas\,. 

Essa questã·o é urn dos pontos .c.apitaes do problema fe
derativo, attentas as condiçõe& especiaes em que tem elle de 
ser resolvido entre nós .. · . 

· - Não me adn1iro, por"tanto. de vel-a determinar, no seio ·do 
•Con.ooresso a divi1são dos partidos politicas. . 

o C01n 'effeito Sr. Presidente, .por occasião do debate sobre 
as disposicões p'reliminares do pl'ojecto de Oonstituição, duai!l 
correntes de opinião aqui se formaram: urr.1a definida ·~ po .. 

,\.': ,·. 
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derosa, .francan1ente a f.avm· rda Federação; ütutra, rnais fraca, 
rnanifestan1ent.e contra ella. · . 

A victoria estava g:anha, n1as, infelizmente, muitos parti
darias ·da Federação, apavorados .com a perspectiva de uma 
bancae.'o1ta. imaginaria da União, desertaram ·dos seus po,stüs, 
bandearam-se para os ad.versar··iOs, e f1zeran1 n1allograr, 
.assim, o resultado da primei-ra ca.mpanha federalista que se · 
travou ne-ste re,cinto·. . 

. O insucces.so, porérn, não foi c01npl-eto nessa lucta: o 
esi~rço féderalista conseguiu sem1p~re 1nodificar o systema do 
projecto, su,pprilDindo-lhe o art. 111 e devolvendo mais um. 
imposto ·para os estados - o de industrias e profissões. 

Ag\ora; Sr. Pre,sidente, nova campanha se vai travar en:tre 
unitarios e federalistas, si assim me posso oxprin1ir, a propo
sito da leg·islação separada e da dualidade da n1.agistratura; 
campanha renhidissima, mais renhida .ainda, si é possível, do 
que :f'Õi a da discriminação das rendas, porque do re.sultado 
-della depende, 1)Óde-se dizer, a .sorte do regimen federativo 
entre nós (Apoiados) , isto é, a paz, a união do::; estados e a 
integridade.' naeional. (Apdiados.) . .. 

Sim, senhores, só a ·Federacão poderá n~:anter essa inte- · 
gridalde·; .é6 ella poderá aba:far de vez o e1spirito separa;tis:ta, 
que ensanguentou as paginas. da nossa hist>Oria, e que ainda 
está latente aqui, alli e acolá." .. 

UMA voz - Não ha separatistas. 
O :SR. LEOPOLDO D,E BuLHÕoES- O facto protesta, infeliz

mente, cpntra a af.firn1ativa ·de V. ~x.; e digam o ,que ·dis
serem~ .a Federação não se· eomprehende· sem .o Es.t.ado sobe

. rano ... 

UMA vo,z - O Estado federal. 

O 'SR. LEOPo:r:.oo DE Bur.HõEs -- ... !CO!lll o seu Poder Le-· 
gislativo · autonon1o, regulando as· relações ·civis e commer
ciaes... · · · 

0 SR. AMPHILOPHIO -·. Isto, Sin~~; isto é coherente. 

O 'SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - ... definindo o .cri111'e e, 
con1minando.;.lhe a pena.. · 

0 SR. AMPHILOPHÍO- Isto é urh system.a. Está direibo·. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - A Federação nã·O se COn1-
prehende· sem: .o Estado com o seu Poder E~xecutivo indepen .. 
dente ... · 

UMA voz - E' u~na Confederação, já não é Federação·. 
0 ·:SR .. LEOPOLDO DE Bur..~HÕE:S -· ...... ,e C0111· •O seu Poder 

Judiciaria egualrrrente autonomo; .. 
Senhores, eom a Monar~chia morreu a unidade na politica 

e na administração; desappareoa tambern ~oú1 ena; na legis-: 
laç.ão e na nmgistratura. (llluito be·rn.) 

Sejamos log·icos. Si assiste aos estados o direito de for
H1U lar•· os · . seus codigos po1 ilicos, as · suas constituições 
(Apoiaclos) ; si póden1 olles org·anizar co'n1o entenderen1 o s-eu 
Poder Executivo, por:que não poderão do n1esmo n1odo for
Inular os seus· codigos e organizar o seu Poder Judiciaria ? 
(A1wiados e ·apartes.) · 

.. . ····· 
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., ... iS?nh?Pes, q~ando ... se trata, não. de m(~ra descentraUzação, 
n .. a~ de 1! ~deraçao, na~ en1 nm rcg·1n1en monarchico, rr:as en1 
pleno regnnen republicano, que se a·pregôa. federativo, não 
con!prehenclenclo que haja re}:)ublicano historico ou não his!
torwo ~ruo _oscrup_ulize votar u, libot'dadc ele legislação o a des-
centrallzaç.ao ela JUstiça. (Não apoiados.) -

. ~nfcl izn1enl·c, .pelos não aiP·Oiados que acabamos de ouvir, 
Yenf1camos que não são poucos os ~que ilnpugnam e-stas idéas, 
en~bo_ra reconheç.an1 que são ellas consect.arias elo regimen 
proclamado. (A.11artes.) 

Diviclirr.], senhores, os adversarias da legislação separada 
en1 dous grupos, pa·ra m·çl,hor orientar-nte· nas re·spostas que 
devo dar_ ás suas objecçõe-s. 

Tratareií depois, da dualidade da magistratura, acceita ~ela 
Con1missão es-pecial, depois de largo debate, ac:ceita pe.lo pro
jecto de Consf:.i·t.ui.çã.o que d~seutimos., .ac·ceita já pelo Con
g-resso, que votou pelo § 1 o elo art... 32,, no qual se 'estabelece 
que quando o Senado funcc.ionar C0111b tribunal ae justiça, será 
lH'esidíclo, p1elo Pi·esiden:te do Supremo 'rribunal Federal. 

Antes, porén1, tomo err. consider-ação um topico -do bri
lhante dis0urso côín que o representante da Bahia, ISr. Am
philophi.o, -aqui rompeu o debate sobre a organizac:.ão judi
ciaria. 

Disse S. E.x. (Lê) : 

«!Sou auctor de uma emenda. que, opportunan1ente apre-
. sentada á Comn1issão encar1·egeda de re.ver o projecto consti
tucional, ·foi success.ivan1ente, approvada o rejeitada; emenda 
essa que n~ ereceu da parte de. alguns dos dis:Unctos membroq 
à a Commissão un1 luminosissimo pa·recer em separado.» 

·lVIais adeante disse :S. 1Ex. que o :Sr. Conselheiro Saraiva 
endossou com o grande prestigio de s·eu nome, talento, virtudes 
e .prudenci.a essa en1enda. · 

Sr. Presidente, nn·eciso informar ao Hl ustre represen
. tante da Ba!hia e a este }Congresso do ;que se 1passou na Com
n1issão por occasião de discutir-se a organização judiciaria. 

Na ·tu discussão -con:~pareceram apenas 16 membros, sendo 
então approva.da a emenda de ISr. Amphilophio por 9 votos 
contra 7. Na. 2:t dis·cussão, c.o-mparecendo todos os membros, o 
depois de largo debate, foi rejeitada a emenda, acceifa a d:tUt
]jdade. da nmg·istr.atura nos termos em que foi consagrada pelo 
Projecto - por 1.1 votos cont-r·c~. 8. Por con~·eguint.e, não -~c 
pócle djzcr, porn1üt.a-mc o illusLre representante, ·que a sua 
ernenda. fosse a1prprovada e rejeitada pela Gon:·missão, porq_uo 
só foi :approvada cm 1:( discu~são c por uma mai·oria oc
c-a~innal. 

O Sn. .. AMPHTLOPHTo - Dr::·n-se o fa'.ct.o; V. Ex. confessou 
o faetr1. (Apatl'P-SL) 

O RR. LEoPor..no n1::: Bur...HÕES -A Co-mmissão 00lnpunha
sc fle .21 mr.mhros, c apenas 16 tonlara.m ;parte na 1 a discussão 
e na votação. Que val'or tetft, pois, victoria tão cp1:1eanera em 
nssurnpl n .. do t.amanha irnporlanda? . 

-Quanto ao parecer do Sr. Conselheiro Saraiva, parece-me 
que ha .equivoco na apreciação do· auc~.or da en1enda. 

S. Ex. (j federalista. e como tal nao 'Póde votar contra a 
.c]ua.lidade d[.t magistratura, uma nece.ssidade na Federação .. 

. . ~ .. ,., .. , ... '. ---~· -~-- .......... ..,. . .......__ 
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S. Ex. não endossou o substitutivo do Br. Amphi[ophio: 
tenho a~qui a1s suas pa,lavr.as. .S. Ex. extranhou que á União 
se reservasse a maior -cópi.a dos recursos, reduzindo os es
tados á miseria, irr.possibilWando-os de pagarem bem aos 
seus magistrados, quando larga ·e generosamente aquinhoava 
a magistratura federal. · 

Eis o que disse o Sr. Conselheiro ·(Lê) : 

«E' escarneo, senã.o periog;o, deixar, por exemplo, ~que a 
União tenha urna jus~t.iç.a la·rgamente ·aquinhoada e que ao~ 
estados faltem os recursos para dar as dignidades da magis
tratura, as condições de independenc:ia. O proJecto Amphi
Iophio, neste pa'rticular,' é o que melhor -consulta os interess·es 
federaes. . 

Faça.:..se. para a União um orçamento com a receita neces
·sarja ás despesas indi~pensaveis: os estados .que, explorando 
todas a.s outras· f.ontes de receita, habilitem-se a caminhar 
para o progresso. · 

Desde o momento em que ficar definitiva e lealmente re
solvida a questão da Federação ,e esta nada mais temer, elle 

· orador cessará sua idéa politica.» 
(Jornal do Comme"rcio de 28 de Dezembro de .1890'. )' 
Conseguintemente, não deve o Sr. Amphilophio contar con1 

o auxilio do Hr. 1Gonsel~heiro !Saraiva, que, c.omo federalista, não 
póde abrir mão de uma idéa capital no regímen, qual é a da 
dualidade da màgi.stratura. 

O 'SR. FREDERICo BoRGE'S -· O Sr. :Conselheiro Saraiva po
derá ser inconsequente, mas ·este é o· facto: elle, aM, convidou 
o Sr. Ministr.o da Justiça a ler o projecto do Sr. Amphilophio. 

O SR. AMPHILoPHio ·- Já vê o nobre orador que eu não 
inventei. Li, no resumo do Jo1·nat do Co·m,mercio, cous·a d1ffe
rente do que·v. Ex. leu. Trata-se de um facto, e~ pred.so apu
rar ·a vereia de .. 

O SR~ LEoPoi:..Do·IDE BULHÕEs- Nem eu disse que V. Ex. 
, iirventou·cousa alguma; mJls, sim, que não interpretou bem o 

pensamento do· · iQonselheiro Saraiva. 
o s~. FREDERICO BoRGES·- o facto é real.. Elle S·erá in

consequente,, mas o que disse o Sr. Amphilophio é a .verdade. 
(lia outros. apar.tes .·) 

· ·0 ·SR~ LEOPOLDo· DE BULRÕ'.ES -·Sr. Presidente, os out:r·OS 
topicos do lúminóso discurso do illustre representante da Ba
hià serão naturalmente tomados em . consideração por outros 
·oradores mais adestràdos do que eu. (Não apoiados.) 

O SR:. AMPHILO.PHIO- 'V. Ex. o é muito. 
b SR. LEOPOLDo DE BVLHõEs - Não posso, sinto-mi·e fraco 

,para- cruzar armas com tão distincto contendor. (Não ap{liados.) 
. . () iSa. AiusrrmÉs MAIA -E V. Ex. tem a>inda por síi. a boa 
causa. . 

. d SR.' LEOPOLDO DE BULHÕES ~Depois, Sr. President.e, pre
ciso ju.stincar a emenda que tive a honra de sujeitar ao. Con-
gresso, relaqva á legislação separada. · 

· Dividi os adversarias da legisla~ão separada. étn 1dois 
·grupos.· · l. 

----- ---------·"'" ......................... . 
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. Ao primeiro p~rt~ncem aquelles que acreditam possuirmos · 
Já a unidade do D1rmto e .que affirmarn serem as mesmas as 
noss~as ne.c:essidacle,s, usos e costum os ele~ de o Amazonas até o 
Prata. Assegurando assim a unidade do Direito e a uniformi
dac!_e ~os costumes. qonclu,em ellcs: «a pluralidade da legis-
laçao ~ uma cousa üCIOsa, e um luxo de federalismo, é uma in
rlovaçao s,em raz~o ?e ser, e que ~ão deixará de ser perigosa, 
po~que pode preJUdiCar aquella unidade jurídica que a Manar
chia nos legou.» 

Senhores. não me paeece difficil responder a estes argu
m~ntos. E.m primeiro lagar~ terem.os de facto a unidade do Di
reito ? Respondem- não - as decisões elos juizes (Apoiados), 
os arostos dos· tribunaes. (Apoiados; muito bem.) Poderemos 
ter unidade nas leis, nos codigos, mas. não n·os factos. Quantas .e 
qüantas disposic;,ões legislativas não deixam ·de ser executadas 
no interior, porque, ao formulai-as no Rio de Jâneiro. o legis
lador não attendeLl ou não poude attender ás condições espe
ciaes do ca.da E~stado ? ! (Apoiados; muito bem.) Quantas vezes 
o proprio juiz, já não digo da ro·ca, já não digo das coma··cas 
afastadas do ·sertão, n1as das proprias capitaes, vê-se obri
gado a dispensar na lei, ·collahorando, assim. com o legislador, 
para acconunodar-lhe as disposioões ás condições especiae.s do 
meio em que tem de applical-a ? (Apoiados}. muito bem.) 

O quJ é a nossa jurisprudencia ? Haverá maior pande
tnonio d-o que esse, que atordôa~ que endoudece e desespera os 
nossos legistas ? 

·Lembrou-se um dia o parlamento, para fazer a luz nesse 
amontoado cahotíto de decisões judiciarias, de conêeder ao Sn
pren1o Tribunal de Justiça a faculdade de tomar assentos ? Nã·o 
poude o Tribunal tomar um só .. E, á parte· as difficuldades que 
a propria lei creou ao exercic.io daquella ·faculdade, o Tribunal 
não poderia exercei-a com efficacia. corii vantagem, attenta a 
diversidade extraordinaria das decisões judiciarias. (Apartes.) 

Será preciso. senh-ores, não um esforço de raciocínio, mas 
'- um esforco de imaginação. pàra se acreditar ane nós temos 

unidade . do Direito; será preciso, tambem, mui ta imaginação 
para se affirrnar qne os uso.s c costumes do Pará, por exemplo, 
são os mesm·os do Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, que os 
costumes do Ceará o da Bahia não se.ian1 differentes dos de 
S. Paulo e de Minas Geraes. Não. senhores, o clima, a confi
guração do .solo. a- producção, a· falta de relações frequente:; 
entre esses estados, a segregação em que vivem, são constan
tes faetores de differenciação entre elles, differenciação que 
mais se accentúa á medida ·que o elemento extrangeir.o se lo-
caliza entre nós pela colonização. . 

Penso que são illogicos, Sr. Presidente, os que. afflrrnan.do 
a uniformidade de nossos uso•:; e cnstnrnes. combatem a le~ns

. íação ~e o arada. Si é real essa un ifor_midade, os. cod~gos esta
. doaes hão de, necessarian1enle~ reflectii-a, e, assim, freará pro
vada a tão fallada nnida-de do Direito. Onde, pois, o perigo da 
legislação separada ? 
. n·ar-se-á caso crue os estados queiram á viv~ força faz~r 
<:·~lra nnva em matrria de direitos privados~pelo s1.mples dese.~o 
c:P irmovar ? Não é de esperar-.se. o a pr_gva .de ~ue não se dei
xam arrastar pnr cxaggeros do innovaçao. :lá .b,Ycmo.s na co~
feccã·o de suas lois organieas, rlc suas c:onstitui·çoes, aue, ~o,mi
nadas do n.1csmo espirita, só differenciam-se naquelles pontos. 
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en1 que as condições especiaes de cada uni delles trouxeram 
como . consequencia disposições tambem especiaes. 

O que succedeu no domínio do Direito Publico, succede·rá 
infallivelmente, no domínio do Direito Privado, que, além de 
tudo é defendido, üon1o ninguen1 o negará, pelo espirita- con ... 
servador. · 

Observa Claude Janet, na sua obra 'JJ;'stados Unidos Con
fernpoJ•a.neos, o .que, anteriormente, já havia observado ToCique
ville - que a mania de legislar, geralmente, não se exerce 
sobre as 1naterias fundamentaes do Direito Civil, e que as 
principae.s instituições auxiliares do bem têm escapado até 
aqui, en1 seus princ.ipios essenc.iaes, aos golm:es do espirita in
novador, salientando-se os legistas pelo seu respeite á tradicão. 

1Ghambrun, no seu notavel trabalho, ainda incompleto, 
sobre os Direitos_ e Liberdades nos Estados-Unidos, reconhece 
que a legisla·ção separada tem conc·orrido .para manter e con
solidar o direito histórico inglez. 

IN'ão, senhores, a unidade do D1ireito entre nós é uma 
· fi,ccão, e não póde deixar de sel-o, porque as leis são a con

sag;racã·o dos costum-es, e· os costumes não são, não podem 
ser, uniforn1es en~ toda a lRJepublica. · 

Disse algures um escriptor: - A unidade da l~gislação, 
quando assenta na uniformidade real dos c-ostumes, póde 
ser un1 patrimonio de incalculaveis vantagens; quando, porém, 
~m.posta na falta daquella uniformidade, sobretudo em paiz 
novo, em via de formação, sem caracter Q,efinido, não vale o 
preço por que é paga, é um mal, é uma tyrannia. 

Senhores, um illustre collega, notavel pelos seus talentos 
e pelo seu .saber, par'á me convencer da uniformidade de nos
sos costumes, ponderava no .. -~e i o ·da Comr:nissão dos 21 :. «que. o 
roubo no Amazonas o é tamben1 em S. Paulo e no Rio Grande 
do Sul, e o que é homicídio em Minas Geraes o é tambem em 
Goyaz e Matto Grosso; para que, pois, vinte codigos penaes? >> 

1Si este argumento prevalecesse, devíamos censurar o. Go-: 
· verno Provisorio por ter ·mandado organizar. um Codigo · Cri- ,., 
'minai para a Republica. . ·, . . · 

Podia ter poupado esse trabalh·o e essa despesa, adoptando, 
decretando o Codig·o Crin1inal francez, ou o portuguez, ou · o 
hespanhol, porque, afinal de contas, o que é rouho ou homi~ 
cidio naquelles paizes o é egualmente no nosso. (ApoiadiOs e 
apartes.) · 

.. Senhores .. precisamos distinguir a uniformidade dos cos
tumes da unidáde m·oral. ·E:sta póde existir, creio qüe ·existo 
1nes.mo en1 nosso paiz; existe ·em toda·s as nações ·que formam 
o mundo occid,ental e têm a mesma civilização; mas a uni~ 
formidade dos costumes pó de . não existir em dous paizes vi:.. 
zinhos, por exemplo: Portugal e Hespanha; póde não existir 
en1 circ.umscripcões de um mesmo paiz, como' nos cantões da 

. ·Suissà, nos estados· norte-a:mericanos, nas ex..;Jprovincias do 
Brazil. · .. . · 

O segundo grupo, Sr. Presidente, dos adversarias da le-. 
gislaçã-o separada. confessa que ena· é um sectario do regimen 
federativo, reconhece que nós não temos unidade do Direito 
nem uniformidade de costumes, mas diz que ·não estamos pre
parados para tanto . progresso e tanta liberdade, que devemos 

· conquistai-os evolu tivamente, porque a Federação, levada ás 
suas ultimas consequencia.s desde j:á, póde pôr. em perigo a 
integrid~cle ·nacional. 
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UM SR. REPRES:ENTANTE - Tamberri clizian1 que não es
tavamos preparados para a Republica . 
. , q SR .. LEOPOLDo DE BULHÕEs - Para esses senhores a 
1dea e acceltavcl, mas deve ser realizada mais tarde· neO'am
lhe:-- a ·Opportun~dade, _accreditando que a unidade ·de l~gis- · 
~açao, _na actuahdacle, e un1 laço de união é uma O'arantia da 

. Int~gi'ldade. da Patria .. ~enhore.s, não h a e~ro de co~sequencias 
mais funestas c perniCiosas do que esse. 

Ad~pt.ando un.1 systema .de governo de typo adeantado, 
co~no. e. a Republica Federativa, devemos ser fieis aos seus 
pnnc1p10s,, sob pena. de vermol-o falsear na pratica, não cor
responder as e:xlge~1c1as, ás aspirações do paiz, esterilizar suas 
forças em luctas frequentes, e desorientar e perverter o es
pírito publico. 

qon1preh~ndo que um paiz possa chegar ao regímen fe
derE-tlvo, por ~volu~.ão, passando. como o nosso,< da centrali
zaçao n1onarchwa para a ·federação republicana; o que eu não 
con1prehendo, absolutamente, é que, destruída a Monarchia, 
proclamada a Republica federativa. se queira adoptar por 
partes o nov-o reg1men. Ou be1n a Republica unitaria ou bem 
a Repuhlica federativa. (Apoiados.) · ' 

Consicler:o a Republica unitaria uma desgraça, mas não 
acho .que seJa n1enor desgraça a conciliação impossível entre 
os dois systemas, porque trará os inconvenientes de· an1bos sem 
~s suas vantagens. 

Senhores, o principio unitario, tanto nas monarchias, como 
nas republicas, sempre antagonko, sempre em lucta com o 

. principio federativo, acabará. a]Jós luctas estereis, por sub
mettel-o~ ou será vencido por elle. Poupemos ao .nosso paiz 
estas luctas inglorias, estas agita·ções improfícuas, que só ser
vem para retardar o nosso progresso e viciar o caracter na-
cional. · 

Senhores, a nossa historia~ a historia de um paiz vizinho, 
n1ostran1-nos quão fallazes e cheias de perigos são estas con
ciliaçõ:es entre dois systernas tão 01ppostos e tão diversos. Ten
tán1os essa conciliação en1 183,1,1

, o todos nós sabemos da sua 
inefficacia e imprestabilidadc. 

O Acto Addicional foi 'togo e logo nullifica.do ou abafado 
pelos meios os rnais irregulares, sendo o seu descredito pro
clamado como un1a gTande victoria elo espirita de orde,m sobre 
o de anarchia. 

A necessidade do reivindicar a autonomia local agitou 
de novo o paiz, que. não se satis.fazendo mais com a simples 
descentraUzação ad1ninistrativa, reclamou a Federação. Re
sistiu-lhe o principio unitario, r.e~istiu a todo tran~~' até que 
esboroou-se con1 o regirnen politico que o personrfiCava. 

A Federação está, pois, triumphante e de posse de todos 
os espíritos, con1o aqui. disse o ... sr. Ministro da Fazenda. 
Por que oppôr-sc ú sua: consagraçuo completa na nossa Con-
stituição? . 

. Porque não dcduzh' della todos os seus consectarws na
turaes ? Porque negar-se a opportunidade neste ou naquelle 
ponto das nossas instituições ? . . 

A Republica Arg·entina nem earo tem pa.go a sua Inf~de
lidade ao principio federativo. O seu le~I.slador c~ns~rtu
cional, em 1853 e en1 1860, tratou de co!lc1~1ar o unttansmo 
com o fede'i'alisrno, creando est.ados-pt~ovincias, estabelecendo 
uma religião de Estado ao lado da ~1berdade de cultos, a 
unidade de legislação ao lado da mag·1stratura dupla, centra-. 
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lizando muitos serviços que deviam ser descentralizados. As 
consequencias desse am~lgama não se fizeram· esperar. To~os 
conhecemos as commoçoes por que tem ·passado a Republica 
Argentina, desde a sua independencia, quanto tem sido vi
ctima da tvrannia de caudilhos audazes e ferozes, que con
quistando â mão armada o Poder, a têm prejudicado enorme
mente em seu desenvolvimento, em sua prosperidade. A 
Constituição de 1853; votada pelo Congresso de S. Nicoláo, 
revista em 1860 não trouxe remedia para os males que affli- · 
giam a fufurosa' Republica. Levanta-.se a proviricia d'e Buenos 
Aires; que se negou a submetter-se. á Constituição, e, á fr~nt~e do 
general Mitre, se impôz á Republwa, derrotanqo. Urqu1za em 
Pavão e destruindo, assim, o governo constitu1do. 

Mas as commoções não cessaram; as agitaçÇ)es continua
ram· manifestando-se por or,casião das eleições presidenciaes 
de Ávellaneda, Rocca, e, finalmente, no governo de Juarez 
Celman, cujos escandalos e horrores estão sendo descobertos 
e commentados. 

UM SR. REPRESENTANTE- Ahi estão as · consequencias da 
Federação. 
. · . 0 SR.. LEOPOLDO DE. BULHÕES -'Não é isto coÍlsequencia 
da pratica do 'govern.o federativo;. provém da coneiliaç.ão im
noss.ivel do unitarismo com o federalismo, que produziu as 
hybridas 'instituições argentinas, que nenhuma garantia offe
recem. . (Apoiados.) 
· Senhores, tenho para· mim que si a Republica Argentina 
fosse fiel. ao principio federativo, si tivesse sabido· resolver o 
seu problema politico, como os americanos o souberam, -a 
Republica Argentina teria eYitado grande parte das desgraça3 
que a · têm abatido. · 

Houvesse a Republica Argentina dado vigor aos governos 
; locaes, garantindo-lhes .a mais completá autonomia; teria. con
tentado as pro.vincias e posto um dique á:s luctas que as 
rivalidades êíltre portenhos e provincianos determinavam; 
teria .-constituido .nas. proviricias centros de resistencia contra 
às invasões do go:verno central; teria creado t;l.ni governo na
cional, bástante forte, para garantir à defesa exterior e a . 
ordem ~nterior da· Republica, e fraco bastante pàra não tentar 
.a . absorpção das liberdades locaes e a corrupção · da politica 
provinciaL . . . . . . . , 

Si assim, Sr. Presidente, se tivesse constituído a Repu-· 
. blica Argentina, ter.ia · sido possível a creacão d~quelle par
tido. immoral dos incorídicionaes, denominado _panal; engen~ 
drado por M.arcos Juar~z, irmão do Presidente da Republica e 
p_or este dirigido? essa cbmmandita; de que faziam parte todos 
os governadores das províncias e que se instituíram para expio-

. -rar· a fortuna publica, e· qtie levou a· Republica visinha á bail
éa~rota, a uma desorganização geral, a luctas sanguinolentas ? 

. Nã~o, ée~tamente. . · . 
· .. · Não estamos lorige,, senhores,. de soffrer o que os argen
tinos ·têm soffrido, si, como elH~s;. não. soubermos nos inspirar . 

· nos grande ensinamentos da politica americana; si, como 
elles, quizérmos conciliar o que é inconciliavel, formando uma 
Constituição eccletica,. que não satisfará os· estados, que não. 
será· ainada e acatada pelo povo, que -será violada a cada 
momento com applausos. de todos, e, finalme:t;lte, que não .. po.;. . 
derá servir de garantia aos poderes publicos e aos cidadãos. 
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r •·· Senhores, em que consiste este mecanismo politico admi-
ravel que tem feito a felicidade e a gloria do povo americano, 
e que é. objecto de constante estudo e meditação dos sacio
logos e publicistas ? 

Não ha quem o ignore, não ]:la quem o não conheça; mas, 
como aquelles que mais o estudam e a elle se referem es
quecem-no, não raro, nas occasiões de applical-o, permitta-me 
o Congresso que em ligeiras palavras recorde os traços prin
cipaes das instituições americanas. 

Ezra Seaman denomina governo dualista o systema de 
governo an1ericano, porque elle crêa para o serviço dos in-

. teresses sociaes, para a defesa e protecção dos direitos dos 
cidadãos, dous organismos politicas vivos, distinctos e inde
pendentes: um é o governo ·nacional, outro o governo dos 
estados. 

O município desapparece no Estado, mas este mantém 
sua vida autonomica em face da União. São duas potencias 
que se respeitam e raramente se encontram. A linha divi
saria das respectivas competencias está traçada na Consti
tuição. Os interesses internacionaes, os interesses geraes da 
communidade e os das unidades federaes - os estados -- são 
da competencia da União; os negocios interiores, os interesses 
locaes .cta competencia dos estados. E' nesta· discriminação, 
que deve ser· perfeita e completa, que está todo o segredo da 
Federação. 

O SR. SERZEDELLo ·- Este. é o systema que queremos 
transplantar para o nosso paiz. ·. . · 

0 SR. LEOPOLDO DE BQLHÕES- 0 governo nacional tem 
completa liberdade. no exercício de suas attrihqições; orga-:
niza os seus serV-iços como entender; dá-lhes a direcção que 
lhe apraz, sem audiencia dos estados. 

Os estados, a seu turno, gosam da mesma liberdade no 
exercício dos poderes que lhes- pertencem: legislam, admi
nistram e julgam sem nenhuma dependencia, sem nenhuma 
intervenção, sem nenhuma tutella do governo nacional. Tanto 
o governo nacional, eoni ·o dos estados; têm o seu Poder 
Legislativo com amrilas attribuições. A União tem seu Poder 
Executivo independente e forte, como os estados o seu. A 
União tem a sua magistratura, que só decide os. pleitos es
peciaes que lhe são affectos; os estados têm tambem a sua 
magistratura, que decide os negocias que por sua nàtureza 
lhe são proprios. A União tem o seu regímen administrativo 
e o seu funcionalismo, os estados têm os seus. São dous 
apparelhos, duas engrenagens distinctas. que não se encon
tram nem se chocam, o governo nacional e o dos estados. Si, 

. porventura, ha choque entre elles, apparece a magistratura 
. federal dirimindo os pleitos, conjurando os conflictos que 

surgem, e, assim, ordena . o movimento, restabelece a har
monia do mecanismo . 

. Dizia Boutimy: -·«Não poderá fazer idéa do governo ame
ricano quem se limitar a estudai-o na· Constituição Federal. 
Esta· Constituição, sen1 as dos estados, é vasia de senEdo c 
incomprehensivel, tal a cohesão·, · a dependencia intima e re
ciproca que existe entre esses codjgos políticos». 

E' <?Ste, senhores, o systema. federativo . que queremos 
applicar ao nosso paiz. E' esta a Federação que pregavamos, 
e que temos sempre propagado, e deante da qual recuou o 

. ·, 
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ultimo Ministerio da Monarchia, que, aliás, se · dizia, tan1be1n, 
fedm·alista, ·porque tinha um programma de larga descentra
lização. 

Foi esta corrente federalista que solapou e derrocou as 
nossas instituições; que triumphou a 15 de novembro; que 
levou o governo revolucionado a proclamar a Republica fe
derativa; que preparou o espirita nacional para o novo 
regimen. · · 

E' de ver-se, senhores, que mentiremos ás nossas idéas, 
que falsearemos a Federação, estabelecendo a unidade de le
gislação e de magistratura na nossa Constituição, porque essa 
unidade é, absolutamente, incmn.pativ.el co.m o regim1en poli-
tico a que nos referimos. · . 

Se votarmos a unidade de legislação e a unidade de ma
gistratura, teremos organizado um goverJ+o sui generis P.ara 
o nosso paiz, teremos feito tudo, menos a Federação. Teremos 
de.struido a Monarchia na politica, na administração, e a con
servado no Direi to Privado e no Poder judicial. 

Deixemos-nos de vãos receios! Encaremos a Revolução de 
15 de novembro, facto unico na Historia e que recommendou 
á admiração do Mundo o no·sso paiz, com a elevação de vistas 
com que deve ella ser estudada : tenhamos coragem para de
duzir dessa premissa todas as consequencias que ella encerra. 
O povo brazileiro está preparado para as instituições mai~ 
livres e adeantadas, e quem duvidar disto não tem missão 
a .cumprir no seio deste Congresso. 

O · povo pacifico por e.xcellencia, que conquistou a sua 
independencia sem grandes luctas; que clepôz com grande 
calma o seu primeiro Imperador e o re-exportou- para Eu
ropa, por não poder supportal~o; que fez a abolição por es
forco proprio, sem indemniz~ção, levando por deante . o Im
perador, ministerios, camaras e partidos; que fez a Republica 
em. um dia, sem· comn1oção algum~, respeitando a familia 
in1perial e todos os seus direitos, é, sem duvida, o primeiro 
povo do Mundo, digno e merecedor de todas as liberdades. 

Para terminar, senhores, suscitarei uma questão. 
. Antes, poréin, permitti que respunda, por ter deixado de 

fazei-o, a um argumento contra a legislação separada; dizem· 
os. inimigos da pluralidade da leg·islação, que ella póde affe-
ctar a integridade nacional . . · 

Senhores, ess-a pluralidade existe na Suissa e nos Estados 
Unidos, e não me consta que lá tenha produzido a desinte.;.; 
gração que se receia, ou que se annuncia. (Apartes.) 

. Não invertamos as cousas : é a oppressão que gera a 
revolta, e en1 todo o tempo a ten1 gerado (Apoiados) ; é a cen- / 
tralização de direitos e de interesses que .n1elhor poden1 ser 
attend_idos nas localidades, que tem produzido o espírito se-
paratista entre nós. (Apoiados . ) · · 

. A Inglaterra bem o con1prehendeu, e, por isso, não rega
teia liberdade de legislação ás suas . colonias ... 

UMA voz- Menos á Ir I anda. 
. .... 0 SR. LEOPOLDO DE BULI-IÕES-· Refiro-me ás colonias; ·e· 

nao ·me consta que a Irlanda· o seja, n1as sabe o collega que 
os hornes-rulers hão-de. triumphar e que já se pensa en1 fe-
deralizar-se a Grã-Bretanha. · 

A Australia desde 1840 ou 1850 possue liberdade de le
gislação; todos os estados australianos são verdadeiros estados 
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republicanos, presos á mãi-patria por algumas leis e· pelo 
governador, que .é nomeado pelo governo inglez. 

Alli, senhores, a liberdade de legislacão, em vez de pro
duzir a dispersão, pe·lo contrario, tem despertado a idéa de 
uma Federação australiana. 

~o retrospecto do JrJ'rna_l cncont~'o, ainda, un1 topico, que 
confn·n1a o que acabo ele d:tzer. (Le) : 

«A Austral ia occidental obteve instituicões ana,logas ás 
que tê1n funccionado com bon'l exito nas outras partes della · 
-o pensamento da. F·ederação australiana, acceito em: Londres. 
produzirá brevemente un1a Constituição federal dos estados 
unidos australianos, segundo o voto do congresso de Mel
bourne, en1 fevereiro.» 

o SR. AMPHlLOPHIO- No Canadá existe tan1bBll1 a le
gi'slacão sepa1'ada. 

O SH.. tEoPOLDo DE BuLHÕES -E, verdade: no do mini o 
do Canadá, que pertence á Inglaterra, encontra-se tambem a 
legislação separada, e o que _é de· adn1irar, o governo cana
dense permitte que as proprias provincias federadas de 
Quebec e Ontario, etc., tenhan1, por sua vez, a legislação in
dependente. Não n1e consta que a liberdade· de legislação 
tenha enfraquecido os· laços do dominio canadense; pelo con
trario, os tem fortificado, te1n, até, augmentado essa Federa
ção, attrahindo para ella outras colonias inglezas, como Ma
nitoba, Colombia Britannica e a ilha do Príncipe Eduardo. 
A liberdade traz a paz, a união e a fraternidade, e o arrocho 
auctoritario, a tutella, as destroen1. · 

O SR. JosÉ HYGINo -Insignificante será a diversidade 
das leis entre os estados. . 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- ]~u responderei a V. Ex. 
que não é só parà a completa satis·facção das necessidades 
regionaes ou locaes que eu peço a pluralidade de legislação. 
Elia ten1 outro alcance. Todos nós sabemos que a :Sociolo.giR. 
não está ainda forn1ada~ que os seus princípios, as suas leis 
ainda não estão forn1ulados para guiar e esclarecer o esta
dista, que~ a cada momento chamado para resolver problemas 
sociaes, vê-se obrigado a estribar-se en1 um empirismo es
treito, para não precipitar-se no vago de theorias abstractas 
e metaphysicas, dos systemas políticos os mais diversos. 

A introducçüo elo n1eLhodo expet·imental na Sciencia 
Social liberta-nos do don1inio do empirismo. Esse methodo 
consiste na pluralidade de· legislação. Limitando-se a acção 
legislativa· no tempo e no espaço, ella melhor corresponderá 
ás necessidades socúws, tornando-se mais intensa, mais efficaz 
e mais activa. U1na assembléa legislativa é un1 labor~torio de experimentação social; dando uma a cada Estado, COll1 
amplas attribuições, teremás n1ultiplicaclo esses laboratorios, 
propulsores ·do progl'esso nacional. 

Para não . alougal'-nlC ern eollsidcra(:õos theoricas, darei 
um oxen1plo, qul~ nvanife?lará, c)ai;amenLc, n n1cu pcnsamenJo. 
Quer-se converler cm le1 uma 1clea nova qualquer, levantada 
por u1n publicista ou .i á acceita e consagrada pela experiencia 
de um outro paiz, a liberdade ele test.a11, o.u o voto cun1ulativo: 
por exemplo. No seio do Congresso Nacwnal ella encontrara 
n1uitos obstacnlos, terei de vencer muito::; cscnupul9s e pre-
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conceitos, porque terá de 3:Pplica~-se ~ todo O I?aiz··; !Das na 
a:ssembléa de um Estado nao sera assim; poder~, facllmente, 
vingar interessando apenas a uma parte rel~tivamente pe
quena' da população. A. experiencia, que ser1a temerosa. no 
paiz, · torna-se sem perigo no Estado. ~doptada a m~dida, 
ou se ha de recommendal-a por suas boas consequenc1as, e 
neste caso .será logo acolhida por muitos ou por todos os 
estados que virão gosar de suas vantagens, generaliza~~o-':le, 
assim, no paiz, independente da acção do Congresso N ac1onal; 
ou dará máos resultados, hypothese em que será logo re-
·vo.gada servindo, ainda, o exemplo para instrucção dos outro·S 
estados~ Graças a este methodo experimental, os Estado~ 
Unidos estão estudando e adoptando, successivamente, sem 
perigos e sem· luctas, muitas e muitas reformas, taes como 
o systeroa Torrens, O· homestead, a representação propo;rcional, 
voto das mulheres, etc . 

Mas, voltando á minha these; continuarei a mostrar que 
·a Federação, tal como ella é e deve ser, reconhecendo ao 
Estado o direito de ter a sua legislação civil e penal e a sua 
magistratura, longe de. enfraquecer, ·avigora· os laços da so-
lidariedade nacional. . 

. A Australia não se desprende do Reino Unido, o Canadá 
eontinúa fiel á n1ai.-patria, as suas províncias estão unidas e . 
pacificas; a Suissa vive feliz e os Estados-.Unidos servem de 
exémplo ao Mundo inteiro pela. tranquilüda,dé de que gosan1, 
adn1iravel progresso e pela garantia de que cercam a liber-o\ 
dade do cidadão. 

O laço federativo,· diz Leon Donnat, é ·uma garantia se
gura da unidade nacional; foi. elle que levou o Oéste . a se 
pronunciar pelo Norte, salvando a Republica Am~ricana, em
bora certos interesses ·o prendessem ao Sul; foi elle que 
salvou a Re~ublica helvetica, em 1847, quando sete estados, 
instigados 'pelos jesuítas, rebellaram-se e quizeram separar-se. 
Impellido por ·elle, a .A:ustralia do· Sul monta um regimento 
para a.uxihar á mãi-}Ja,tria na guerra do Transtwaal; o Ga-. 
nadá offerece: dez mil homens á Inglaterra para a guerra· 
turco~russa, e o Estado de Victoria propõe-se, em .1878, a 
enviar canhoneiras a Suakim. Elle surgiu entre as pi,'ovincias 
unidas da Hollanda em 1579, e entre os estados e principados 
da Allemanha em 1871. · 

Elle, concluirrios, e. só elle manterá a· ·integridade de 
nossa Patrià e conduzil-a-á aos seus destinos, garantindo-lhe 
a paz, a prosperidade e a gloria. 

· ·A questão que, para ·terminar, eu levanto, é a ·seguinte: 
. o regímen federativo produzirá entre nós os resultados que 
tem· produzido na Ame rica do Norte ? Essas instituições 
anglo-saxonias se acclimarão em um paiz latino, affeiçoado 
pela raça, pela indole, antecedentes historicos e costumes, a 
instituiçõe·s de typo differente, como as franco-romanas ? · 

· Aquelles que. combateram a Monarchia, ·que fizeram .a 
propaganda da. Federél;C~o .. e da Republica, não· podem duvidar 
:um momento da possibilidade e vantagens da applicação inl
mediata . das i:r~s~ituições americanas ao nosso. ·paiz. Si essa 
propaganda, f~1ta ·Com tanta tenacidade, con1 tanto talento ha 
tantos annos, pela imprensa. ·e· pela tribuna, não preparou o 
e~p~rito publico, para o nosso regimen, · então devemos de
SI~.tir uma vez ·por todas .de pregar idéas e procurar dou
trinar <> povo .. ~· 
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Mas não, a propaganda produziu todos os seus effeitós, 
penetrou em todos os espíritos c está de posse delles. Como 
pôr-se em duvida os seus resultados depois de 15 de no
vembro ? O que explica esta curiosa revolução senão a im
petuosidade da corrente federalista? 

Dizia-me ha dias um cidadão illustre, que renresenta 
entre nós o papel que Tlúers representava em França, que 
o ex-Imperador devia estar profundamente ferido e magoado 
pelo facto de .que, ali·ás. dleve estar convencido, de que a 
.Monarchia não tinha raizes no coração do povo brazileiro, ~ 
que si foi facil derribal-a, mais facil está sendo a organi-
zação do regímen que a substituiu. · · 

De facto, senhores, a Monarchia não tinha, e nunca teve, 
raizes no nosso sólo, como o têm aqui confessado os repu
blicanos historicos e os não historicos. 

Mas a Monarchia não era o Sr. Pedro de Alcantara, era 
o systema unitario, era a centralização. Combatia-se o pri
vilegio dynastico, mas combatia-se com maior esforço a es
Cl'avidão das provinciàs ao Centro, que as corrompia, em
pohrecia e tyrannisava. · . 

Destruída a :Monarchia, o nosso dever, hoje, é fazer a 
Federação, sem vacillações, sem receios, certos de que esse 
systema de governo, si já não fosse praticado na Suiss~ e nos 
Estados-Unidos, podia-se dizer que foi inventado para ter 
applicação em nosso paiz. 

Paiz vastíssimo,· sem mares interiores, de população dis
persa, de communicações difficeis, pacifico, rodeado de nações 

. amigas e fracas - o Brazil está destinado· a ser para a raça. 
latina, na America, o que os Estados-Unidos slio para os 
anglo-saxonios . 

Os seus antecedentes his toricos são mais favoraveis á 
Republica e á Federaç.ão do que á Monarchia, que acabá de 
repellir de seu seio. As instituições livres não são apanagio 
dos anglo-saxonios. 

0 SR. ESPIRITO SANTO dá um aparte. 
0. SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Um escrip'tor notavel, 

Chambrun, faz a respeito algumas observações, que eu peço 
licença ao Congresso para ler : 

Diz elle: (lê) . . 
«Os J?OVOS que quizerem adoptar as instituições ameri

canas, deverão fazei-o com a maxima reserva : 
1.0 Porque as instituições, ali, baseam-se · na tradição 

nacional, representam o espirita publico. 
2. o ·Porque os Estados-Unidos, nascendo, não quizeram 

seguir os passos de outras nações. Queriam organizar um. 
governo· capaz de garantir aos cidadãos as vantagens da li- · 
herdade civil e rellgiosa. O leitor europeu decida· até que 
ponto as fórn1as americanas podem ser transpprtudas para as 
nações que têm um passado n1onarchico, onde a: centralização 
ten1 lançado raizes profundas e onde a acção exterior tem-se 
tornado uma condicão mesma da existencia nac·ional.» 
, · E' claro senho"res, que este escriptor dirige-se aos eu-
ropeus e não aos americanos, as suas palavras não se enten
dem. comnosco. Ponho, n1esmo, em duvida essa originalidade 
quê elle descobriu no systema americano; porque Seaman, 
discutindo esta questão, nos mostra que os membros da Con-
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vencão de Philadelphia foram beber estas idéas .nos artig'Os 
de allian~a das províncias unidas da Hollanda e nos da 
Suissa. 

Mas, ·senhores, na applicação do systema federativo ao 
nosso paiz devemos attender ás condicões especiaes· do nosso 
meio, que são bem diversas das do meio americano em 1789. 
(Apoiados. ) . 

Os· americanos passaram da dispersão colonial para d 
regimen. confederativo em· 1777, e deste regímen chegaram áJ 
Federação en1 1789. Nós vimos da unidade monarchica parà 
a Federacão . 
. O proc-esso a ·en1pregar na organizacão das nossas insti-

tuiç.ões deve ser outro, -e- be·m .diverso. 
Lá, o.s ~st.ados er~m fortes, estavam üonstituidos e for

n1ados; do que se tratava :er.a justament~ .de ·Cortar poderes 
dos estados, para· .corn elles formar-se· o governo nacional; aqui, 
. .Pelo -contrario, a União p6de-sel considerar .ro.rmada e consti
tuída, ao passo ·que o.s estados não o estão . 

Lá, ·o n1ovin1ento era centrípeto, a·qui é e-entrifugo. . 
E'· por esta razão, senhores, que não me preoccup,o muito 

con1 a União, e sin1 .cmn os ·estados. · · . . . 
. A Uniã.o ten1 n1uitos advogados (Apoiados), ten1 em cada 

. Ministro un1 defens-or, tem um patrono muito forte - o c!he.fe 
do . Governo Provisorio, .futuro Pre.sident·e .·da Republica; a 
União está de posse de todas as fonte-s de renda (Apoiados), 
tern marinha de guerra e. 25 . .0:00 homens armados, ao passo 
que os estados tên1 guardas nacionaes ·e um· luzido batalhão 
de credores. · (Riso.) . · · 

, Por ·esta razão é que, conservand:o () art; 15r, que,riamos 
alarg·ar o so da Constituic.ão. · · . 

O Governo Pruvisorio, que representa a União, tem se 
d cixaclo dominar pelo ·espirita · centralizador e unitario. . . 

Pára convencermo-nos disto,· senhores, :é bastante lmnbrar 
que elle ·não consentiu .que nós tives.s·emos os nossos :governa
dores acclamados no peri.odo l'·evolucionário; que nos deu um 
regulan1ento ~eleitoral, cujas\ disposic1õles muita gente diz que . 
não salvaguardafl.1 precisamente a. liberdade do voto, -e que, · 
por un1 decr·eto ultin1aménte expedido, revogou as constitui
ções de múit·os ·e_staQ.o.s, determinando Uin modo ·esp•ecial para 
a ·eleic.ão dos primeiros governadores.· (Apoiados.) · 

· A int,enoã.o do Governo Provisorio é clar.a .e- evidente -
.apr1essar a -organização do.s ·estados, mas as 'boas intenc!õles não · 
podem. justHical-o.. (Apoiados e ·alguns apartes.) · Seria pre
ferível que tivesse feito desde :logo politica federalista, attenta 
a cahna que exis.thi no paiz: 

Acho que ,o Gov·e·rno Provisorio. ten1 exag~erado. n1uito 
.~ sua funcç.ão reorganizadora (Apoiados; rnuito .bern), princi-

• palmente quanto ·~ nossa vida ·economi-ca·. e financeira, ond·e, 
aliás,· t01n prestado . inolvidaveis servi:cos. A exaggeracão, 
porén1, . c:omprometteu as fin~ncas, e co1n financas desorga-
nizadas não. pó de· lha ver boa ·e sã politi.ca. · . . 

·~Tá ti:verrws ·oecasiã.o de ver que o deficit ·é argumento em 
favor do unitarisn1o, e ·que a\ solução do p•roblerna federativo 
tornou-se mai·s complicada por causa das difficuldades fi
nanceiras actua·es. Os ·estados quere.m viv·eli sobre si e saber 
.G que é ,que lhes pertence.; a vida,. em C'OITUnum. eom o. Centro, 
não lh~s agrada, e justamente por -causa de deficits, m·ole,stia 
chr~nica: de que soffr·e ·e que,· é contagio·sa. ·· 
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O Sr. )lini~l!''l da .Ftlt:t•ttd:t. t\!lt' it•m ,··sL11 dado n n11 :;:-:;o 
lll~Oblema .. lllli.lll\.'l'l.l'U lll.ll' I IIli ii a:-; tlti ~lla . ..; l':u·r•:.;, deiXO\! elo 
cnc.aral:-'l pr•l:t 111ah :-:l•t·u~ l' iJUlJtli'l:tlllt•. t[llt' ~·· :t \.'Oli.Vl~J·sã 11 do 
mcw ell'eulnnt~. -

~cnh~t·e:-;, .n Jli.lJH'l-uwt•da ,·, tlttll.l da.-; lltaiut'I'S l'alau1itlade-; 
tHilJllca:S t.Apulodus ·'; l'Olll l'lla u~u :"t' llt.H[t• l'UllllJanu· num a 
3TLl'rra du P<H'ngua~· nen1 a seel'a dtt Ct•at·ú. 

O SH. SEHZ.t~DELLo dú ttlll apal'Le. 

o St~. LE.UI~lll:l)() UI·: })ULIIÜI~:-:; - u \llllWl-lllUl'dtt l'Llll~tt-IH)S 
!üu grandl' !l'l'l',ll.t!Ztl. t!llL' u ~1·. \linislt'tl tia l.•'azeuda, ern 11111 
du:::; :.;cu~ twlaYt'J..; I t·a\,;.t\lltl:o'. l'lll tllllct da:.; ~ua..; brilhanLL~S ex
yu~it;úe~ an genet·alis~imu. di::;~u (lJ): 

<c\ ta!Jell~t ,.ittr!la ttlus!.t·a-tlos qu,• L''llll ,, t•.atnbin a :l:!-~ 
!.emo:3 um V~'I'JlliZtl. anntíal_dt• :!.:!i tttil cunl•tl~. 11 que l't~JH'CSt'tÜi.~ 
uma rt'dlll'!.:i:l.tl nuttut· tlt~ ~O '/o: u) jl'at·a ~~~ tlc'g·oüinnLt~~. tws 
luc.ro~ de :-;ua;..; upet·nt.:t-,:t·~; /J); l\iH'::t ~~~ L't_tusuutidores, nu· eutt
:::1Lll11ü; c) pant u Esladtl~ nus dit·uilil:-i de• c•nLrada. ]~si o 
ean1bio tlcSl'(~~s~_~ a :!0, t•s:.;e. lll'l'ju1zu avultaria a 3ü o/o. 

Si ag·o.ra ent.:i:ll'at·mo;..; ·essa influencia funesta no LoütttlLO 
ú forLLlna publica em gcl'aL os resultados são fabulosos. 

. Cakulanclu~ c,on1o .i ú se fez; plausiveh11ente, ern ré is 
'1 O. 00:0. 000 :000$1000 o c.apilal nacional, chegaremos aos dados 
seguintes: · 

JG ele clozembro de 188U :· 

..:\.o l)i.ll' •...•.•..••................. lI I. üüO. UOO :000$00'0 

;!.!1 de üeze1nüru üc 1880: 

~~li d. Perda 3,Wié (lU •••••••••••••••• :Jt:)í) . 01 lO: UUU$000 

23 de jaucil'o d1_~ -i'~iUU: 

25-d. Perda 8% ou ... ; ............. . tWü. 000: 000$0UO 

8 de n1arço de 18910: 

23d .. P.ercla -17,1%; ott. ............ . 1.740.000:000$000 

22 cl e n1ar~w ck ·U81DU: 

t99 d ---~p· 8l'Cla =->:> - 01 Olt ' ;..J;...J, • • • • ,..~.-, J' /0 ••••• t •••••••• 
2. 27ü. 000 :tOi00$000 

~t5 do abril ele 1800: 

21 d. Perda ~H,G 1/u uu.. . . . . . . . . . . .~ .I):!U. OUD: OU0$000 ~;. 
i 

Pois. senhcrc•s. u llObl't~ Mini:.;t.ro da Fazt•ndt1, er11. Yez de 
cncanünhar as cnu:-;a:-; uo senl.ido ,]e. abe('Yiar a exisLenuia dessa 
·desgTaç-a nac1onal, rwln eonl.l'.ario~ iJ'nl: lhe fornecido os seus 
n1eios ele viela, etnn.n nnnca olla. os l.nve ern nosso paiz. 

O SIL SEnzt~IJtELUl- ~~ã.o: apoiado. 
O ,Sn. I..d~{H)<oLno n 1~ BuL uõ1~:s- :.:\ L'IH1Ycn·sã.o das no Las ban

·Carias nas· eondit'ÜI'S c·m qtlt~ fui pt:t'vi:-;La ou cloLern1inada, nãn 
é mais elo L!lll' ··,·,ma illus.ão, qtH' ellsL:t-l!O? a _901npr~iloncl9r 
con1o p·ouclo- Lt'I' :;idn accml.a por um csp1r1to tao luCJdo, tao 
preparado como 11 elo ·Sr. Ruy Barbosa. 

O Sn. Al\rA:no CAVALC.A.N'l"I- E' ·mais que un1a illusão. 
10 

.. ·· .. :~'>:f 
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O SR. SERZEDELLO- Não apoiado . 

. 0 SR. Al\1AH!O CAVALCANTI dá um. aparte. 
O S1l. SgnzEDELLiO- Ten1 uma base, hei de demmistrar· 

isto na tribuna.' (Apartes.) · 

O Sll. LgoPOLDO DE ButuõEs- Auctorizar emissõ-es do 
papel inconvertível. . . (lla cl'ive1·sos apa1;tes.) 

UMA Voz-~ Ouçan1 o orador. 
0 SR.· LEOPOLDO DE BULHÕES -Auctorizar emiss·õ:es e 111ais 

mnissões de papel inconverLi'vel e aguardar cambio ao par e 
que se n1a11L·enha ao par por espaço de. -qm anno, para o,perar...; 
sé a. conversão, é o rnesmo que. decretar-se o· curso i orçado 
das notas bancarias por tanto ten1p'o .quanto tenha de durar 
o bancO'- .(:)10 annos. 

o SR. 'AM,:\.HO CAV"'\J~G:ANTI -Auctorizou a emissão, sem 
base nenhuma. 

O Sn. S.snzEnELLÓ- Não ha tal, ha hasB, hei-de liquidár 
isto na tribuna. 
. , O SH. LEOPO:LDO DE BULHõms -O. primeiro ·.banco do Brazil, 
fundado, creio q'ue · em 1808, sob os auspicioc:; · do Governo, 
viu-se obrig·ado a sus•pender -o troco de suas notas em 1819 e, 
Equidandp-'Se em t829, legou ao . Gov~rno e ~à o r>aiz a ~oni~a 
_de 21 mll contos·. de ·pap.el..;lnoeda-. Ja se ve que o ,m1crob10 

. installou-se .nos puln1ô•es da nossa· nacionalidade antes da pro-
c.lan1aç~o da ·sua Independencia.. . .. · 
· · · O n1a1. vem de n1uito longe, e· si ·desenvolveu-se no ten1po 

da l\{onarClüa, na . H.cWubli.c:a. tül'na caúteLer 111uito serio e 
assustado r. · . ·' 

· Tínhamos. na circulação 200 rnil contos, ~que fora1n re-
dnzidos a 1.7 O mil, se-gundo. cren1os, pe!as retiradàs ultünas. 
Estarnos .ameaoados ·do duplo, e qu.e1n sape si~ qo. triplo ou 
do quadruplo? . . .. · · . . . · . · . 

. . A suh~tituiçãe do pap'el~moeda da- 'União . por notas. ban
carias póde ter. im·portancia para ella, pQrque! só se obrigou 

. a pagar. por essa· retirada um -terco ·da· importancia total das 
· · notas ern cir·culação; .n1as, ·nas relaçõ~s. economica·s, nerrhum · 

· l _·.alcance pó de ter, · desde· que :continúa na . circulação somma 
-·.egual, sen.ão maior•, de. papei-moeda. . - . · . . . ··· .. 

- .· :Senh_ores,~ eu prev·ejo· difficüldades muito s~rias: o papel 
incionvertivel. ha-de depreciar-se dia a dia, á medida que for .. 
ycúnitàdo nos c~naes · da circulação (Apart~s) ; . ha':'"de· fazer · 

. :baixar ·o. can1bio na rp.esü1a prop'orção; os i:mpostos pagos em 
Quro; au,gmenLando extraordinariam·ente· os preÇos dos generos 

· -de im·:POl;fação extrangejra, _tornando as nossas ·tarifas quasi 
prol;libitivas)' exercerão sobr:e o {~01U.l11ercio uma influencia de--
primente e alarm,apte. . · . . . . . . . . 

'Não me apavoro, porqB.e 1nuiLü confio· nas manobras in
-esperàdas ·do general Ruy Barbosa. S. Ex. ton1ou parte activa 

· na revolução social ·por que. pa:ssou a nossa Patria com a li
bertação dos esc~"ayos; coube aJ- S. Ex. a gloria· de influir ·na· 
direcção· da. revoluç,ão polltic::t operada. a 15 de·. novembro; 
fec.he S.~· Ex. o cyclo revolucion.ario, .operando a c-onversão. do · 
111eio circulante, supprimindo O ·CUl'SO forçado. 0 13. de maio 

· Ubertou a lavoura do peso da escravidão: o 15 de novembrD 
. libertou os estados da tutella oppressora do Poder central; re-

.. 

···: 
~ ......... ·.~ ....... ' •. --· , __ ... _.,....,, __ "l""" .. li-IWA-.4"""1 ......... ----.~..,.... .... _,:,..,.,""'"""'~, • .,..""""' .... ~~-~""="~----~t-~..,.., __ ,.. __ . __ .. ,..,...., ___ ..,.,, __ ,._....:..._~-~:·•.. '-.· 
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gistre S. Ex. u nw nova da Lu, libertando o commercio e a· ir~
dustria das fluctuaç'Õ;es do cambio, oriundas do curso forçado. 

Senhores, vejo desenlhare·m-se nuvens pesadas ·e negras 
no horizonte elo nosso mundo economico. . . . 

O Sr-t. AlVfARO GA VALOAN'ri -E do nosso n1undo finance·iro. 
0 SR. LBOPOLDO l01E BULHÕE.S- ... e do nosso mundo fi-· 

11anceiro. . . ; 
O SR. AMAHIO ·CAVALCANTI- A herança é terri·vel. 
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕ]!}S- ... e. soldado recruta elas 

fiteiras . republicanas (Muitos não apoiados), an1igo e admi
rador elo Si·. Miiiistro da Fazenda, perc-ebendo proxima a crise, 
·n~o :P.osso deixar de exclamar- General, alerta ! (Mu·ito bem~· 
·rn'l.tito ?Jc?n. O m·aclo7' é felicitado· e ab1·açaclo 1J01' antncle nu
·m.cJ·n rle S·rs. utc·m.bJ·ds elo Con.gresso.) 

O Sr. Augusto de Freitas (pela ordern) -Sr. Presidente, 
.solicitei a palavra para pedir a V. Ex. un1 esclarecimento 
·sobre um artigo do Regin1ento . . 

Parece-me que, .quando o ad. 23 do. Reg·imento· declara 
que nos debates terão preferencia à's auctores de requeri
mentos e os relatores de· commissão, teve em vista proporcionar 
áquelles .que foren1 auctores de requerimentCJ·s ou relatores· de 
pareceres _.cte co1nn1issão, occasião de; clefenderen1 os rnesn1os 
requorim.entos C OS 111eSlDOS pareceres. . · · 

Entretanto, Sr. Presidente, a digna ~cmnmissão de 21 mem
'bros, que, por uma singularidade, que não compre:hendo, tem 

. tros. relatores .. ! · 

UMA Voz--. E .que Iião deu p'arecer. 
O Sn. AUGUS'l'O DE J?aEi'l,AS- Não ·deu parecer, porque 

V~ Ex. viu ·que tres membros apenas dessa Con1missão as·
stgnarain esse .pareceu sem restricções, e üs outros 1.8 .o as
stgnaram salvando cada um o seu direito d·e votar pela Con
stituição n1odificada eonf.orme as súas eonvicçõ.es. · (H a um, 

·. aparte.) 
Con1prehendo peTfeitamente o que se deu: foi a formaç.ão 

instantanea ile 1naiorias a proposit.o de cada artigo. 

O SH ~· BEJlNARDINd n~ 0~\.MPOS- Apo·iado; foi justan1ente 
o que' se deu. · . . · 

O SR. AUGUSTO DE FltE;I'.rAs -. F:oi isto, Sr. Presinente, que 
. dete'rn1inou essas innumeras restrieções, com· qúé os- dignos 
menrb~ros salvaram -os seus: pensan1entos, as suas convicQõ~es .. 

Mas, Sr. Presidente, volto, expressamente, ao ponto que 
. n1e trouxe á tribuna neste. nion'i-ento;. aliás hem contrariado, 

i)or interromper o trabalho- da· sessão. . 
· O -Sr; Dl". José Hygino Duarte Pereira, digno Senador 

. por. Pernan1buco, n1eri1bro da -Commissão e i··elato.r, · conforn1e 
declarou, assigTtândo o :parecer da Cornnüssão, Si·. Presi
denle, deu um _parec~r~ .. em s.0parado ·sobre organização judi
ci~ria;. Elle assignou () parecer con1 restricçõ.es; eütretanto, 
qeclarou. i111mecliatamcnte, c por um vot·o explicito, que com
l~atia o projecto ele Constituição decretado .pelo Governo 

. Provisorio. · · 
Parece-m·e, Sr. Presidente, :que, sendo esta a convicção 

desse digifio .Senador, claramente manifesta nesse parecer, não 

' I 
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pÓde ser dada a palavra a S. Ex. para defender üm lra~ 
balho que elle não póde vir sustentar. (H a 'Wtn apa1•te.) 

Parece-n1e que. o nobre Senador não pode ser consider~do 
relator da Con1rnis.são no.s term·os en1 que deve ser entendida 
~sta expressão·;. isto é, para .defender :tH11 tpareee.r, que as 
f:lignou ·com J."estricçrõ,es, dando" un1 voto enY separado· .e te~do 

· assignado uma ·emenda apresentada pelo ·Sr. A1nph.Iloph10. 

0 SR. MEIRA 'DE VASCONCE·LLOS dá Ul11 aparte. 

O SR. Auousro DE FREITAS- Respondendo ao aparte Llo 
digno Deputado por Pernan1buco, devo diz.er que, con1:quanto · 
o Sr. Dr. José Hygino, Senador por aquelle Estado, acc-eitasse 
esse ·pàrecer da Commissão, nessa · g·eneralidade, não está em 

· discussão o projecto da ·com·m:issão, para .que S. Ex:. pudesse 
go.sar. ela p•refer·enica de relator; o que. está ern discussão· é a 
organização · judiciaria, e sobre ·esse ponto, especialn1ente., 
S. E:x:. deu. uni voto en1 sepa.raclo; não .póde, portanto, na qua
lidade de relat·or da Gomn1issão, vir dei'ende·r o :parec~r de,sta. 
E·ssa é a duvida que suj.eito a V. Ex., pedindo esclarecimento; . 
·e V. Ex. deliberará . .con1n entender de ac.c.õi·do .com. o iRe-
. gimento. · · · · 

I 

. O 8-a. ·· PRESI.D<ENT:E .-. -.·· Não lha 1nais lógar para r·esolver 
sobre a duvida do nobre ·repl~esentánte, p-orque quando .. aqui '' 
cheguei já aqhei decidida a· .. questão; devo dar a pa~a:vra· de 
accôrdo com 'o que . encontrei na Me.sa em relaçlo a essa 
qUestão;· port.anto, vou dar a pala vi· a a.o . Sr. repres·entante José 
Hy:gino . . . · . · . : . · . . . . - , 

· O Sr~ José Hygino (lllovünenlo de· aúenção) -Sr. pj:e.si
dente, o nobre l\Hnistró da .Justiça, · resp•ondendo (ts represen
tações ·qtie lhe foran1 dirigidas por di,versos lnag·istrado.s do 
Rio de JaneirO, de P'ernarn:búco e de outros estados, no sen
tido de· ser mantida a ·unidade do Poder Judiciario; teve- oc-. 

· c as ião de exp•end·er as razões mn que :S. .Ex. e o Glov·erno 
Provisor i o sé fundaram· para preferir. o principio da dualidade· 
admittido no· proJecto de ~constituioão. · .. . 

. · Na mesma .ord.ém ·de· id.éas e de considera(lões a'brundara1n 
os . de.feilsores · do projiecto .no seio da Commissão · E·special · dos 
2'1, quando. ahi se debateu a ·materia da ·organiza_ção do Poder 
Judiciaria; ·e. ainda ha··pouc-o as desenvolveu ·brilhantementê o · 
joven e talentoso :Deputado por Goyaz, que me p'r·eeedeu nesta· 
tribuna . . . . . · _ . · ·. · · · · . . . ·• · . 

·/Devendo. ·êú. cr.e:r,· por: isso, -que· aquellas ·razões do nobre 
· ~inistro da .Justiça, são os argum:ento.s ·capitaes .dos. defensores · ,_. 

.. · ·· cta· dualidade .da just,íça, sohre. ellas versarão as considera-
. çõ1es que pretén:do fazer ·no intuito de justificar' o meu voto ·em . 

.· ·. fa."·or da emendá subst.itutiva apres·entada pel-o jllust.rado ma..:. 
· gistrado, Deputado p•ela J3ahia, -que bas-eia .o seu systema sobre . 

o . principio· contrario-· o . da unidade~ do ·Poder Judiciaria. . 
\ . ' 

As .razões: contidas·· na respQsta do nobre ·\Ntinistro aos nia~ 
·,gistrados·s·e reduzem a duas.: uma de theoria·C' oútra qe con
veniencia politica. A primeira se· formula por este syllogismo,:
os estados que fazem parte de uma F~deração são verdadeiros 
estados~ e como t.aes, soberanos. Ora, a soberania co.mprehende 

· o Poder Legislativo, Executivo· . e Judiciaria.. Logo, os .estados· 
federados não podem deixar de ter Poder Judiciaria, sob pena 
de ficar mutilada a .sua soberania. · ·. 

I'' 
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A conclusão deste raciocinio, Sr. Pre·sid·ente, é rig()rosa
n1ente logica; a prernissa, por·ém, de que ella decorre -.a . 
sober·ania dos. estados federados - me parece radicalmente 
falsa (Apo'i.ados e não apoiados) . 

Sei, Sr. Persidente, que a tribuna parlamentar não ·é 
pt"opria para. nella .apurarem-se questõ1es escolasticas. 

O Sn. A"MPHIDOPHIO -E:sta tern todo o cabin1entó. 
O Sn. JosÉ HYGINO- A!s eonstituiç.ões e as leis se faz,em 

para as re1 ações concretás .da vida nacional e elevem ·ser con
sideradas, antes de tudo, sob um. ponto de vista pratico. 
(Apoiados.) . . 

·Mas, Sr. Presidente, quando os de·fensores do proJecto de 
Constituição se basea:m em pura theoria e della tiram os 
argürnentos ·con1 que sustentam abstra-ctamente um systema 
int~~ro de organiz11ção judiciaria; quando fazem d;ess_a .theürja 
o erx:o em torno do qual gyram todos· os seus racrocrnr·os, nao 
se p6de levar a mal que os .que in1pugnam nesta parte o pro
jecto se envolvarn, tanl\hem, e·m questõe~ acadenücas e, para 

~ dissipar erros de doutrina, invoquem O·S principias, os p'os
tulados mais elementares da :Sciencia sobre o, que seja a so
terania, o Poder publico, o regimen federal. 

Antes ele entrar nesse· examP, devo advertir .que não me 
;parece isenta de' perig~O'S a theor•ia da -·SOberani·a dos estados, 
t.naxime quando preconizada e apregoada por um rnembro do 
·Governo, collaborador do projecto do üonstHuição. e\ que lhe 

·dá, assin1;:· üma consagraç.ão officia1. · 
· OBR. AMARo ÜAVALCANTI -. Na América é theoria morta. 
o SR.- CAMPOS SALLE:s (Ministrá da Justiça) --Estou com 

o Direito Publico moderno. 
O SR. JosÉ HYGINo·- O illustrado Mirristro: da Justica não 

ignora a jmpürtancia que e.ssa theoria teve na historia dos 
Estados-Unidos da ·Am.erica do··Norte, a influencia que exerceu 
sobré os de:stinos da grande nação norte-americana. . 
. . . S. E.x. ·sabe que ·éÍla ~oi aÚi a bàndeira, em to·rno da 

. qU:al se a~g:ruparam -os .. partidos que, :obedecendo a tendencias 
~ centrifugas . e desvirtuando a;· indole da Federação, considera

. · va:1n a Cousti tuiç.ão como un1 pa.cto, · e reclamavam. para os 
· · · governos. locaes o direito .de declarar nullas as leis federaes 

contrarias aos preeeitos constitucionaes ou offensivas dos in
teresses· parficulares do's estados. S. Ex. sabe que esse· falso 
princip,io não cess·ou de · agitar . os espíritos e de ·excitar ·as· 
paixões ·partidaria-s, os odios e as rivalidades entre os estados, 
·senão . depois ·que. ·çs seus defens.ores·, levando-o até as con
sequencias extren1as, appellaram para ~ ·ultima ratio e suc-
cumbirarh no campo de batalha. (Apoiados.) . . . · 

.- · .. Já Hm 1798 e 1799, .. sob a · influencia de Madson e de 
.Jefferson~ aliás cüllaboràdores da· Constituição; os estados da . 
Virginia ·e elo Kentucky tornava1n resoTuç1õles, 11.as quaes se de
.clarava que o.s estados federados Al'al11 soberanos. e indepen
deiites. Poi. porén1,· un1 dos. mais . habeis d'entre os estadistas 

' dO .sul:. o senador 'John Callhqun, quen1 Úuld0\1 a escola. da so
berania . elos eslados, :formulando e: pondo em voga a celehre 

: doutrina da nullificação. ;Della se 'prevaleceu ern 1.18t32 a Ca
. rolina do Sul para declarar nullo e sem 'Vigor o bill federal 
sobr·e tàrifa aduaneira promulgado por Andrew Jackson; acto 

. : ~· 
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de rebel'dia, .que expoz a União aos p~erigo:S cie ·uma guerra 
civil. . . .. 

À' doutr'ina da i1ullificaçãD succedeu a da secessão, fran-
can1entó defendida ·pelos .eontinuadores das idéas de Calhoun, 
bmn COfllO a da neutralidade OU não üOerção, que não era n1ais 
do qn e uma variai1t.e daquella. · · . . 

Dada a diyergencia dos interesses dos estados escravistas 
do· Sul e dos estàdos industriaes do Norte, era de prever que 
taes idéas pro-duzirian1. tod'a:s a·s :suas consequencias fataes. 
V·ein a guerra civil de 1.B6;1 a 1865; e com a derrota dos e:s-: 
tados dos partidos do Sul a theoria da soberania dos .estados 
ficou de tal 'modo desaéreditada que o .Norte vencedor não 
_iulgün nücessario 'Consignar na ·cons.tituição, emendada depo~s 
da guérra cta. s'écessão, uma declaração. expressa, ·erh sentido 
cont:eái'io para pr·evenirl -a resurreição _da ·escola de Callhoun ~ 

:Assih1. a il1istoria politica dos Estado·s~Unidos nos dá a 
prova l)ratiea fio q~1e a the:oria da sobe~ania d?s. estados não 
se 'cor:npadeec eon1 a indole, com a essenc1a do reg1n1en federal. 

· U:MA Voz- .Soberano· hos Emites tracados pela Consti-
tn io.ão. . 

OurRA vóz -.Então nã·o é soberánUt, é questão- de Direito 
J?o~itivo. . , . . . · · · · 

O Sn. .JD.sili HYGiNo- A Constituicão arrieriéana creára um · 
. SuprEúno Tribün~l-- para jtüglar os .conflictos .. entre à Uniã·o .. e 
· os estados, e; entretanto, ·estes, em n.nnie de suá· soberan1a, 
arrogavan1-se o poder .de declarar nullas as leis federaes ~ 
.. O SR~ ·cAMBos SALLES . (Mihistro clà. l'ttstiça) -. Não ha so-

berania qü e não. soffra lin1it.es. · . : ··. · .. · · · 

. o . Sn .. Jo.sÉ HY~GrNo -· Ton1arei daqui ha pouco erh con~ 
siâeração o aparte de V. E.x. ,· par9l mostràr que a. soberania· 
nã-o SDffre OutrD·S limites senão os· que· são postos pelo prôpriO 
poder ·soberano.' (H a oittros apàrtes.) . · 

. · Si pas·sarrribs do terrênp dbs factos- pará os ·livros de 
· scieúcia. afim de procurRrmos ahi a filiaç~o e o desenvolvi
n'l;entb das jcléas ·dos publicistas sobre·. a·· questão de· saber ·a 
q.u.e~11 ·cabe ·.a soberania ·no' regiiiien federal, veremos. que em 
primeirt' logar · oe-correu· a idéa :d~ c·onsiderar-se a .. s·oberârtia 
d iv~dida pot parte·s: ali quotas, Çligamos. assim, entre . a União e· 
.os es.tâdo·s federados. . . . . · . I ... · 

· · .. Fói J,orge "\Vaitz,, o publicista que, ·m()dificari.do. as idéas 
rDp'r.esentàdàs por Stalhl ··e. outros, formulou a théoria com â 

~. m·.~ior. clareza e< pre~isão, susténtando que, na Federação· a 
sDberàhi a não :P·ei·t~hce exclusivari1ente nen1 á União . nem ~os 
·esta~ó§, n1as. a .. ~trtbO:s, isto é, à crida· uín nos: limites de sua 
cqmpet,encia.. (Apoiddbs;) : · . .·· . . · · ... · · , . . . 

, .. ~' ,e~t~ .. a theoriâ . ~-~ ··divisão, .. d~ s.oberani.a, · que, s~gundo 
me p~rece, q nobre: M1n1strô da. Justic.a defende;. (Apoiados.) · 

... , -. Eth~0ertos dpmi~ios ~d~ vida publica, diz Waitz, .soheranà 
:e a U.n1ao; em ... cer~Los: outros, 'Soberanos são ·os ·estadüs federa"". 

d.9s. · Co~,o a· União, os· estados federados são verdádeiros es-
. t~~,qs;. ;e. par~. cada .um delles a primeira·. ·necessidade é que .. 
seJam m.depend.entes de um poder extranho. · . · · · 

· . -. . ..A simplicidade e a a1;marente clareza destà theorfa, apa- · . 
drlnh.ad.a por um rtom.e ·111ustre, deram lagar. a que ella se . · 
generalizasse. e reinasse quasi que exclusivamente na. scienéia 
do Direito PublidO ~ · · 
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Mas. rlr.pois qne a fórma fêdera1. adoptada~ por dous 
povos da Eurona. a Suissa c 'a 'A11~manha. attrahiul especial.
n1ente. sobre si a attenção dos -pub1icistasl c dado o progresso 
que alJi -têrn tido nestes ultin1os anTlos o Direito Publico e o 
Direito .Adm1inistrativo, a these dr. 'Vaitz não pod'ia dei~ar de 
~c'r stlbrnctJirla a nm' novo c apro1nnc1ndo cxan1e. rlo qual re
sultou ficar banida da Scinncia, con1n. 1nn puro empirismo. 

rrrt1cl0 o-; lrnbalhos de professores distJnctissiniOS, COfiO OS 
.Telli.Dr.k.s. os Lahands. nQsto r.m 1oclrt a r.videncia que a so
berrt.nià ó 1111a c indivisivel. qnc 11a Federação , a soberania~ 
pertence ú União: ao passo crue os estados ferleraclos são enti- , 
Ciades autonon1icas r, investidas do Poder publico, a theoria rt0 
'\Vaitz. perdeu os seus sectarios o não teml hoje, mais, do que 
utn valor historico_. . 

. E' esta thesc dà aütonbm.iâ e. não soberania elos estados 
fodéraêl os q1~ e q1üwo d omonstr:àr, Sr. Presidente; e para que 
possa . fazel~o. com a· ;conveniente ,clareza, re.leve-me V. Ex:. 
crüo eu tome jYara üorito. de j)artida o eoriceito da Co.nfedm'a
ção ü ci .ela Federatão, dcnominaç·õ.es technicas dr duas fórmas· 
de. govetncl~ ·que s0 distinguem por caracteres cliversns e es
s·et\.Diaes à cada nma de1las .. 

O S:H. AMPHIÚOPHIO -· A1 Federação é a fórwa interme
diaritL 

O Sn . .JosÉ HYGINO- O processo histôrico pelo qual as 
· ccinfederar;ões r as· :feclcrac:õ:os se :forman1 vóde ser identico:. 
1nas; de orbin.ario, a Omifetleração. obed ecenctó a un1 rriovi
n1erü:o 'eh: inlegTaÇão pôlit1ca. se converte· rm Federação. E' o 
-crne · suceedo1i Nim os Estarlos-Unidos. coíi1 a Snissa e a 
Allemanba ~. . . , . . . · . 

E:starlns -inclepenclenl:es. constHuidns por p'Q""!OS da mesma 
raÇa, rla ·Jl}Csma . liD8'\Hi, v_incn1aclos P01as mesmas tradições; 
on pelas rn1aç·Õics de vir.inh~nc.a i;erriloriaL se alliam per
Detuâ e. indiSsoluvoJrnente para concentrar às suas forcas, 
tendo soJ:l'retüdo .em vista a defesa ex.:terna. . 

· Si os . estàdos que ::ü;,sim. se .aggremiam constituéri1 um 
orgão centi'al, at1e representa apenas ··os governos, ahi está a 
Cnnfede,ra~lfn. Neste caso, os e·st::klos alliados _conservam a sua 
i:ht1Cj)CTH:1P.1~Cia (\ pr!Í' cn.ns·equoneia, à sna soberania. 

O orgão ct=mtnil é 111i1a dieLa, 11ma assemhléa ·de embai
. xadores, que não tem direitos propdos~ mas, sómerite, os qui! 
Qs governos 1hns clelegaranl. . . . . 
· As 1~c1açõe.s eniTc os estados alliaclo,s s•e fundam em u1n 

:nàctol 8 conser\râm o caracter ele relações· contract.uaes ou de 
Direito Internacional. . . : 

D' a h i res111ta Cfll e o ·orgão central não ten1 acção sobre: o 
territorio. ncn1 sobre os cicladã,os;. as suas re·soluçiões só 
·obrig~aJYf os governns. e nara que sejmn executadas. nos re.;... 
spec.tiv0s ter:ritori os , e· obrigtlif:~·Í11 os resp'cctivos cHhtdãos .. é 
n.ecessar1o q1.1 c ns gnvernos as. ])llbliquern c :façRn1 ex·ecutar 

· como leis do.~ sei1s estados. , . _, , , · 
. A .. Historia ennhrcr. hs typos mais diver~os .de confedera-

çlõ1es, desde a celohrr. liga. arclhaica, na an·Liguidade helleni.ca .. 
até a CnnJ'crlera\.ãn rlas Prnvincias Unirlas rh Hollancla, a Con~ 
fede-ração Germa11ica. <'- Con:f.úleraçfin dos Estados-Unidos, se
gundo o pnci:.o de ~1781; mas todas se assig·nalan1 por este' 
caracter consCante 8 ess·eneial- os estados confederados são 
sobera'nos) e formam: simplesmente,. un1a sociedade, que não é 
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urna entichtdr cli~tincta dos socios, nem tem· outrüs direitos 
scnã'O os que lhe sãn clelcgarlos pelos socjo~. 

001.110 O :fim extel'·llO - a defesa - reXl!g!e Ul11a certa COm
J11nnidade ele interesses internos, é natural · que os estados 
r-nnferlcrados tenrlan1 a forn1ar uma união. mais' perfeita. 

· Qnar1:do ellcs lrevan1 a COJ.!.centração politica de suas for~as ~o 
pon.l.o rle constit.uir acin1a de si um E,Jtatj,o D:OV?, uma en_tl
dade ,clistincta delles mesn10S, C·O'ffi rorgaos e d1re1t-os \prro.prlOS 
- ahi ·estA a Fecle'ração. · · 

A Federação, Sr. ·Presidente, é uma união de estados, mas 
é. antes ele tudo~ uma 'l.lnião· nacional; e nisto se distingue 

'profnndamenle dn .. Gonf.ederaçãJo, que não pa$Sa de u1Jia al-
lianÇo. perpetua dr estàdos s·oberancis. . . 

. ':'\a~ ·rnlações externas, como nas internas, a Federação 
apresenta-·se cnmo .un1 todo organizado .e distincto dos estadqs 
qn e lho: servrn1 dn membros; não se funda em um. pact~, mas 
ern uma Gonstihtição: as relações ·entre o:t.odo·e as partes não 
são ·relações internacionaes, e sim de Direi. to Publico. Os seus 
orgãos ·estão jnvcstidos de direitos· mag.estaticos, que nã:o são 
delegaÇões dos g;ove.rnos, mas. emanações da soberauia nacional. 
Os or..!rão's da Un~ão exer~cem, -pois, a! sua auctoridade, o seu 
inl,per.h.lrrt. não só :sobre ,.o.s. estados ·que a .compõem, .como sobre 
o tr.rr'i f'..orjo ·e ns cida·dãos~ -incumbindo a estes .·um durplo dever 
de obrc:1iencia e .de fidelidade para com os gove~nos .lo0aes e 

.. pm?a eorn o governo federal.. ·· . ~. · · · · . · 

En1 un1a palavra, si· a Confede.ráção é u·ma sociedade de 
r..stados indepehd0ntes,. a Federacão. é uma pessoa .iuridica su
perior aos estados .que lhe são meinhros, e,. éo·:ino toda ·a p-es-
soa, tem orgã:os, direitos p'roprios e vontade àutonomica. · 

. · Tal é . a adn1irflNel fó~IT1a. p,oÜtica, desconhecida na His
toria e nova na Sciencia. que, s'em plano p·reconcebido e s.ó- . 

·mente por forca elas c..i~rcu:instàncias, appareceu p·ela primeira 
.... ivez na ConsUtuição ~nort~-am-e·ricana de 187181. (Apoiados.) 

. Isto pos{o, pergunta-se.: A·. qUem pertence a soberania no · 
r-egimPn fe.deral, á Uni-ão, aos estados fe.deraes, ou à ambos, 

... · .. segundo a theâria da s0berania ·po1~ partes aliquota.s, que os · 
nobre ~Hn i stro da Justiça de·:~ende ? · · 

Co-rno as boas d13:finiÇlôes facHitam a soluÇão das questões, 
V. Ex. me perrnitti.rá ainda; Sr .. ]?.residente. que inquira qual 
·é .o conceito :. eigor·i)'Saú1ente · scientifico {lo ·que · se ·-chama 
. soh',eúnâo. . . · · · · · · 

. · . ·.· ,· tT:í::: ·n 'na.tn~.e repres<:mfante· pela ·Bahia, auc~or da· e·menda 
· ·:suhstitutiva,- o disse: :E' a p'otestas. suprema. Sim,: a soberania 
. é ;o ~poder SUJ)re-m.o, aqüerlle ·qú.e não re.conh'e·ce. aoim·a de si 
··nenhum outró poder a que, . . iur.idicamente, devia pres·tar obe

.. · ·· diencia.: · S·ob.era.I_lo ·é o Estado do . Bràz_il, ·porque não h a na 
T·e1~rã .. nenhum .qutro. poder a ·que por direito· elle deva subo i~

... d}nar..:..se; · s.oberanos são- os ~glov,e·.rnos da Frarwa, .da Inglaterra. 
dos ;Estados~Unidos, p·órque estão constituidci·s em condições de 

, . ·.indepf:\DdC!lCÍa, de· modo que )len.hnm .outro poder, nenhuínn. · 
. vontádé extranha. póde por direito iTnnor um ·Jjmibe á sua.. 

·· vontade a.bsolut.a1nent.e auton01niea. ·- · . · , · · . 
. • . Ora;-:si· a soberania. é a potes tas suprema, o qu r f\ súpreri1o 

.· :n.ã.n f,on1 gTáo·~, não (~ ·Susce-p,Livcl rlc aug~menlo, 1iem dn clirni
.· ·. nuioão; é lllTta quan Licla:dle. ir1~edlleLh'el. 

O SR. A:tviPI-II:UOPHIO.- Muito· bem ! .. 

1.' ! . 
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O Sa. 9x~rPos SALLES (111'/-lâslJ·n da h~sN(:a)- !~fas póde 
·encontrar llrmtcs em outra sober·ania. 

· O SR . .Jos1t HYGINO- Si a soberania é o poder supremo, 
não· pócle :haYCT rnoia soberania. soberania dividida depen
dente, clin1inuida, mas, sómente, ·soberania ou não s~berania. 
(Apoiados e apartes.) ' 

Perdão. J1Jridica1nenLe, o podm· soberano não soffre 
limites que lhe sejan1 impos·tos por outro ·poder; não pódo 
soffr·er ouLros limmtes senão os cruo a si mesmo imponha p\o.r 
suas leis ou tratados. 

Alargai, oomo e quanto quizerdes, o circu~o sobre o qual 
nma personalidade, seja de Direito Privado ou de Direito Pu- . 
blico, possa exercer autonomican1enbe a sua actividade. Por 
n1uito arnplo que seja o domínio ela sua livre vontáde. é claro 
que si, debaixo de um:a r!3lação qualquer, essa entidade es
tiver sujeita a un, superior legitimo, cessa ipso facto ele ser 
soberana. 

Poder soberano, que esLú por direito adstri·cto ·a re-ceber 
preceitos obr'igatorios en1anados de um outr'O poder, é uma 
:l'lagrant.e contradição. un1a perfeita conlnr~dicl'io in acljecto • 

. . (.Apoiados e Ol'irtT'fes.) 

:\L!.eníln o nobrr. representante. TraLa-·se de un1 limite 
juriclico, t' nilo dH :t'ae!..o. Todo podm· humano é de :t'acto li
n1i Lacin. c púde ser limitado pela f'orç,a. l\!las o canhão não é 
1.-nn 1 j nütc dr- d irf~ito. 

Si, pois, a soberania é o poder supremo, segue-se~ inelu
tave1n1erite, que a soberania é una e ind~visivel. Dividil-a ,~ 
( destruil-a) en1 sua essencia. (Apoiados .i . . . 

No n1-esrno territorio e sobre o n1esmo povo não podem 
existi1' duas soberanias: ellas se destruiriam. ou aca.rretariam 
a dissolução do EsLàdo. · , 

Si o Estado é um organismo e si todo org,anismo é un1a 
unidade, deus poderes soberanos existentes no n1esn1o- Estado 
clestru iriam r.ssa nnidade. (Apoiados e apa'rtes.) 

A qucrn compete. pois, a soberania na Pedet·nt.ão '? 
~crt~io que a ques·t.ão P·sLú reslllvicla. · 
Na ],'ndrt·a~;ãn nã(l lln .outt·n podee Slll)l'Cl11{) qu1~ n da 

União, ·isl.n (\ a sobm·ania nacional. Os orgãos da TJniã.o são 
os org'ã.os da solwra.nia .naeional. r.orno ali·á~ n diz muito cor
r·eetaJl11~nLn. t) nrL .!f> do pr·n.iHel.n. O:::;.gTlYer-nn~~ lneaes estão 
sn.kitos :'! Ctln:-;lil.tlit;ãn I' :'1s IPis :l'c•.dPrar.s. ú ac·.Qã.o1 .''~ l'i~rali
zação do Govot·nn federal~ por cnnsoqucnr..ia, ns guveJ•nos ltwa('S 

· têm un1 poder· :::u·JJro,rclinaclo, o que quer d izr-1·- um .Poder não 
sobérano. (A.pattc,r:;.) . 
· . Ma~ diz-~se- c. nest-e sentido. r-ee·ebo apartes de todos .as 
lados: A soberania elos estados federados signifiea. sómente, a 
indep~endencia com que os ~gQvernos locaes se moverú no 
·Circulo de actiYirlacle que lhes pertence. · 

Poderia 1 irnilar-rno a responder que essa inclependf'ncia 
l'f~l:-:d.i'vn. não 1;· mais n soberania, e qun os nolwcs de:t'onsnres 
dn projecto, rrrluzinrlo ~ :~obe·rania dos ·es.tado,s a {.a·rR 
p_ropnr~Çl•os. ~jc . fae!~; a: amqn 1larn r aba1~donarn .as sua~ po
Slções. J\1 as n·.~l ma 1 s Q.cl panlo e ponrlcya~·c1 n segumtc. E urna 
chirnrra suppi\r. rtnnn ohsrr:·n um .... ~llsl meto pe!l~arlor, ClUe ns 
neD:oeins p ns ü1l t't·r•ssrs puhllcns porwrn se·r chvldlrlos cm duas 
partes, rlc ln.1 n.1nt"ln qtH' snJwr' cada. tllYla clellas reine um podel' 
co1npletamente isolado. 
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E' tão j mp'ossive1 fragmentar, e~sphacelar a vida nacio~al 
como a vida humana ! Os fins do Estado. todos os seus ln-

. te.resses ü inst.i tuições rnais on menos se · tocan1 o se condi
ci onan1. Não so ·pó de trar,ar nma. n1ural1ha ohineza entre os 
nc:g·ocios e interesses publieos,. o dizer aos govern9s locaes:
~i\lém dessa n11u·alha vós vos rnorercis no mais completo isola-
n1ento c indopcndencia ! . ~ . . · . . 

Surg·en1~ por ·exen1plo~ os conflictos de con1petenc:.a. 
A quen1 .aabe resolvel-os ? São os estados que: t1xam os 

. :1 miLes·· das a Ltr1buiCJõ'es politicas ela União, ou é, pelo con
trario, a. União que detGrn1ina os lin1ites da esphera de acção 

,dos estados'! (AJW?·tes.) 
. S5 u1na destas duas soluções é possível. Si me disserdes 

que á UniãG cabe resolver os coriflictos. de compe~tencia, fi
xando os limite~: das· attribuiÇJõ1es dos g'overnos locaes, como 
dil-o o ~wojeeto~ que para este fini crêa o Supre1no Tribunal 
Fec1eral, orgão dq, União, eu concluo que, mesmo no camp'o de 
acLivi da de reservada .aos go·v.ernos ,locaes, elles recebem. a 
ac·cã·o da União e são, juridicanierite, obrigados a conformar-se 
com as nvrnias que lhe são dadas. (Apoiados e apartes.) 

Ainda n1ais: a Uniã.o tem o poder de i·efo·rmar a sua 
Constituição, isto é, póde alargar ou · cirmnnscrever- a. esphera 
·de sua c:oi11petei1cia, e· por consequeücia ·alargar. ou circum
sc.I"ever a esphera da con1petencia dos ôStados. · -

A que fica, então, reduzida essa independencia, essa ~obe
rania dos . est;3.dos, cujos ·poderes podeJ.11 ser reduzidos ~'é li
mitados; Juridicamente, por un1à vontade, ·pór un1 poder que 
está acim~r delles ? (Apartes.) · . · 

. Perdão; s:enhor.es; a União é ün1a. entidade, distincta dos 
'estados e ·superior aós estados. A Bnião te1n orgãos, ten1 von

. tade autononüca .. As leis e ·1·esoluções ela União são· a ex-
pressão da soberania nacional, e não' a expressão da :vontade 
ihdivjdua:l dos :estados. E', p_ois, rigorosamente éérto que os 
estados rec.ebern a lei de uü1 poder qüe está acima delles·; Não 
ha negai-o~ . 

Tamberú de nada .serve dizer que o· poder da União é 
limitado pelá .. Constituição.· Nin!g:uerri o contesta. Mas a Gon
stituiç~ão J!ão .é .-um.a 1ei federal? Não póde a União re·formal-a 

· para .. augmentar a somma de seus i) o deres ? Não ct·epende isto, 
sómente, de sua vontade, ·observadds Os tramites constitucio-

. na~es ? Logo, virtúalri1énte, a União póde te'r' todos os l)cideres, 
ou;· po,r outr,os termos; ·o poder da União e, abs.aJutamente, _au~ . 
tonónncô e 1nclependente, e isto é o que se cha1tia soberania. 
· . · O erro da escola de w··~ilz, Sr. Presidente, · provén1. de 
confundir-se. a s9]:)~ran~a co-m o 1P.oder publico, tomando-~e 

. estas duas r;xpress·oies_ como synon1mas, qüando· não o sãó. · 
. . A soberania é indivisível, mas todos concebem. que s·e pó de 
dividii~ às funcções do Poder publico. · . . 
· A ex1stencia de duas . soberanias no mesrho Estado é in-
coücehivel; entretalitci, todos concebem que no rri~esmo Estado 
podem exjstir~ dous p'o.deres publicas,. uma vez que . um se 
sübordine ao outro-. . . . . · 
.·. - E' por. ~onfundir. a_s~berap.ia com o Pode_r public.o, que 

O' nobre M1n1stro da .JtlStlça d1ss~e na sua resposta aos ma
gistrado,-:; que o carácter essencial. do Estado é ·à soberania. · 
Não ha tal. O attribu.to essencial ·de todo Estado é o Pode1· 
ptibUco. · . ·· · · · 

Ha estados não soberanos, .como os estados vaisallos- o 

Ât•W#DP~· ::0 ?fWf,;t."kt'R .. J,~...,.. .W4S~('> Ji$J ~•:tlio,t;;+Qt'it~~~~'lmt-."kN~ 1'1/,Q::( B~2~~:'1,l<jf.:zj\'(l~~~~u ... ~{-- -;;:;:;_.;~-;,;~~~~~~·~~~~"~..1::'"'., 
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Egyp~'O~ _por ... exernpl~; con1 relação <'L Tuquia- e, no circulo 
da ClVlhzaçao amerwana e enrnrH'a. os es;tados que fazen1 
parte de uma Fcclct·ação. · 

. Não h~ Estàcl~~ por~rn, que não tcJ1lla esse i?nl)WtitlnL~ ess:::t 
'ms cogendt et obltrtancl't, quo so eharrHt T>ocl('l' publico. Gran:li.~ 
ou peq11'eno, so1wrano ou não so1H~r-nnu. seja a Hcpnblica ele 
Ando_rra ou a ele ~. Martinho~ soja 11 Trnporio de todas as 
Russ1as 0~1 o In1penn hril.nnnieo. cnnt :t sua cint.a elo republicas 
tlemocrahcas lançadas em torno do G·loho. todo Estado tern 
1Poder publico, o só o Estado o pó de ter. 

~ sober~~.i a não t' majs do quo 11111a lflWlidacle do· podtw 
publico, o assJgnala a inclq1oncleneh1 desse r>'odor con1 relação 
a qualquer outro. · · 

. O~a, Sr. Presidente~ si o Poder publico, pelo facto d8 
subordu1a1~-se · a on I r o, cessa elo sor soberano. não se segue 
dahi que fique .aniquilado: póde continuar a exercitar-se. au

. tonomican1entc, sobre um ·circulo de actividHdo 111ai(w on 
n1enor. 

Assim, si os estados~ q.uo fazem parto de u111a Federação. 
perden1 a sua soberania pelo facto clê entrarem na União. não 

· perden1 por isso o Poder publico preexistente G cont:inlÚtn1 :\ 
e~ercel-o na espl1.~ra de acção que n Constituição :federal lhc'.s 
deixou. Os estados. f.edPrudos fican1 seneln autonomicos o cün
tinuam .. na posse do !Poder publieo. que lhes pertence ptn' 
di"Deito proprjo e não por delegaç.ãó. , · 

O SR. l\'IAIA- Mesmo· assim, elles tên1 poder supren1o. 
. O 8R. JosÉ HYGIN:O- O phenomeno que se observa na 

F·ederação~ não ·é a divisão ela soberania~ o qno seria 11111 contra
senso·; es.se phenomeno é D desdobramento do Poder publico. 

·.a coexjstoncia de dons pocleros,. n dos estados federados e o 
çla Uriião~ .aqu..ollc. subordinado a esLc. 

Desfarte temos a seguinte gradação: no Es.tado ·uno e 
simples, corno era o In1perio do Brazjl, :ha uma soheraiiia e 
un1 :só .Poder publico; nas confederações ha tantas soberania~ 
quantos são os es !:.a dos cc:nfederaclos: Das federaç~ões~ ha uma 
só soberania -· a soberania nac.ional - e dons poderes pu-

.· blicos, o poder ela União e o dos estados J ederados; poderes 
coo-;rdenados pela subordinaçãoi deste á:quelle. . 

·Esta é ~ doutrinct sã~ Sr. Presidente. :fóra ela qual· nulla 
salus, est. ( Ar>a?~tes.) 
· . · Conheço o art. 4° da· Constituição dá Suissa, que V. Ex. 
cita. Ahi, se diz que os cantões têm nma ·soberania limitada. 

· O que é 'Sobm~ania lúnitacla pelo poder da; União,. ist.o é, por 
nm pod.er superior, sm~ão. n1era autonom1a? Substltuam-s~ 
as ualavras soberan,ia l?,mttacla por a'l.Lt:onomut, e ess·e art. 4 

; ficârá correcto 110 fundo e na fórrna. 
UMA voz-Defh:ü11 muito ben1. 

·O SR. JIOS'É HYGINO - . .Julgo · ter dernonstrado a minha 
these. 

VozEs -~ · PerfeH.amente bem; lucidamente; brilhante
m,ente. 

O SR. JosÉ. HYr.rNO- Os e si a dos fecl.erados. não ~ão so
beranos, mas entidades. politicas~ autonomwas e Investidas do 

. Poder publico jure proprio. 

~ ....... ---··. -- ~ 
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. .Sendo assirn, esLá desLruida a p~re1n~ssa do .syllogismo· do 
nobre Ministro da Justiça, .e a sua conclusão cai por terra, a 
auestão· de saber quaes são as attribuiç.ões politicas ·do Go·
verno fede·ral :e qua•e·S · .as dos g·.ov.et~llOIS lo.ca·§S não pó de S•er 
resolvida pelo. fals-o principio ·da soberania dos· estados., uma 
,~.ez que a so:berania perbence són1'ente .á União. O ·que ~,e 
·cievo inquerir. é at·é onde vai, onde deve pa~~ar a autonomHl 
dos estados federados ... 

u'MA voz-· A isto só a observação pratica ,póde responder. 

O· 8-R. JosÉ HYGINO- Por outros termos: o que cumpre 
·inquerü é quaes sã,o ·os int·eres·ses nacionae.s que devem entrar 
ria ec,mpetencia da União e- quaes os inte·ress~s que devem ser 
deixados á autonomia dos estados. · · · . 

A P1"ior·i e .em termos abstractos, Sr. Presidente,. a ~cienci~ · 
· não· pó de fornecer un1a- reog1ra fixa, urna formula appücavel . a 

todas as federaç.ões e en1 todas as phàses do :seu desenvolvl
lY.:ento. Os negocios qÚe o Governo federal reserva. par.a ·si 
variam· ele Federação; a Federação, não só q·uanto ao numero, 
eomo .quanto á intensidade co:rn .que .o Poder legislativo ou · 
adn1inistraHvo ·da União actua sobre tae~ e taes interesses. 

· Na Allema11ha, o Governo fedm'al ·não ten1 attribuiÇõe.~ · 
soln~e a instrucção putllic.a; na Snissa, o Govm~no. federal póde 

· não sô erear estabelecin1ÉmLos de instrucção. superior, con1o 
fiscallzar O inodo por que OR cantões 'observam: OS ])tOCCÜOS 
constitueionaes s-obre a· instrucção ·prin1ari'a. ~·· . · 

. Ainda a res.p:ei-bo daquene,s negocíos ~qn.e P'ar1c:ee·m ~ser de. 
caracter· exclu sivainente federal,. :co-mo ·.os negocios externos, 
observam-se ·.variantes.: ·na Allemanha · QS.., estados, . na S.uissa 

· óq cant!õles,: conservan1, a e.ste' respeito, al!g~Um·as attribuiÇões · 
que· .l'emhrai11 a, sua passada independencia ~·.':Por · outro lado, . 
negocios miudos · qu.e, por sua natureza, parec(jm: ·ser. locae~, á . 
União ~pód~, por circumstancià:s · pei:mUares, -reservar.'. para si, . : . 

. con1o. se observa· na ·Suissa, onde a policia. das florestas e o 
roinpimentp ... do g.elo no S ... Got;hardo ,· são, .. até · certo ponto, 
negocios ;âederaes. · . 

· Conséqnentenwnte, a· questão de sahér -onde deve·· ·ser· tra
ç.ada a l,in11a ·ctivisoria entre os· .lirgoeios dá co1npeteneia ·da 
União.'? os da. eompetencia dos e:E;taçlos · •í ··tuna· .. qúestão ·con

. : c reta . (Apoia,.dos); _ que o ·Direito .. IPositivo<.re;solverú, tendo en1· 
· .• att..ei1ção o~ prececle_ntes · historicos·, a.s· Ü'afUQ,õies, ·ás nece.ssida-. 
·~eles n1Q.Leriaes,, 111ora·es e sociaes elos POi\OS;' ·':(M'I.I.'it-os apoiados~)' 

.. · . Sendo· a. ·Federação uma fórmá :inlerri1ediaria entre a C.ôn
·1edera,ç.ão -~- o Estado úno e ~im.pl~s;' é Claró: · qu~.á ·Fêdóração · 
v:óde: ap'r·es~ntar os· mais diversos ~gráos. de-. coiwentracão. PO:- · 
litica quanto aos interesses. e· fins internos da comrnunhão .. · 

Tud,b qúanto a Sciencia:. pó de: dizer. a pr'iori é . que· se· 
devem··. considerar como nacionaes -aqüelle·s interess·es qúe~ por _ 

. $ll~ ·natureza, são indivisiveis ... ou. pedem urn~ regulamén:taçãó .-. 
n.rpfo~tme a hcrn da eonservaçao da eoinmunlh.ao; ou corno con-

-· diçã.o do. eon1n~ercio .soci'al: Entram ·neste: .üun1ero ·os ne- · 
·gocios exte1'!19S, o Exer.ci!~o.· aR :finánç.as fed~1'aes .. a n1o..eda,. og. 

". pesos e -med1t1as, o serv1co postal e tam.bem a .iu.sLlça.. . . ·. . · 
Ü S.H; AMPHH.IOPHIÓ-·. 'A ,justiç:a não é.neeORSirlade' local .. 

. . 9:: SR1; .• J:osÉ · ~-IYGTNO -: A j~sUça. aff·eéta t..oda~- a·~ relaçõ-es 
o a · v1da c1vll. · D1go mais: N:os. eAtadm; tnodernoR. eujos go-: 
vernos cleY·em .ser conforme as leis, exercitando a· sua activi-· 
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dado dentro elos limites da ordtml .iul'idica, a justiça ·aríectà. 
tmnbon1, as rela9õ:s da_ vida p~1blica, e, ·por~ consequencia, é 
un1 r1.~mo _slo aclm1m.s~raçao.: que: lnbeT·Cs.sa. :em geral, us rRlat.;Õ:L'~ 
dos mdaclaos entro s1, e nao somente a~ elos cidadã,os de un1a 
provineia ou ele 1.1m n1unicipio. 

Sob ·este ponto ele vista, a justiça é uni interesse ernincn
te·mente nacional, tanto. quanto a moeda, os correios e os tele
grapho~, que facilitam as transacções e as communicações,; 
c .. por isso~ .devem estar sujeitas a leis unifornws. 

Si, na .Federação, a unidade. da moeda e a da legisilação 
.aduaneü·a são admittidas porque facilitan1 aSI relaçõ1es econo
nücas c n1ercant.ls; si o teleg-rapiho o o correio são serviços 
federaes p'ot·quu fn.ciliLmn as commnnica~.~õ!es, tmreco que a 

. unidade do J):irelto e da ,justiça~ tendo pot.· J'irn assegura e au~ 
cidadãos c 111 Ludo 01 tcrd torio de sua PaLl'ia os m·esn1os · cli
reitos L~ as nwsmas · g·aranti as para a ·c.ffe0Lividade desses di
reitos, cst.ão no· .rnesmot caso- E.l não podem ser incompativcis 
com. o }WO:[:!:ramma elo regímen i'ccloral. (A.poiados.) 

O SR. EsPiturro S.-\~'no- AI ;jusLiva é .indivisiv~cl, é una o 
unica. · 

O Sn.. ,fos1t HYGtN\0 - Concluo: pois, que nada ha nos do
ll)inios da theoria que e_xclua d~ un1a Constituição federal, por 

.·. incmnpativel com a F.eder.ação, o princip_io da unidade do Di~ 
rei to e da ,iustiça. 

Desçamos, porén1, das regiões abstractas da theoria para 
o terreno das conveniencias politicas, e IWocuren1os resolver a 
questão mn :face elos :factos concretos, dos antecedentes histo
ricos e dos int<we::;ses dos povos, pa1•a -os quaes lcgislan1os. 

E nesta parte tmno em consideração a segunda razão ai
legada pelo nobre 'i\tlini~tro ela Justiça - a da conveniencia da 
du!;llidadc da justiça - da qual divirjo tanto quan_to da pri
me~a. . _ . . . 

En1 que pese ao joven Ol'ador que n1e precedeu nesta tri
buna, não vacillo en1 affirn1ar que somos· u1n povo comple
tan1ente unificado : a 1nesma raça, a 1nesn1a historia, os mes
mo.s -costumes, o me~ mo Direito, -a mesma lingua ~ 
· . · 'l~emos un1 sú Direito pela 1ncs·m.a razão por que fallanw.,g . 

. a mesma lingun.; aquclle e esta são os dous symbolos vivos 
da .nossa nacionaU .. dade. O nosso Direito é tão ántigo quanLn 

.• este corpo social: ·cresceD: o··'desenvolveu-sc com elle; é a 

. nossa com1non law; é un1 patrimonio nacional (Apoiados) . 
· Malbaratai-o, fragmentai-o, entregando ás assen1bléas legis-
. lativas dos estados a faculdade de legislar sobre as materias 

jurídicas, seria não só mente un1 · crin1e de Jc'sa-patriotismo, 
· · · senão tan:tbenl un1 gravíssimo erro politico; pois rio mon1ento 
. ~"em que se affrou:xan1 laços materiaes de.· dependencia, curn.:. 

pre que se apertmn os vínculos n1oraes de união, e a com
munh.ão do Direito é um vinculo tão forte quanto a cmnrr1uni
dade da ling·ua. (Apo·iados . ) 

. O Governo. Provisorio não con1metteu este attentado nem 
·este erro j)oÜtico, pois, · sabiam:ente, manteve no projecto a 
unidade do Direil..o. ~Qinha todas .as razões para proceder assim; 
nenhun1a o induzia á admittir o principio contrario. 

Não- se confundam, Sr. Presidente, as relações de orden1 
administrativa con1 as relações de ordem juridic&. Aquellas 

-. são essencialmente n1udaveis, variave.is, conforme os logares, 
os· tempos, as circumstancias. 

' . ·:'-: . ,.·, 
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Não ha, talvez,' na Europa ou na America, Estado pro-. 
lil'essivo que em 20 ou 30 annos não tenha alterado as suas 
leis e regulan'lellLos actrninistraLivos; c .•. ~sta é a razão .por 
que taes leis não ·se prestam a ser cod1flcadas. 

As relações juridicas, porém, são _relativan1ente es~aveis, 
m.udan1 lentamente aco1npanhando parrt passu a evoluçao· so
niuclam lentan'lEmte, acom1pan:hando pari pas·su a evolução so
Oi·clenaçues P hilip'Pinas, decretadas h a· ·cerca de tres seculos. 
Ainda hoje '.se invocam principias e regras do Corpus Ju1'is 
con1 o mesmo acerto e justiça como no tempo dos Gaio'3 e 
dos Ulpianos. (Apo'iados.) · . 

O Direito de Ja.n1ilia nos estados do Norte não differe do 
Direito de f1an1ilia nos estados do Sul. O 1nutu.o, ·b ·mandato, 
n. con1pra e venda não 1nudam de principias ou de natureza, 
conforn1e se transpoen1 as fronteiras de un1a provincia para 
outra.. Ern ma teria criminal· poden1os dizer com Carrara que 
os crin1es são entidades ontologica:s conhecidas, previstas c 
definidas nos codigos das .nações cultas. . . 

As relações juridicas supportarn, pois, uma reg,ulamenta
ção unHonne no seio d·e urn ·povo, como o nosso, que habita o 
rnesmo territorio, vive sob o mes·mo regirnen politico, tem os 
mesmos costumes, m1esn1o gráo de 0ivilização. 

UMA voz - Haja um codigo universaL 
O SR. JosÉ HYGINo·- ~Rlefiro-me ao Direito de todo povo 

que, p.or sua homogeneidade, constitue uma Nação, e póde e 
deve 'ter ,Direito nacional, e . não· a· povos de costumes. o.u 
c1vilizaç.õ1es divers:;ts. A prova pratica d~· ~stabilidade e. da 

. uniformidade das· leis. do 1, Direito em 1:\.ln paiz dado está em 
que e lias podem ser codificadas. ·(H a urn aparte.) · . 

Não contesto que· certas relações. jurídicas se prendem a 
condições locaes, nem a conveniencia ·do que a tal respeito le
gislen1 as· ·assembléas dos estados, -con1o, aliás, propõe a Com
missão ·com relação aos crimes policiaes, á locação de ··ser-viços 
do1nesticos e :agrícolas, etc. · 

.·. O SR. FRANÇA CAi=WALHo - Já é uma -concessãO., valha-nos 
isto! · · .· . · · · 
. . O SR.. JosÉ IIYGll\"tt ..::.__ E, uma 'concessão da .mesma na-
tureza d:aquella que nos f.azmn .os defensores· da :sepa1'ação e · 
diversidade· de legistações, ·quando· propõem· que sobre fallen-
cia, moeda falsa, etc., legisle só mente b Congresso. · . ' · · 

. :Por · outro .lado, ·Sr. Presidente, do systema contrario . á 
uiüdade do. Direito seguir~se-iam os maiores inconvenientes. 
'Investidas ~s. assembléas. d.os esta.dos da faculdade· de législar 

. sob}~ e o. Direito, .a pouco e l?Ouco. irão diversificando ·as legis:--
laçoes em roater1a commere1al, ClVll e criminaL · . . 
. O Estado A. terã tal. legislação · sobre letras ·de cambiÓ 
notas promissorias., prescripção, sociedades anonyinas D1ireit~ 
Maritin1o, etc. N'o Estad~ B1 1~ão se. o.bseryarãó precÍsamente 

·as mesmas. regras, e -dah~ ·dlffwuldades nas transacções entre 
-as respectrvas praça.s. · 

A mes1na dive:rsiclade se .. introduzirá no . Direito Civil. 
Aqui. o cas~li1enlo ~erá. indissoluvcl; alli, se admittirá .q di
vorciO;. aqul, haver a a liberdade de testar" alli vi O' orará o re
gin~~n da legi ti~11a; aqui, _o conj uge e o·s' par~nte~ do finadp · 
~~rao chan1ad.os a suceessao e.m ta·l ordem; alli, a ordem será 
diversa. 

I. 
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Em materia criminal a div01·siuado dos codigos crearú 
serios embaraços á administra<.:ão da jusLiça e dará logat a 
frequentes conflictos. 

O cidadão de urn Eslaclo, que residü· ern outí·o, achar-se-á 
collocado na situação ele un1 e:xtl'angeil'o, o, como extrangeiro, 
terá de invocar o seu estatuto pessoal, os .Principios do Di
reito Internacional Privado. 

E, assjn1, o pernambucan'o que residir na Bahia, o ba
hiano que se achar en1 Pernan1buco,. terá antes de tudo o sen
tünento de que é cidadão de P~rnan1lmco ou da. Bahia, em vez 
du ter bem vivo o sentimento de que ú cidadão de uma Patria 
comm1um. (1\I·uüos a1Jo'iados. ) 

O regin1eu de legislações diversas sobre relações ela. viela 
c i vil tende a separa1· e isolar os povos, crear barreiras arLi
i'iciaes entre os estados, e está en1 completa desharmonia con1 
os preceitos do proj ecLo, já sanccionados pelo Congresso, que 
supprimen1 as alfandegas inLerprovinciaes, os pedagios e as 
taxas itinerarias para facilitar as relações con1n1erciaes, o 
desenvolvimento industrial e economico de todo o povo brazi-
le.i:t:o. (Apar·tes.) · 

O SR. MAIA -·Nos EsLaclos-Unidos o cidadão de um Es
tado não se julga extrangeiro e:q.t outro. 

O Sn.. JosÉ HYamp -. Pelo rnenos ·esLá .na situação de 
um extrangeiro, pois tem de invocar os princípios do Direito 
Internacional Privado. 

Ainda· ha pouco o nobre Deputado por; Goyaz nos fazia a 
apologia da diversidade das legislações, porque cada Estado 
seria um laboratorio para a forn1ação do Direito. Eu penso 

. que dahi ·não poderia· vir senão o aLrazo, a decaclencia da 
pratica e da sciencia jurídica. Onde existe un1 Direito nacional, 
elle é o objecto da cultu1~a de todos os praxistas, de todos 
os jurisconsultoª, de todos os Lribunaes e escolas ,iuridicas do 

_ paiz, e, por .~§Sa cultura con1mum e, por assim dizer, inten
siva, recebe o impulso que. o levarú a acon1panhar os pro
gressos. da civilizacão e a ·corresponder ·ás exigencias sociaes 
da Nação. Onde, pprém, ha tantos direitos quantas são as pro
víncias, o atrazo e a rotina serão· effelios da dispersão das 
forças intellectuaes daquelles que se dedicam isoladamente 
a cultival-os. O grande laboratorio elo Direito é a -consciencia 
ítacional esclarecida ~pela Sciencia; e o Direito, uma vez for
mado, actua por sua vez sobre os costumes e a moralidade do 
povo: 

Servir-mo-ei de um si?nile ·para n1elhor traduzir o meu 
. pensamento . 

. Supponha-se que não tivessen1os uma ling·ua nacional e 
Que cada um ele nós se expressasse no dialecto n1ais ou 
menos corro1npido que se falla mn seus estados. 

/Em vez da bella lingua de. Camões, que todos os nossos 
hon1ens de letras cultivarian1 o ai'feiçoaria1n como u1n instru
lnento apto para expressar todos os matizes do pensamento. 
todas as delicadezas do sentimento, terian1os a giria do pau..: 
lista, que abre os ó ú, ou do paraenso, que converte o's ó ô em 
leiro. (H ila?'idalle.) 

O SR. SERZEDELLO - Protesto quanto ao Pará. Em P:er
nambuco troca-se o é por i. 
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O SR. J.os1~: "Í-lYGINo .\ nt.1ssa siLuação é, pois, esta·:~ 
Lemos um Direito nacional; possuiinos um bmn preei,oso; rea
lizamos um ideal, que para outros povos cultos é sórnente 
uma aspiração; 

Dada a existencia ·ele un1 Direito nacional, nfto ha que va
eillar sobre o typó de organização judiciaria que nos convé1n: 
é a unidade do pQdel" que tem de administrar justiça. Entre 
:un1a cousa e outra ha relações necessarias . Si o Direito é t~no, 
deve haver um Supr:emo . Tribuna,l, que casse as sentenças 
julgadas definitivan1ente pelos Lribunaes superiores elos es
tados, quando essas sentenças i'oren1 proferidas contra o Di-

. reito vigente. -
E, ben1 de ver que, si os tribunaes superiores dos esLallo::; 

applícal'em soberanan1ente aos casos·· occorrentes os codigo::; 
óa Republica, as ':interpretações e a·s p hrascs divcrÉias e, ate::, 
as rivalidades e os interesses locaes, como cliz Dubarle, intro
duzirão a pouco e pouco a di vorsiclacle no seio desse :J)il'eilc::, 
cuja unidade o legislador quiz manter. 

Estabelece-se, pois, o seguinte dilmnma: ou admi LLis a 
unidade do Poder J udiciario, consoante con1 a unidade do 
Direito-, ou, para salvar o princi,pio ela dualidade desse Poder, 
sacrificaes o nosso Direito nacional, para voltardes ao re
gimen .da E.dade t\:tedj a. (Apoiados e ?tão apoiados. ) 

Os defensores do proj eeto allegam, en1 sentido contrario. 
que é assinl nos Estados-Unidos. Nós dev.emos adnü~tir o sys
tema da dualidade do Poder Judiciaria l)e~·a razão obvia de que 
esse sys.ten1a vigora na grande. Rle:publica da An1_erica do Norte.· 

UM Sn.. REPRESENTANTE,-· Não é SÓ por isso .. 
U~rA voz - As circun1stancias são n1uito outra~. 
O SR-. J·osÉ HYGI~o - Não é tão diverso o nosso easn'? 

In1ita-sé, 111as não se copia uma Constituição extrangc.ira ! 
O Congresso de Philadelplüa, que confeccionou a Cor~

stituição de 1787, tinha de crear un1 governo nacion;:tl, lu-:
ctando contra o espirita particularista e egoístico nos estados 
que estavam na posse da plenitude do Po·der publico .. 

Não havia ainda o .sentiment_o de uma patria comn1um; o 
cidadão não conhecia e não amava senão ao seu Estado; a 
União era um ser con1pletamcnte abstr:acto. .·- . 

·.Os obstaculos oppostos --por esse estreito espírito 10:cat 
punham em risco o exito da obra patriotica dos Washingtons 
e dos Han1iltons. · 

Nestas condicões, podia aquella Constitúição ir. além de . · 
ponto a que chegou em n1ateria de organização judieiaria ? 

; Os estados tin~lanl os seus teibunaes, o seu. Direito. eostu
me1ro e est~tutarw. Os auetores da :Gonstituição não tenta
ram expu-p_g1r o passado: respeitaram:. pelo contrario, o es
tado de eousas existente e flanquearari1 a difficuldade creando 
uma J!lsti.ç.a exclusivamente federal, e bastam te l)ara 'proteger 
a lei federal em toda a sua extensão. 

Nó_s, porém,· ten1os leis escriptas ·e uni'.formes .sobre o bi.;.. 
rei to, juizes e tribunaes constituídos . sobre as n1esmas bases. 
e o projecto reser:va para o Congresso Naüional a faculdadé 
privativa de codificar as lei·s ·civis, eommerciaes e criminaes 
da Republica. . 

Que ha de ·co1nmun1 ·entre aquelle estado de cousas e o 
npsso,. nesta parte, e o sy.ste1na logicà e coherente da Consti
tuição 'nor~e-americana, e o do nosso !)rojecto de Constituiçã·o, 
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que ctêa duas justh:.as iriclependontcs, quando o Direito é nrn 
só, c põe fóra da protecção da justiça federal os eodigos rc-
deraes '! . 

Vejarnos cumo o n1e.sn1o problema tem sido resolvido orn 
outras federavões. · 

Ahi esh't a pa-cifica o democratica Suissa. 
Os cantões Jrancezes, allemães e Halianos, ele que ella so 

·eornpõc,. tên1 lcglsla~ções diversas sobre o Dire:i.to, e tribunaes, 
cu;j a organização não é uniforme. . 

Estreitados os vinculos ela União pela ConsLitüição de 
H:tft~, que fundou a Feclcra·eãn, era de prevm:· que se formaria, 
n de t'ael.o formou-se, uma corrente de opinião mn favol' da. 
unifü~.aç;ão do Dü·eito. Essa opinião áveri.guou-su, sob.l'cLudo 
desde t8t)ô, mani'.fe.stando-sc eon1 ins.istencia en1 c·onfereneias 
do jtn·istas, de•, deputados dos ·cantões c no· seio· do Congresso 
Nacional. A üonsL.i.Luição de 187 4 vciu em parte attendel-:1, 
pois investiu o Congresso da attribu ição · de legislar sobre va
rias materia.s de Direito iCivil, be1n como sobre fallencias n, 
em geral, sobre .as relações co1nmer-ciaes. 

Usando dessa importantissüna attrihuicão, o Congresso 
decretou en1 i883 o codigo do Direito das Obriga~ões da Re
publiea Helvetica. · 

Na Suissa não ha outro tribunal federal senão u1n tri-~ 
bunal central com séde· em Lausanne, modelado· pelo. Su-· 
pren1o Tribunal Federal dos Estados Unidos, isto é, constituído 
para julgal' as questões suscitadas entre os cantôes, ou entre 
estes e. a União. A administraoã.o da ;justiça compete aos 
cant)es. . · 

A Constituição de 187 4,, poré1n, tendo en1 vista a unifi
cação do Direito, auctorizou o legislador a alargar a eompe ... 
tencia do Tribunal Federal, para asseg-u.rar · a execucão uni-· 
forme das leis federaes sobre ma teria jt. t'idica. 

Foi .o que fez a lei de 24 de junho de 187!.~:, estabelecendo 
o principio de que, nas causa.s de v,alor su\,Jerior a 3. O O Li fran
cos, regidas por leis da Repu~lica, coune:'Se appellação dos 
tribunaesJ_dos cantões para o Tribunal Federal; e, assim, o Tri~ 
bunal Federal, sobretudo depois da promulgação do Codigo 
COln1ncrcial, fi.cou tamben1 constituído como tl'ibunal de Di-· 
rei to co1n1num o de appellação com relaçã·o ás j ;J.stiças dos 

· · cantões, o que importa dizer que se Únificou o Poder Judi:u 
c.iario na medida da unifi·cação do Direito. 

Si na 'Sui.ssa forein adoptados um Codigo Civil e um Go
.dig·o Criminal para toda· a Republica, unificados ficarão ao 
mesmo tempo o Direito e a justiça pela subordinac.ão dos t.r.i.-
bunaes dos cantões ao Tribunal Federal. · 

. A Federação helvetica nos offerece, pois. urn typo de or ... 
ganização judiciaria muito diverso ·do typo norte-americano. 
Não ha na Sui.ssa duas justiças parallelas, mas a justiça dos 

· cantões, subordinada á justiça federal. · 
A Allemanha nos ·offerece um terceiro typo. 
A Federa~~ão gcrmanica veiu fundar a nacionalidade al-

·lemã·, creando um governo nacional para povos da mesma raça 
e da mesma lin~·ua, sem prejuizo cln." autonomia - da 1nais 
larga C~utonomia dos reinos, ducados e grão-ducados, prinei.
P.&clos e republicas,· que se uniram pela Constituição de 1.871. 

1Gent.ralizaram-.se sómente os grandes interesses nacio
naes, os mesn1os que o projecto do Governo Pro' isorio cen
traliza. Com razão entendeu-se que neste numero deviam 
entrar o Direito o a ,justiça. 

u 
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Para levar a cabo a unific&.ção do Direito, complen1ento qa 
·obra patriotica que a Federação veiu realizar, era necessar10 
vencer as maiores difficuldades, pois vigoravam nos estados 
federaes direitos diversos, o romano, o francez~ o germanico, o 
saxonio, o prussiano, e cada Estado tinha o se\1 sy~tema de 
organização judiciaria, resultado da extre!!la diversidade da 
Edade \l\1tedia . . 

O patriotismo allemão venceu todos os obstaculos. Foram, 
successivainente, pron:u_lgados o Codi~o C}_ril!!ina:l,. o . commer

. cial, o...do processo civil, o da organiZaçao JUdHnarta, e está 
sendo elaborado o Codigo Civil. . 

O :.C'odigo de organizaçã·o judiciaria estabelece as bases 
da organização dos tribunaes, e de!:xa aos gov~rnos locaes 
todas as faculdades quanto ·á creaçao desses trtbunaes, seu 
provimento, e tudo o mais. quanto ~e r:efere á administraçã-o 
da justiça nos seus respectivos terr1torws.. . 

·o unico tribunal· constituido pelo Governo Federal e o 
Supremo Tribunal; com -séde em Leipzig, que tem p·or fim 
cassar as sentenças dos tribunaes superiores do)s estados, 
quando- f.orem contrarias ao Direito em vigor. . 

Unificou-se, pois; o Direito, e, com·o uma eonsequenc1a 
necessaria, unificou-se a justiÇa, sem que ·por isso o Governo 
:B,ederal se immiscua na administração da justiça .dos estados, · 
que ficou . p.ertencendo. a estes, exclusivamente. . 

. Estes factos me auctorizan1 a concluir que a unidade dQ 
Direito, a posse e goso de um D:ireito· nacional- é um ideal dos 

· povos cultos; que a unificação do Direito pede a unificação dl 
· justiça .pela creação de um supremo· tribunal de revista; em-
o fin1, que a unidade d·o ·Direito e da justiça é compativel com 
o regimen federal. · · . . . . 

Sou f,orçado,' Sr.· Pres'idente, a . resuinir as ·considerações 
que pretendia fazer; · (J'tler sobre ·o: projecto,. quer sobre a . 
emenda substitutiva, p.orque vejo qu·e está a findar o temno 
,que o Regifl?.e~to do Congress·o me .concede. · · - · 

O SR. PRESIDENTE ·-. · Tezil apenas dous minutos .. · 
UM !SR. REPRESENTANTE - .Cpntinuare~os a ~~vil-o . com 

1nuito prazer. (Apoiado-s.) · · · · · 

O SR. AMPHIL.OPHro - Tem fallado · como ·um mestre, 
que é·~ (Apo~ados.). o . o . . . · . . 

·o SR. JosE' HYGINo :-- As vantagens ·que nos pr.omettein 
. 9s ~efensores do projecto, resultantes dá descentralização ·à i 
Justlça1 ~u não .as poss-o acc~itar .senão soh beneficio de in-

. ventar1o. ' 
. · ·A -~ustíça -dos est~dos fica sendo independente, mas por 
que, preço? Com sacr1ficio do Direito· nacional, cuja unifor~ 
n1idade não pod~rá_o ser mar.tida, e p:rejudicadoso serias inte
resses _em rr:atena âe admirtistraçã·o da Justiça, pois o recurso 
de revista ·e, tambem, um~ precios:J. . garantia para as partes 
n9:s cal.?-sas de grande valo~, em que· se ache empenhado o pa
trrn1on1o ·ou a h_onra do cidadão.· Nada haverá acima dos tri:.. 
~unaes ~os estados, . cujas sent~nças poderão. ser muitas vezes 
li!-fluenciadas por circumstancias çlo . meio em que os o juizes 
VIVem. . · . 

. Quanto ~ ~ustiça. feder~l, a j.ulgar pelo decretp organico 
que q ~r. ~M1n1stro da Justiça ba1:x:ou, ella nos trar·á uma tal 
centrahzacao, que será, praticamente, inexequível. Basta fi-
gurar alguns casos, para convencermo":'nos disto.. . · 

-~""· __________________________ , _________ , ___ .......... _______ _., __ ,, __ ........... ·-
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Segundo esse decreto, haverá na Capital ele cada Estado 
um juiz :federal, cuja jurisdicção se extenderá sobre todo o 
territorio do Estado. Entram na competencia desse juiz as 
eausas de Direito M.aritií:no, que, con1o V. Ex. sabe, Sr. Pre
sidente, são, por sua natureza, summarias ·. Supponhà-se que 
no Recife, ou na Capital da Bahia, um capitão de navio acciona 
o dono ou consignatario da carga, para haver o seu frete. O 
juiz federal processará e julgará a causa. Para quem as partes 

. interporão os seus aggravos e os seus recursos de appellação ? 
Para o Supremo Tribunal, c·om séde no Rio de Janeiro ! 

Q SR. AMPHILOPHio - O réo pronunciado en1 Goyaz re-
correrá para o Rio ! · 

O SR. JosÉ HYGINo - Arriba um navio ao porto de Mos~ 
s·oró, de Caravellas, ou a qualquer outro onde não. haja juiz 
federal. lJerante quem o ,capitão interporá o seu protesto, que 
deve ser interposto em 211: horas ? A quen1 requererá provi
dencias urgentes, como o ali,iai11ento, deposito ou venda ela 
carga, a venda do navi-o, auctorisação para tomar dinheiro a 
risco, etc.? Muitos dias decorrerão antes que as providencias 
legaes possam ser dadas, pois não haver1á no lagar uma aucto
ridade a quem os inte1.;essados se dir-ijam. · 
. Um morador de Petrolina, nos sertões de Pernambuc·::>, 

traz uma demanda com um seu vizinho, morador no Joa
zeiro, do outro lado do S. Francisco, nos sertões· da Bahia. A 
causa correrá no ,Recife, ou na Capital da Bah~a, perante o 
juiz federal. Si este tiver ele ou vir te~ tem unhas que morem 
n~quelles sertões, lá irá precatorià para. as justiças locaes·, 
con1qt1anto a Constituição diga que a jurisdicção da justiça 
federal não póde ser delegada. (AparteiS. ) 

O regilnen da justiça federal é este, segundo o decreto 
do nobre Ministro. A inquiriÇão de testemunhas fóra da pre
sença do juiz será a regra nos pleitos, cujas parte·s não resi
d~r~m na Capital, onde correr o feito. 

Entram tambem na competencia do juiz federal, segundo 
. creio, as causas. da Fazenda Nacional. 

O SR. CAMPOS SALLES -. Entra1n, por certo. 
O SR. JosÉ HYGINo - As causas fiscaes são ainda 1nais 

numerosas e não nrenos sun1marias do que as de Direito Ma
rítimo. 

O contribuinte remisso no pagan1ento do imposto soffre 
uma penhora executiva, é processado e julgado. Para quem 
aggrava, para quem appella ? Para o Supremo Tribunal, que 
se acha nesta Capital ! · . · 

Creio, tambe1n, que o juiz federal ten1 competencia par:i · 
julgar, além \dos .crimes políticos, os crimes de responsabili
dade praticados por 21npregados da União .. · . 

· .. O :SR. 'CAMPOS SALLES (Minist1·o da Justiça) -· Os que 
fQrem affectos ··á competencia da justiça federal. 

O SR. JosE HYGINO - Desde que haja uma justiça fe
deral, os funccionarios e en1pregad·os da União, que commet
terem crin1es de responsabilidade, não podem ser processados 
c julgados .senão pelo juiz fedei~al. Supponha-se, pois, que um 
. collector, um agente fiscal da União é pronunciad·o e preso em 
Manáos. Para que tribunal o ré o pres.o recorrerá da pronun
cia ? Ou não recorrerá, ou ha de interpôr o seu recurso para 

o Supremo Tribunal Federal I 
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Ora, Sr. Presidente, recurs·os, como os de pronunci.a, ag
gravo, appellação, nãp podem ser interpostos para u1n tribunal 
central, sem offensa da primeira condição de uma boa orga
nisação judiciaria, isto é, que os juizes e tribunaes se achem 
perto dos justiçaveis, problema este que a legislação do Im
perio resolveu tanto quanto era possivel r·esolvel-o en1 um 
paiz vasto como o noss-o. -

Comprehende-se que para ·o tribunal central se interponha 
o :recurso extraordinario de revista, que não suspende a exe
cução da sentenca, e só1nente cabe nas causas de grande. valor, 

_ depoi~ de julgadas em 111 e 211 instarwia, e quando não tiverem 
sido guardadas as formalidades substanciae.s do pro.Jesso, ou 
a sentença for contra direito expresso. Não estão no mesmo 
caso os recursos ordinarios, sobretudo no.s processos cri:rni
naes e nas· causas summarias, como as fiscaes e de Direito M~
ritimo. 

Uma tal· centralizacão é, pratican1ente, inexequivel; e, 
para remediar o mal, ou augmentar-se-á consideravelmente o 
numero dos juizes, creando-se tribunaes federaes de 1 a e 2a 
instancia, ou delegar-se-•á uma parte çla jurisdicção da jus
tiça federal aos tribunaes dos estados, ·o que não se compadece 
éom _o principio fundamental do sy.stema d·o projecto. 

. Não é dos menores inconvenientes que acarreta o regimen 
do·. projecto a existencia de duas magistraturas parallelas e 
constituid.as em condições muito diversas. 

Os juizes seccionae.s, collocados nas capitaes, vantajosa-
inente retribuídos e completamente independentes, formarão 
uma especie de noblesse de robe ao lado da parte mais nu
merosa da magistratura, cujas condições não serão muito mais 
seguras do que a dos nossos professores primarias. 

I Hade succeder entre nós o· que se observa- nos Estados 
Unidos. A magistratura dos estados é alli inferior, a todos 

· ,.os respeitos, á magistratura federal. As partes empregam 
· todos qs meio!:~- para porem-se á sombra da justiça da União. 

(Apa·rtes.) · 
. O Supremo Tribt1nal Federal, constituído como JUIZ su

premo· das constituições e ·das leis. dos. estados, e, ainda, da 
. constitucionalidade das leis federaes, chamado a julgar· ·os 
ministros .. e o proprio P.residente da Republica, é a. chave da 
abobada do novo edifício politico. · · 

O· enorme poder desse Tribunal será a salvaguarda ou a 
perda da. Republica. . 
· Enf.retantu,. como o projécto ·o constitue ? 

Compor-ig~-á de i 5 · juizes tirados dentre cidadãos, que 
tenham 35 · ànnos de edade e 6 de residencia no paiz, e sejam 
.pessoas de notavel sa~er. 
. f\ssim, o P~esidente. d3: ~epublica, chefe, talvez, de um 
parhdo e .sectar10 do prmcipl'O em voga nos· Estados Unidos 
de que· os de::~pojos pertencem ao vencedor -· for the victors I 

· spoils, poderá · com pôr . aquelle Tribunal com creaturas sua o::. · 

e lançar a sua espada de Brenno na· balança dos poderes pu.:. 
blicos. · · 

A ... emenda su~stitu~tiva, Sr. Presidente, tem· mais em 
attençao a nossa situaçaQ e consulta melhor os nossos inte
resses, segundo me pa·rece, do que o projecto, cujo mereci
mento está em ser cópia de uma Constituição extrangeirá. 

O pensamento ·que presidiu ·á organizacão do Supremo 
Tribunal Federal, como prO""põe a emenda, é incontestavel-
mente, superi-or ao do projecto. ' 

~· . 



Esse tribunal compor-se-á, além de um certo numero de 
Jtnzes tirados dentre os cidadão'S que tenham os requisito": 
legaes, de tantos juizes quantos forem os tribunaes superiores 
dos estados, dando cada un1 delles um dos seus membr·os. · 

· A presença no Supremo. Tribunal de juizes tirados dos 
tribunaes superiores dos estados não é uma seria garantia 
para esses e, ao mesmo tempo, um penhor da idoneidade e ex
.periencia dos membros do mais elevado tribunal da Repu
blica ? . 

Não me sobrando tempo para entrar na apreciação das 
particularidades da _emenda, refiro-me ao que o seu illus .. 
trado auctor já disse a tal respeito desta tl\ibuna. 

Devo, porén1, declarar que não me parece essencial ao 
systema adoptado na emenda a intervenção d-o Governo Fe
deral na nomeação do.s juizes dos tribunaes superiores dos es
tados, mesmo nos termos restrictos em que a emenda o ·ad
mitte, quero dizer, sendo esses juizes tirados dentre ·os do Es
tado em cujo tribunal superior se der a vaga, e mediante pro
posta de.ste . 

Não tenho duvida em acompanhar -os que pensan1 que o 
provilnento e o custeio dos tribunaes superiores dos estados 
devem incumbir e:x;clusiva.n1ente aos governos locaes. 

O SR. AMPHILOPHIO - Eu acceito essa modificação. 
O SR.. JosÉ HYGINO-. O principio que defendo não. é o da -

centralização, mas o da unidade do Poder Judiciaria. 
0 SR. AMPHILOPHIO - Apoiado. 
O Sn .. JosÉ HYGINO - O principio da unidade da justiça 

pede que os tribunaes superiores dos estados se subordinem a 
um tribunal ·central, ·que, em gráo de recurso e nos ·casos pre
vistos por lei, julguem as qüestões resolvidas definitivament-e 
pelos tribunaes superios dos estados, e, assim, uniformize a 
.Jurisprudencia, cassando as sentença? offensivas ·do Dir·eit.•J 
em vigor. O que se contrapõe a esse principio. não é a des-

. ·centralizaçã.o, mas a independencia dos tribunaes locaes su
perio.res. Note-se que o pro,iecto, apes·ar de crear duas rr.a
gistratu r aR, estabe1 rce em. parte essa snhordina{;ão. pois con
fere ao ~upremo Trih1ma1 Federal a attribuição de julgar as 
decisões dos trihunaes dos e~! a dos sobre habeas-corpu·s, bem 
como a de rever os feitos crime. A justiça será uma só, desde 
que se der .a mesma subordinaç.ão em ma teria civil e con. ~ 
mercial. 

O re-curso de revjsta é o instituto necessario pará -unificar 
a justjça e manter a unidade do Direito. · · 

Não· é p-ossivel nem des.ejavel, Sr. Pre•sidente, que se abra 
um v.allo, que se opere uma completa solução de cont.inuidad~ 
entre o pàssado e o presente, principalmente no que respeita 
a un1a instituição que é a garantia sU:p.re:ma da inviolabilidade 
do Direlto. · 
. . E' á sombra tutelar do Poder Judiciaria que se acolherão 
os vencidos de todas as causas e de todos os partidos. E' pela 
protecção desse Poder, instituído para ser a viva· vox legis, qu(~ 
converteremos as liberdades outorgadas na Constituição· em 
outras tantas 1 iberdades praticas. 

Si queremos imitar a sabia Con'stituição norte-a1nerica.na, 
não basta que reproduzan1os o texto dos seus artigos, é neces
sario que saibamos, tambem, como os· membros do Congresso 
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de .Philadelphia, alliar o espirit:J de innovacão ao e3pirito da 
conservantismo, adaptando ve1has instituições a uma nova. 
ordem de cousas. \. 

Ha naquella Const1tuição, diz J. Bryce, muito pouea. 
consa nova. e outr.as tão antiga·s como a Ma!]nu. Carta. As 
velhas instituiçõe,s, ·accrescenta elle, aquena~s que mais fundas 
raizes lançaram no ip·assado, são~ justamente, as que provaran;. 
melhor ... 

·Nós ,temos a boa fortuna de encontrar um Direito na
cional e um Poder Judiciaria unificado no momento em que 
r.. os constituímos em IR:epublica federativa. 

Longe -de destruir esse legado do passado, demos uma 
l)rova, tanto do nosso bom . senso pratico quanto do nosso 

. IJatrioti.smo, conservando a unidade juridica, e adaptando :3 
unidade judiciarià a .nova fórma politica, que adoptamos. 

E" est.e o meu votn . · 

VozEs - Muit·o bem ! Mui·to bem-! 
(O o1·adm· é cumprimentado e abrciçado po_r mu.itos Se

nhm·es representa~tes.) . 
O SR. BADARÓ - Obtende a palavra pela ordem, diz q~e 

a hora já vai bastante adeantada, e pensa q.ue o tempo dest1-
_ nado ·para as sessões, sendo de .quatr.o horas, está prestes a 

terminar. . · 
. Por isso, consulta ao Sr. Presidente si não seria ·mais 

_conv~eniente sus.pender a sessãc.\ agi.iardando-se o orador para 
· fallar na sessão seguinte, afim de P·Oupar aos seus· illustres 

collegas o desprazer de ou vil-o erri hora . tão adeantada . 
. UM SR. REPRESENTANTE. -V. Ex. é sempre ouvido com 

muito prazer. · i : · .,. _; 

. O -_.SR •. PRESIDENTE -Não posso attençler ao nabre orador, · 
porque. isso se.ria . infringir o Regimento. 

O SR. 1BADAR6- Neste caso · os nobres D.epu.tados vão ter · 
o sacrificio :de .ouvir.:.me. 

. / 

· O Sr. Badaró começa diz-endo ·<Jl1C poucas vezes -ter-se-4: 
um orador e-ncontrado em condições tão diffi.ceis como· o que 
está act:tJalmente na tribuna. · · 
. ·naus dos mais distinctos membros do Congresso, uni r-e-
presentando as aspirações da mocidade, e outr.o as tradições 
da Sciencia. acaban1 de· fazer-.se brilhantemente applaudir. 

O Sr. Dr. Leopoldo ·de Bulhões desenvolveu as doutr-ina~. 
que inspiram, actualmente, toda a mocidade bra~ileira. 
· .. O iSr. Dr._ José Hygino fallou c·om· uma proficiencia -de 
n1est:re. · - . : : · ·· 1 ; 

Ao ouvir, porém, as suas lP·rofundas observações, lembra- . 
va-se c . orador dos tempos -do Imperi·O, em que os s·eus esta
distas combatiam· a·quelles . que pregavam ·a Federação. · 

De todos os systemas de Federação apresentados ao Con
gressp, .o do .Sr. Dr. Bulhões ·· é . o .que está mais de accôrdo 
com os verdadejros principias federaHstas. · · 

· Alli. estabelece-se· a dout,rin~ que ficou, ·implicitamente, 
promethda pe~o Governo Provisorio, quando, a! ~·5 de nove-mbr;) 
·cJe 1.889~ publicou o de·~retto ·sob n. 20 ~ · 
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.1' O Contgress-o não ignora quu naquelle decreto dizia-se 
. ilra;ncamen e ás províncias que daquella data em deante 

tenain a categoria de estados. · 
Quando o proje·cto da Ccmstituição foi publicado, todos 

quantos .receperam com enthusiasmo o decreto n. 1 tivera·m 
. uma deslllusao. 

O o~ado_r vai-se dar ao trabalho de um confronto, para 
m~s~rar a d1ffere~ça ·enJre o que. se prometteu e aquillo que 
SUJeitou-se á dehberaçao do_ Congresso. 

O Sr. Dr. 9ampos ·Salles, que no te~iPO ~~o Imperio foi 
um. do.s que mats s~ ba·teram pelas doutrinas federalistas, ao 
a~sum1r o Governo. foi . .obrigâdo a. enrolar sua bandeira, para 
na o crear embaraços aos seus col;legas de ooabineté. 

O 0rador não pode acceitar o que se ~stábelece na Cótl
stituição relativamente ao Poder Judiciàrio, porque é trm 
amalgama de principias oppostos. · 

O syste:rrta da Confederação helveLica é uma cópia do que 
se estabeleceu na Confederaç.ão americana. 

. A Confederação argentina serviu-se dos mesmos moldes 
da Confederação americana. modificando-os em algu~s pontos. 

Tratando-se de organizar uma nova ConfederaÇão, a dos 
Estados Unidos do Brazil, o orador diz que a nenhum desses 
syst.éina"S se filia estê que nos é apresentado no proj.e·cto d~ 
C t"t . ... l ' ,~, \'"I ""'I"""" ·OnS ~·1 .UlÇaO. - · ; ' . ! .... .. :. : • ., :.,"!. ~ 

Referindo-se ao projecto do Sr. Am.philophio, diz que; 
·si se vir forcado a pronunciar-se entre o systema organizadü 
JP·ela deputação rio-grandcnse. o . systema apresentado na 
Constitui cão e o systema do Sr. Artrphilophio. necessaria
:mentP op~tará pelo da hàncada tio-grandense; :mas, si o orador· 
si vir apertada érttre ·O do Governo e o do Sr. Amphilophio. 
·opta por este, porque, si el1e te·m a ·grande desvantagem 'de 
não consultar as circumstancias financeiras do paiz, tem o 
grande merito ·de ser harmoriico. 

O orador vê, no projecto de Qonstituição, fallãr-s·e na· Su
.,Prema Côrte de justiça. que vai ser composta de individuas 

· que tenham, simplesmente, as qualidades para Senador. 
. A conclusão logica é que o primeiro Presidente da Repu

nUca .poiderá formar um Supremo Tribunal inteiramente á 
~stia feição.. ~ . :·~~ .. , 

. O systema da Constituição ainda vai .mais longe na in
correcção com .que organizot: o ~Supremo Tribunal Federal. 

· O orador não vê em · nenhum dos paizes, que ha pouc0 
citou, uma organização que se adapte perfeitan1ente a esta. 

· Onde o recurso de habeas~c.orp?.ts, intentado contra um 
.juiz . de primeira instancia, ·p6de ser repetido per~nte a Su
prema Côrte Federal ? 
· · Considerando a. Suprema Côrte de Justica como un1a 

· . creacã·o- especial, como um poder que tem mais funccão iP·0-
1itica do- .que funcção propriamente judiciaria. o orador não 
póde àdmittir que se procure confundir ~ttribuições que, 
naturalmente; perten~em ás .outras auctoridades dos tribunaes. 

·(O Sr. Presidente ·reassume a stta cadeira.) 
O ·orador conclue analyzando as idéas que pregava (' 

·sr. Ministro· da Justiça no tempo do Imperio e a pol!tica que 

.'···, 

... :~. 
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tem seguido quando governo, rDostrando a üOntradicção :entre . 
uma e .QUtra. · · I· 

Fi,ca a .. discussão adiada, pela hora. 

Vai a imprimir o seguinte 

PARECER. N •. 3 - 189 

L1:c.ença ao deputado Francisco Maria Sodré Pe.rei?·a 

A Gommissão nomeada, ·de .accôrdo com o · art. 20 do 
Regimento Interno. para conhecer da licença ·soli-citada pelo 
deputado tp,elo 'Esta:do da Bahia, conselheiro Francisco Maria 
Sodré Pereira tendo en1 att€nç.ão ·os n1otivo~ que justificam 
esse pedido,, é de parecer que se 1he conceda~ a dita licença . 

.Sala das eoom·missões. 5 de janeiro de 1891. - João da 
Silva Retumba. - Virailio. A. Damasio. ·- Garcia Pires. 

O SR ... PRE-SIDENTE designa para amanhã a seg-uinte ordem 
do dia: 

.Contfnuação .da 1 a discussão da secção III do projecto de 
Constituição. · · · 

Levanta-se a .sessão ás 4 horas e 25 minutos da tarde .. 

25a SESSÃO~ EM 6 !D·E .JANEIRO DE 1890; 

Presidencici do Sr. Prudente de Moraes 

. Ao meio-dia, fáz-se a chamada, á qual responden1 cs 
Srs.: Prudente de 1\ioraes, Paes de .Carvalho, .João Neiva~ 
Ed-q:ardo Goncalv'es, Domingos Valente, Leovigildo Coelho, .Toa .... 
quim SB.rmento, Francisco Machado. A1naro CavalcantL Aln1eida 

· Barreto~ .Joaquim .Cruz, Theodoro Pacheco, Tavare's Bastos~ 
.J.osé Bernal"do, .J oã.o Pedro, :Silva Paranhos, ~Silva Canedo~ 
Montei·ro de Barros, Fredericr, Serrano, Ubaldino do Amaral. 
Bezerra de Albuquerque .Junior. Campos Salles, Ce-sario Alvim.; . 
Pinheiro Guedes, .Joã.b ·Luiz, Manoel Fulgencio, Paletta. As .... 
tolpho Pio .. Pacifico Mascarenhas .. Avellar. Corrêa Rabello: 
Costa Machado, Fran~,;isco Veiga, ·chagas L·obat1o, Gabriel dé 
:Magalhães, Viotti, Badaró, Dut.ra Nicacio, ~erreira Pire-s. Aris
tides l\1aia, Bernardino de Campos, Lopes~. Chaves, Carvalhal. 

. Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Moreira da .Silva. Rubião . · 4 

.• Tunior, Augusto , de Fre~tas, Amphilophio, · ·Antonio Eusebio, 
Seabra, Paula. Guin1arães, Pt'isco Paraiso, Custodio de Mello, . 
Bel.fort. Vieil~a, . Pedro Americo, iF'elisbello Freire, . Cjrillo de 
Len10R, Cassiano do Nascimento~ . Matta Bacellar, Antão de 
Faria~ João E'a-rhalho, Nascimento, Demetrio Ribeiro, Antonio 
A.zereclo, José Marianno, Rodrigues ·Fernandes, 'Costa Ro-

, drigues. Rocha Osorio. Gabino Besouro. Inclio do Brasil. Ba- · 
·ptista da Motta, Sehn1idt, Luiz de Andrade e Aristides Lobo.· 

Abre~se a sessão . 
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E' lida e, sem debate, approvada a acta aa sessão" ante-
cedente. 1 ·, , ~r 

. E }.ido 'e, sem. debate, apiP·rovado o ,parecer n. 3, 'conce~· 
dendo ucença ao Sr. Deput~do Franciseo Sodré, para ausen-
tar-se :por 20 dias desta Capital. · 

. .Comparecem m~is ~s Srs. : José Hygino, Julio Frota. Ra
miro Barcellos, Pinhmro 'Machado. Raulino Hor·n. .Joakim 
K~tunda, Manoel Barata, Virgilio Damasio, Oliveira Gaivão. 
Gil ?oulart, Joaquim Murtinho, Ame rico Lobo Amorim 
Garcia, Mp.rsa, Lauro Müller Alfredo Ellis Moraes Barr·os 
Jac~b da ~aixã~, ~~rthu~ Rios, ~ezerril. Bo~ges ,de Medeiros: 
As~1s Brasil, Oliveira Pinto, ;Julw de Castilhos, Homero Ba
ptista, Angelo Pinheir.a, Arcides Lima, Rodrigues Alves, Fer
nando Simas, Thomaz Flores, A.ntonio Olyntho, Retumba, Ale
xandre 1Stockler1 Bellarmino Carneiro, Gonçalves Chaves, 
C~rlos Chagas, Leop.oldo de Bulhões . .José Bevnaqua, Barbosa 
L~ma, Carlos de- Campos, Pereira da Costa. Pires Ferreira, 
Nilo Peçanha, Espírito Santo, José Avelino, Bellarmino de 
Mendonça, Justiniano ·íie SerpR, Marciano de Magalhães, An
frisio Fialho, Annibal Falcão, . André Caval·canti, Nogueira 
Paranaguá, Guimarães Natal, Nina Ribeiro, Pedro Chermont~ 

\ Lauro Bodré, Milton, Lamoun1er, Rodolpho Miranda, Uchôa 
Rodrigues e Me ira de Vasco-ccellos. . · 

Deixaram de comparecer, com causa. -os Srs.: Floriano 
Peixot.o, Ruy Barbosa, Fonseca Hermes, · Eduardo Wanden
l\olk, Quintino Bocayuva, Sar:úva, Cesario Motta Junior, Aqui
lino do Amaral, Henrique de Carvalho, Martinho Rodrigues, 
TheophUo dos Santos, Oit.icica, •Leandro Maciel, [Francisco 
Sodré, Medrado, Conde de Figueiredo, Matta Machado, Ferreira 
Brandão. Costa Senna, Alvaro Botelho, Francisco Amaral, Do
mingos Porto, Bueno de Paiva, Paulino Carlos, FranGisco Gli
cerio e Carlos Garcia; e, sem causa, os Srs. Cunha Junio·r . 
. José Secundino. Antonio Baena. Theodureto Souto. -Firmino 
da Silveira, ,J,oS.é Simeão. Pedro Paulino, Coelho e Campos, 
Thon1az· Cr·uz, La·pel", Braz Garnrieo, Rangel Pestana, Generoso 

. Marques, Esteves .Junior, Luiz Delfino, .Joaquim Felicio, João 
Severiario. Saldanha Maeinho. Joaquin1 de Souza, Serzedello, 
Cantão, Gasen1iro Junior, Nelson,· João Lopes, Frederico 
Bo~ges, Gon~;:alo de Lag:os, Allnino Affonso: Miguel Castro~ 
Epitaü:io, Cou.to. ·Cart~xo. Sá A;~drade, T?lent~no de. Carvalho~ 
Rosa e Sll va, t:·onçalv,~s Fm·rr:nra. Aln1e1da _Pernamüuco, _.J~
venc.io do Agu.iar, Raymundo Bandeira, Pereira de ·~Liyra, .JoaD 
de Siqueira. Joã.o Vieira, Bernardo de Mendonça, Pontes de 
Miranda .. Ivo do Prado. Oliveira Valladão, Paula Argollo. 
·T.osfa, Zama~Garcia Pires, Marcollino Moura, Santos Vjeira, 
Santos Pereira. Dionísio · ·Cerqueira, . Leovigildo 'Filgueiras, 
Barão de S. Marcos, B'arão de Villa Viçosa, Muniz Freire, 
Athay.cle .Junior. :Sampaio Ferraz, .Jac.ques Ourique, Mayr_ink, 
FürquiJn \Vcrneck, Vinha.es,' Thon1az Delfino, Fonseca~ Silv_a, 
Urbano Marcondes, Manhães Barreto. Alberto Brandao, VI
riato de Mo·deiros.' .Joaquim Breves, Virgílio Pessoa. França 
Carvalho, Luiz Murat, A.lcindo Guanabara; E~ico Goe~lho, !~"óes 
da Cruz, .João· Pinlleil'O. ·Leonel_ Filho. Arn~rl'CO Lu~, Fehcia~lO 
Penna Goncalves H.amos. Domtngos Rocha. Ferreira Rabello~ 
Barão' de Santa Hele11a, M'artinho Prado Junior, Luiz Barreto, 

• 'J•,; 

... ·( 



Gosta Junior, . A.nton!o Pra.ào, · Almeida Nogueira, Fletiry 
Cura.no, Caetano de Albuquerque, Lacerda Coutinho, Vjcto
rino Monteiro, Ernesto ·de Oliveira, Abreu, ·Menna Barret.o 0 
:B"ernando .A:bbott. 

· ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DA SECÇÃO III DO PROJECTO DE CONS'1'ITúiÇ.~O 

. Continúa a 1 a discussão da secção III do projecto de Con ... 
stituic;ão com as emendas apresentadas. 

O Sr . .!'ugusto de Freitas (*) - Singular pl).enomeno. 
S1'·. Presidente, desenrola-se, neste momento, no seio do Ccm-
gress:o Constituinte Braziieiro ! . 

Singular contradicção, qué deve servir de exemplo e lição 
a nós, representantes dos.· differentes estados, e que, sirrrp·les
mentel vem · at.test.ar que, ao :Pi3!SSO que a Revolução de 15 de 

· novembro foi uma grande conquista nos . ·campos da demo"'"" 
cracia. a-quelles que h-oje. neste recinto, se reunem, em nome 
dos ·direitos do povo, . aquelle~ a quem cabe m"ganizar. a 
Republica federativa, r~cuam tímidos deante da liberdadA~ 

. deixando transparecer o ;p.ensamento .de centralizacão. que do
mina-lhes o espirita, e por ta.1 fórma, que, ao ên'Véz de virmos 
neste momento libertar c paiz. vimos escravizai-o, ao enve? 
de virmos ·plantar a Republica dêtnocratica, vimos fundar ·a 
Monarchia 'descentralizarla, ao envez de virmos dizer: -. A 
União vem dos estados-, vir11os. rememorando as nhantasia~ 
da Monarchia. decretar que a. Uniã.o, por graça de Deus. con
eede alguns favores aos ·estado.s ! (Apoiados; muito bem !) 

Singular pheno1meno: singular cont,radicção, ·disse ao co
mecar, sr. Presidente, porque, quando, h ontem, no seio deste 
Congressq, 1.1.ma phalange de democpafas, .desses que c.om~ 
prehendem a grandeza dos seus deveres, ag-itando a questão 
federalista, p:o~ meio da emenda, que partiu da honrada ré·
present.ação do Rio Grande do· :Sul, pro.curava fil~mar as bases 
lf=·<ara a solução da magna questão financeira; quando tentava 
limitar· a c.om,petencia da Uniã·O, definindo os seus direitoB, · 
dis·criminando as rendas, engtrande.cendo os . estados. . sem 
t~tbater a União, cujas pr.erogativas, cujos direitos decorrem 
do pacto constitucional; quando, em nome da pura dnutrina 
f~deralista. lançava-se essa idéa démocratiea, capaz de :rea
lizar o self-ao'oernment, a grande a:spir:ação dos povos que 
caminham. obedecendo sen1pre .. a.o .ctesenv·blvimento progres
sivo de suas instituições, essa emenda era, francamente. apoiada 
por muitos dos diversos represen~antes ·que vêm hoje, rene-. 
gando as suas idéas de hont6m, . contrariando a ·orientaçã.a 
democratica, que então dictou-lhes o ·Piroeoedirne.nto, defender a 
emenda apresentada ao- projecto · de Constituicã·o, na parte 
relativa ·á' organização ,iudiciarfa, emenda que encerra em si 
esta grande verdade dos teml)o~ da Mortarchia: - a União, a· 
N~ção, é tudo, os estados nada v-alem. ·(Muito bem; ap.oiados.) 

\ ! ' ) •. ! 

(*) Este discurso, publicado em appendice ·na primeira 
edição, substitue, com as correC".ções feitas pelo orador, -o que · 
aqui se achava. 
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... Eis. por que. Sr. Presidente, dizia eu, ha dias, ou ii Brazil 
nao está prepa~ado para a R.epublica federativa, ou não sa-
bemos o que SeJa Federacão ! 

l'iessa o-c~~a.si.ão,. Sr.~ Presidente, quando discutia-se a 
questao da discriminação das rendas, votei contra a emenda 
apresentada ao art. 6° do projecto de Constituição pela ii
Ilustrada representação do Riô Grande; mas, para ' que não 
parecesse pensar eu, que viria, a Federação para o Brazil poi' 
um systema. de. organização financeira diverso daquelle, que 
era consubstancmdo na P.menda -a que refiro-me disse então 
P.Or OCCRSião da discussão de um requerimento' gue tive a 
honra de sujeitar á illustrada apreciação do Cong1~esso: Voto 
pelo systema do projecto ~e Constituição, com a m-odificaÇão 
que Jhe trazem outras emendas1 não porque seja este o ver--

. daden:o systema federativo, mas porque, en1 um. período de 
organização democratica~ quando não temos finanoas, quando 
tudo é a confusão que nos. legou a M~onarchia,. quando o proprio 
Governo não nos póde dar informações exactas sobre as fi·
nança~ da União e dos estados, não é licito sujeitar-se aos 
preceitos absolutos· e imperiosos da Sciencia Politica a orga
nização financeira ·do paiz; c eu transijo c·om os principias, 
IP·Or bem d~ União e por conveniencia dos estados. (MuUo 

. bem)· rn1.~ito bem.) 
· Assim., Sr. Presidante, podia dar o meu v·oto, · porque, 

·salvando as minhas convicçõe~ democraticas. obedecia, to
davia, ao imperio das circumstancias. Aquelles, porém. qu~ 
acceitaram essa e.n1enda. dizendo que. sómente .ctella nasceria 
ü regímen federati-vo. nã·o têm o direito. de vir hoje defender 
a emenda apresentada ao projecto de organização judiciaria. 
· Tenho visto, Sr. 'Presidente, desta tribuna erguere:rp.-s~ 
os maiores hymnos a·o regimen federativ.a; mas, quando os 
nobres representantes rdos ·differentes estados querem dar 
applicação aos -principies quE: def~ndem, ou cahem · e.m erro, 
releven1-me a expressão, ou entregam-se a sophjsmas. 

E' assim que o nobre representante do Estado de Pernam-· 
buco, o Dr. José Hj'lgino P_ereira. . . · 

O SR. JosÉ HYm~o- Não sophismei. 
0 SR .. AUGUSTO DE FREITAS ~ Si de alguma sorte esita 

expressão nwlest·ou a V. Ex., queira desculpar-.me. . . 
'Como dizia. o illustre reip·r·esentante de Pernambuco ven1 

.. hontem dizer-nos~ - ~~-União é ·a unica soberana. os es!!t0o::; 
são entidades autono.mica.s. Os. esta1dos ·recebem da Un1ao o 
que ella lhes dá. os estados têm apenas o :Poder P::tb.lico . 

.Senhores ! Si quizesse~ ou si me fosse. permitt1~o des!.a 
tribuna .dirigir uma pergunts ao illustre profess.or, drr-lhe-1a 
apenas: Que é o Poder publico senão a · expressão da sobe

"rania"? · 
Senhores, ou este Poder publico. que o nobre repr:esen

t.ante reconhece pertencer ao~ estados1 é méra concessao da 
União, e, então, não tere~o~ a Republica fed~ratLva, e sim. um 
simples o-overno descentrahzad.o, que poderia tao bem viver 
sob a f6r~a de Re:publica uniü:rja, corpo sob a fórma monar
chjca, ou S. Ex. reconhece que o Poder publ~co nertence. de 
·direito aos estados, como a mais alta. expre~~aQ. .. ge sua so~e
ra.nia, e, então, no regimen federativo, a Unmo nao é a un1cn. 
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s.abe~~.ana, os estados n~o 'são apenas· entidades autonomica.s 
(Mutto be·m; apoiados.)' 

Foi, em um. momento com-o este, Sr. Presidente, quando 
se proc~rava unn~ a grande Nação americana pelos laç,os . .da 
Federaç31o, quando tentava-se, en1 . bem dos. interesses 
con1muns, ·crear essa poderosa na0ionalidade unificando a 
politira daqueUes divers,os estados independentes se.m sacri
fi.cip de sua autonomia, que .formaran1-Se n:o seio do Oon-

. gresso Co-p.stituinte -dous grandes partidos . 
.1\!qui, era o Partido Conservador. -o partido da centrali

. zacão, a crne ·pertence o illustre re.presentante de Pernambuco, 
assim con1o o nobre reiP'l·esentante da Bab:ia. . . · 

O :SR •. AMPHILOPHIO - V. Ex. não me comprehendeu: 
eu disse que a .soberania está no povo. (H a outros apaTtes.) 

0 SR. AUGUSTO DE FR.EI'f'AS - S. Ex. não precisa reve
lar-se tã.o agitado, tão , zangado. 

Si, porventura, Sr. Presidente, adulterei em uma p-alavra 
todo o engenho~ todo o artificio do illustrado representante 
da Bahia, traduzido:s nessa. ém~e:nda, ·que .apresentou, devo dizer 
ao Congresso ,que, antes de tudo. é S. Ex. o :Culpado; e o é. 
p-orque, Sr. Presidente, -o illustré representante da B'ahia nã.o 
publicou até hoje o discurso que a·qui proferiu... · 

O .SR· •. A.MPHILOPHIO - A razão. é.pürque quero fanar se-. 
gunda vez, para expôr todas as minhas. idéas, ,o que não [)ude 
fazer da primeira. . · . 

0 SR. ·AUGUSTO DE l..,REITAS -. S. Ex. foi ·mais a:deante, 
não perinittindo · que o redactor· dos debates dé.sse no DiaTio 
Official o extract.o do seu discurso .. _ 

Vê, pois; ~que. por maior que fosse a att.enGão por mim 
· dispe.nsada .ao discurso ele S. Ex.; 'Pelo muito que merece-me, 

não poderia garantir inteira fidelidade na exposição das 
idéas -emittidas; m.as devo dizer que não adulterei o pensa
mento do illustre repre~entante da Bahia, porque o discurs() 
ele .S.· Ex.. não foi 1nais do que a -oração ·.hontem brilhante
mente proferida ·pelo nobre reip,resentante de · Pern~mbuco. 

Os dignos contendores do proj-ecto de organização .iudi- . 
, c i ar ia. disaeram que o Estado te~m o Po.dér publico, qua a União. 
· tt:m a soberania. '· · 

O Hrt·. :A1VIPHILOPHIO - Não apoi-ado;. ~u dis·SE~ qúe o pov·o 
tinha a sobf'.rania. (H a outros a.pa1•t'es.) 

. . 

O SR. -AuGUSTO DE FREI:I'AB - .Perdôe-me V. Ex., que é 
tão inimig-o dos apartes. que tanto se contraria com elles. 

Nã-o direi que V. Ex. tragã o pro·posito de intei•romper-
me ... . . 

O SR. AMPHILOPHIO - Si estou dando apartes, é para 
defender-me. · . ~ 

0 SR .. AUGUSTO DE FREITAS - Pal~ecc-mc ~que o momento 
nã.o é o mais opportuno. · 

0 SR. AMPHILÓPHIO dá UITl a;p1arte . . ' 

O SR.. AQGUSTo DE FaEITA~ - Si ·o nobre representante 
·quize-sse-andar com os verdadeiro.s princípios do Direito mo .... 

I 
l 
I 
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~erno, n~ que diz reSJ?eit.o ao l'egirnen de urna oro .. - ·, ·"' 
~~n:~ocratr.c!l, havia de reconhecer que ha l . b ~anl~avaü 
Uniuo, . as~uu ~olno ha uma soberania do~ na so. ~ranla. d~t 
ten1 c!IreiLos unprescriptiveis .c-omo uação· ~i~~~t~s aquella 
-exe1\c.~n1 e.rn. uma es~~1eea .superi1or, direitos' que d~c r que Je 
Pr.?~~lO pa.·~b~ •Que ilrma a Fedel'ação; estes, ·Com6 r~!;! .. ~ 
miaçoes polltwas, autonomas e independentes corno ;)1 oere, 
componentes {lessa enti-dade abstracta chamada ·une.~metD:to-, 
tambem direitos lh - · · · 1ao, em, . . · , · . , .que es sao proprws direitos que se exer 
?Ü~L?- !1_9 ~u·cul~- de ~eu.s territorios, e 'q~e iPôen1 .a .salvo da~ 
r~\ ~soe:s ~~~~ Unhw. a tiLLa uornp~exa oDganrzação administrativa 
.o eco nom llir.t. (MlHlo- be·m.; 'i11/U.'i t:o be·m. Apu·iado~ . ) 

·u~.l .;~H.· .1-tEPHl~~BN'rAN'l'J~ - .J~sta é a v~·'rdadeir·a Lloutrina 
den1ooraLH:a no l'eg1men .federativo. 

· .o SH.. · AMPHfLOPHio - Penso de modo inLeirarnente .00-· n
trano. · 

O ~SH. Auausrro u·E :FR~rrAs - Se. Presidente, o nob1·e 
rep_resentant? e quantos :defendem a emenda apresentada, 
~stao e~q~1ec1do.s de que vwr~un a este Parlamento e:rn nome 
dessl:ls 1deas, que queren1 hoje destruir e falsear ! (Apoiados.) 

E' en1 nome dos direitos dus estados. . . -

O Sn.. AMPI-íiLOPHio - V. Ex. está· occupando-se da 
minha p"essoa. 

0 SR.. AUGU~'lD DB FHEITAS - V. Ex., .Sr. Presidente, 
ben1 ~stá vendo o quanto ·é ·injust~o ·C·ommigo o iUustt·e repre-
sentante ·da Bahia. · 

Não fallo aqui, 81·. Presidente. senão e1n satist~acção de 
um -compromisso. 

Qüando tive a honra de dirigir-me ao digno eleitorado 
àa _Bahia, disse, concretizando todo o meu pensamento em 
uma expressão: - Que'ro a Federação com todas as suas lo
yicas consequencias. 

E foi em non1e deste princ1p10 francamente sujeito ao · 
julgamento dos meus concidadãos., que aqui vim. Tenho, pois, 
o dever de obedecer ás leis do mandato, leis tanto mais impe
riosas, quanto reconheço a enorme resp.onsabilidade que sobre 
os. represe!}tantes da Nação pesa neste grave momento, em 
que decidimos do futuro deste· grande paiz. . 

Não é de extranhar, portanto, que eu, em nome da Nação, 
aríalyse o procedimento e as . idéas da·quelle.s que, como o 
nobre representante da Bahiá, que ~.anto . me interrompe, 
adoptando a en1enda .d~ que ~r trata, d1r-se"':ra que ?ent~m-sc 
ainda presos ás · rernin1s.cenc1a~ da Monarch1a oonstüuc1onal •. 
(Muitos apoiados.) . . 

Q SR. AMPHILOPHIO ·-Prove-me isso. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Hei de proval-o, Sr. Pre-
sidente, si V. Ex. m'o per;mittir. . . 

·Hei de provar qu~ o nobr~ repres.entate. da Bahra, 
adoptando esta emenda, nao ·~ez mars do. que adaptat" a Repu
blica ás modalidades do reg1men . decah1~o. 

· E, ao terminar, perguntare1 ao llh~strado auctor d.a · 
emenda: Que veiu fazer no-Brazil a Repubhca, qua~d.o quere1s 
que o regimen inaugurado a 15 de novembro, moçhflcando os 
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costumes, affectando a organização politi~a ~ administrativa 
do paiz, não affecte, egualmente, a organ1zaçao do Poder Ju
dicial~io ? · (Mui to bem. ) 

Fallais em nome de um principio, defendeis um systema 
politico, que chamais de. organiz.acã~ federativa; reconhec~is 
crue novos direitos e nova.s obr1gaçoes sur_gem das r~lacoes 
jurídicas inherentes ao reg1men de Fed~raç__ao, ~ q~~re~s con
servar na Republica a mesma organ1zaçao. JUdlCiaria que 
tinheis na Monarchia ! 

Eis, Sr. Presidente, o desvio. a qu~ obrigou-me o apar~e 
do honrado· representante da Bahm, cuJOS talentos sou o pr1-
1neiro a .. reconhecer. 

O SR. .A:MPHILÓPHIO -Foi V. Ex. quem me provocou, 
en1 :vez de cumprir o seu dever~ 

0 SR. AUGUSTO DE. FREITAS- Como provoquei a V. Ex.? 
O SR .. AMP:EIILOPHIO ~Está na consciencia de todos. 
O SR. PRESIOENTE-Peco ao nobre representante da Bahia 

que p·ermitta que o orador coutinue. Quem tem a palavra 
é o Sr.· Deputado Augusto d~:! Freitas. 

O SR. AUGUSTo DE FREI TA~ -. V. Ex. está vendo, Sr. Pre
. sidente, que o illustre representante da Bahia é tão pouco 

generoso commigo, que diz·· occupar-m.e eu ·de sua pessôa, 
· quando o . meu fim . é, manife~tamente, outro. 

Sr. Presidente, .. não entrei neste C_ongr(3sso, perinitta-me 
·V •. Ex. que o diga, como um moco sah1do h ontem dos bancos 
da Acaderoia, e qtle aqui yiesse ·iniciar sua carreira. 

Aqui entrei, Sr. Presidente, depois de dez annos de vida 
publica no seio dos partidos politicas. · . . 
. ·Alistado nas fileiras do Partido Liberal, eu era um de..:. 
moera ta, que queria. ver realizadas todas as conquistas da 
civilização, todos os pi·ogre$sos · da idéa liberal. ·· 

E qu,ando, nos 1J.ltjmos dias. do regimen decahido, o Go
. verno remettia ao povos do Norte o herdeiro da Corôa; 

quand<;> procurava..,~e, por esse meio facil; a titulo de passeio, 
. cimentar convicções mo:o.archicas, que o Governo via profun
dament~ abaladas .. em todo o paiz, como simples promotor 
publico da Capital . c:la Bahia ·e como liberal, mas um ii:Oer-al 
da· democrac~a, eu açhava-me ao lado ~o Part~do Republi
cano, que era apedreJado na praca publica. (M.uito bem)> 

Já vê V. Ex;. que não é aqui que venho. fazer a minha 
educação politica. · · · · 

Da politica dos !)q,rtidos, que viveram no regimen pas
sado, ·fui . testemunha calma e fria, que . observou com inteira 
i:mparcia.Hda:de o ~acrificio, que se fazia, dia ',Por dia, no ·seio. 
do parlamento e á frente do Governo, das id.éas, em nome 
das quaes conquistava-se o poder e a confiança da Nação .

1 

Parece-me, pois, .. que saberei cumprir o meu dever, ins
pirando-me J?.OS dogma~ da moral democratica, independente 
da advertenc1a · do nobre. representante. pela Bahia. 

~ O SR . .L\:MPHILOP:aro --Não estou fazendo advertencia; 
I'espondi, apenas, á Provocação de V. Ex .. 

O , SR. .A,uausTo DE FREITAS·- E quando, Sr·. Presidente, 
· dirigia-me. ao eleitorado do Estado da Bahia; quando apre~ 
se~tava o programma de ~d~as, que d~fep.deria n,o parlamento 
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_por ocoasião de confeccionar-se esta grande obra-. a Consti
tuição politica da União -, dizia aos meus concidadãos: 
Acautelai ... vos, voltai as costas ás seducções do Poder, exercei 
livremente o vosso direito, porque a compressão offiCial, fal
seando as instituições, mentirá á Republica, anniquilando-a, 
como illudiu a ·Mon~achia. (ll'luito bem.)· 

Eu, que assim procedi em respeito aos princípios polí
ticos da' escola democratica, tenho o direito de suppôr-me, 
neste parlamento, um legitimo representante do Estado da 
Bahia. 

O Sa. UBALDINO no A.lviARAL- Mas isto não é privilegio 
de V. ·Ex. _ ... _ 

0 Sn'. AUGUS'l'O DE FREITAS- V. Ex. comprehende, Sr. 
Pl'esid.ente, que não posso deixar de responder ao aparte corn 

' que honra-me o i Ilustrado representante do Paraná. 
Não é privilegio meu, sem duvida, nem tal diria; mas 

não ..fui eu quem se levantou no seio deste Congresso para 
propôr e defender o adiamento da organização definitiva dos 
estados, porqu_e o regulamento eleitoral não -deixa. que a 
Nação escolha os seus legítimos representantes. 

Si tivesse de dar o meu voto para a revogação do re-
. guiamento eleitoral, neste momento, pelos motivos que apre

sentaran1 os illustres representantes que defenderan1 . essa 
moção, esquecidos de que não podemos ir além da nossa 
rnissão de Congresso Constituinte, antes de fazel-o, résignaria 
o meu cargo; POl'que, eleito sob o don1inio dest~ regulamento, 
eu não _representava a Nação, não poderia dictar a sua 1ei 
organica. (Apoiados; apartes; muito be'm.) 
· Isto é que seria logico; isto é que seria dign_o. (Apoiados. 
e não apoiados. ) 

Volto, Sr. Presidente, ao assun1pto espe;;ia·. de nossas 
attenções. 

Dizia eu que, quando na America do N orle a celebre 
Assembléa Constituinte procurava firmar a organização po
litica da União, em torno desses principias formaran1--se os 
grandes partidos. De Washington até Lincoln, de J effersou 
a.té Madison e John Calhoun, extendem-se as grandes bata
lhas sustentadas entre o Partido Republicano· descentralizador~ 
partidario da autonomia dos estados, liberàl, e o PaTtido 
Republicano centralizador, conservador, que reo;;tringia os di
:·0itos dos estados, negando-lhes a soberania. 

Vingaram, ·Sr. Presidente, felizmente, as grandes idéàa 
na confecção do pacto constitucional; e quando, a proposito 
da questão Me. Culloch contra o Estado de Maryland, o 
Poder Judiciaria dos Estados Unidos, a quem cabe, por uma 
tradição immorredoura, o dever de firmar todo o alcance do 
preceito constitucional, teve de p1.;onunciar-se sobre a verda
deira posicão dos estados no n1eio da União, u1n dos ma~.s 
notaveis jurisconsultos da America; o Chief Justice Marshall, 
dizia : « O nosso Governo vem, direclarriente, do povo, e delle 
tira a sua força . · 

O assentimento dos e~tados, agindo na qualidade de so
heramos, resulta . da convocação ele uma Convenção consti-
,tuinte. . 

Por este meio a Constituicão era submettida ao povo, que 
t.~nh~ plena liberdade de aceeital-a ou re,ieita~-a.. · · 

. - ·~ 
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A sua· acceitação definitiva cl'eava uma obrigação pel'-
fe.lta, ligando de então en1 de ante os es L~dos. . . . . 

1De outro lado, o Governo central, 1nvesL1clo ele~ attr!lJUl
ções determinadas, não póde e~ercer senão estas; elle é ao 
mesmo tempo lim·itado· em ·seus· poderes, e sobe?~ano na es-
pher·a de sua acção·. ! • 

Quanto aos estados, cada un1 possue os. orçtãos esse·ncüws 
de uma existencia independente.» • 

Abundando nestas idéas, vendo na União a 1·esultantc 
legitin1a de tun congra~,al'nenLo · dos estadn~ soberauo~, reco
nhecendo nestes o elemento vital con1ponente deste grande 
todo chan1àdo Nação, estudando a índole do vetdadeiro re
gímen federativo, um illustre escriptor, o Duqüe ~. Noailles, 
em uma recente publicação, diz : - «A Republica elos Es.:.: 
tactos Unidos não constitue 1nais um governo centralizado do 
que uma simples Confederação de estados soberanos. Alli 
existe uma fórma mixta, complicada pelo exercício de duas 
soberanias distinctas •.. » . • 

Quando fundou-se a União, o vovo~ en1 quen1 reside o 
Poder supremo, e1n vez ·de despojar o Estado de sua au
tonomia, retirou-lhe apenas .. os poderes cuja posse era jul
gada indispensavel ·ao Governo ·central para salvação da 
conectividade e protecção dos direitos individuaes. 

Dahi duas auctoridades, soberana cada uma, na sua es
phera· de acoão respectiva. 

Eis; Sr.· Pres"idento, o que é a Republiéa dos Estados 
Unidos. . 

E nern. se pense, por un1 instante, co1no aqui tên1 dito 
illustres oradores, que sómente . nas confederações, e não nas · 

. organizações. politicas que·- obedecem· ao regimen federativo, 
existem duas· soberanias, que gyram no circulo limitado de 
sua esphera de acção. Ouvi, senhores,. as opiniões de illustres 
publicistas . 

Lastarria, nas· suas Lições de politica positiva, concluindo 
um bello .. estudo sobre organizações democraticas, diz: «A 
Úondição uni c a da existencia do self -uoveTnement é reco-· 
nhecimento das soberanias locáes no regimen federativo». . 

PiQot, no seu estudo sobre a organização judiciaria nos 
diversos paizes da Europa e ·da America, · affirma, ainda, qu~ 
em toda :Federação ha duas· ordens de poderes : o Poder local 
de cada fracção de territorio, independente na esphera de 
suas attribuições, ·e o Poder central, que serve para unir, por 
um·. laço commum, as soberanias particulares. (Apoiados.)· 

·Eis, Sr. · Presidente, as doutrinas eneinadas pelos mais· 
. illustres publicistas,- doutrinas que decorrem da observação , 
e do estudo pratico deste regimen, de organização politica. 

Ouvi,. porém, Sr. Presidente, dizer-se, ha dias, neste re
duto, que na America do Norte procurava-se unir estados 
independentes, ao passo que· nós temos de romper os laços de · 
uma centralização· excessiva, temos ·de dar. autono·mia aos es
tados, o que tanto basta para .que, pela diversidade de si
tuações, não ·devamos procurar inspirações na historia da 
organização politica daquelle paiz . . . 
. Foi justamente, Sr. Presidente, a soberania absoluta das 
colonias americanas que fez demorar, pelo "largo espaço de 
dez annos, a organização definitiva dessa Republica. 

As nossas situações são diversas, sem duvida, e ahi está 
a possa felicidade; porque1 segundo um~ Qbservação que li, 



si n1e não falha a n1emoria. em un1a- obra intitulada- A na
tureza e tendenC'ia elas instituições Uvres, escripLa pelo il~ 
lustre Grimke, un1 povo que constiLue urna conn11'unhão in
divisa, teDá., precisan1ente, sobre outro, que se ache na situação 
dos Estados Unidos, a vantagem de que o 1·econhecin1ento das 
soberanias locaes, ::;endo trabalho tk tuclos, menor serú o 
risco· de que essas soberanias exerçam influencia perturba
dora sobre a acÇão central'. (Apo'iaclos; mu,ito bem.) 

O SH.. CAMPOS SAT""LES (Min-ist1·o da J-uxtiça) -Perfeita
Inente. 

O SR. AUGUS'l'O DE ],REn,As- E' púr isso, Sr. Presidente, 
que não l)erco de vista as grandes dif'í'iculdades que acom
panharam a Nação americana, e peço lioões á sua histol'ia. 

Antes de entregar-me especialmente á analyse da ernencla 
apresentada pelo nobre representante da Bahia,- ernenda que 
mereceu o apoio de l'epresentantes de divel'sos estados~ lJCl'
mitta-me V. Ex., Sr. Presidente, que dir:ij a, ligeiramente, 
a minha · attenção para alguns topicos do discurso hontem 

. proferido pelo illustre representante elo Estado de Pernam
buco, en1 defesa dessa en1enda. 

S. Ex. , em um 1nomento de vel'cladeiro en4husiasn1o, 
cmno· que lançando um repto a quantos ünpugnan1 as suas 
idéas, disse-nos : Que soberania ·é essa dos vossos estados, 
que encontra limites .. na soberania da União ? ! 

0 SR. JOSÉ HYGINO dá UlTI aparte. 
O SR. Auausrro ·DE FREITAS -Si o nobre representante, 

Sr. Presidente,. tivesse reflectido um instante, veria que o 
arg·tunento de que serviu-se é uma espada ele dous gumes, 
e que nós outros, que sustentan1os estas icléas francamente 
de1nocraticas, ,poderian1os, tambem, perguntar-lhe: Que sobe
rania é essa aa vossa União~ que encontra lin1ites nos po-
de.res dos estados ? (Muit-o bem; rnuito bem,.) · 

O SR. JosÉ HYGINO -. Não ha tal ... 
, O SR. AuGusTo DE FH.El'rAs- Sr. Presidente, m1 o nobre 

representante auctor da emenda, e .quantos a sustentan1, hão 
de chegar a esta conclusão, fatal para o l'egiinen democra
tico, erronea .perante a Scieucia, de que na organização repu
blicana federativa o::; estados Lêrn poderes po1.· delegação da 
União, ou SS. EEx. hão de convir que ha poderes :i.nherentes 
aos estados, con1o estados, L:omo entidades autonoruicas·, eon1o 
entidades independentes, e~ neste caso~ a União, a unica. so
berana na opinião de SS. EEx:, ·encontra o linlite dos seus 
poderes nos poderes elos estados. (A1Jo-iaclos.) · 

O SR. JosÉ HYGINO- O lünite ela União é in1posto pela 
propria União. 

O SR'. Auausr.ro DE FREr.L'AS- Ah ! Peefeitan1e1ü.e. Já previa 
este aparte do nobre repre.sentante, c agradeço ter-me pro
porcionado o rnmnento de dar a. S. Ex. a verdadeira res:posta. · 

O liinitc da soberania da União é il11posto pela propria 
União, disse-nos S. Ex. O limite da soberania do Estado, 
responden1-lhe os democratas, é imposto pelo proprio Es
tado, desde que entra neste g·rande pacto chamado Federação. 
(Apoiados; ·muito bem. ) 

E sabe V. Ex, pot· que .ha esse limite ? 

. . 

·, . 
... i 
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. O regimen · federativo, Sr .. : Presidente, o~igin_..ou..:.se, ~ão 
de uma concepção abstracta, nao de. uma com~1naçao theorl<~a 
de princípios, mas da força das ClrcumstanCias, d~ nece~sl
dade do auxilio reciproco·· entre os . e ... stados, _que na o. P9d1am 
ter uma v:ida independente, que na_o · :po41~ ass1stlr ao 
desenvolvimento progressivo de suas Instltuiço~s, ao e~gran
decimento ·de suas industrias, ao augmento de sua· r1queza, 
sem esse pacto . 

H a; Sr. Presidente, na vida dos povos, como na vida do 
homem, phenomenos desta natureza. 

No estudo do homem, vemos ao lado. da vida intima, da · 
vida propriamente organica, a. vida de relação, a troca dos 
auxílios. . , . 

Applicai, senhores, .§Sta observação . ao~ . estados,· e tere1s 
caracterizada a Federaçao, que é ·a sociabilidade entre elles. 
(Muito· bem.) · · · ·. · · . ,. 

Porventura, deixa o homem de ser soberano, porque nao 
póde, sem o auxilio d.e ·seus semelhantes, ~ati§faz~r as exi
gencias ·e o desenvolvimento de sua organizaça:o.? · 
. . Ha limites para o poder da vontade, determinados pela 
imposição absoluta da. necessidade da .. vida · em sociedade, e 
esta vida de relação · .. limita a soberania· individual, . assim 
·como. a vida de relação, no regimen. federativo, limita a-- so-
. heraília dos estados .. (Muitos apoiados.) · : · . . . 

· · .Eis por que não póde o illustre representante de Per
nambuco encontrar no · regimen federativo o Estado como en
tidade independente,. ri.~ verdadeira accepção desta expressão, 
com · soberania i Ilimitada; S. Ex. ha de ver sempre, neste 
regimen, a. soberania· do Estado limitada, e traçado o limite 
pelá força das circumstaneias e pelO gráb de desenvolvimento 
do paiz que se fórtna. · 

O SR. JosE HYGI:NO- Isso é de .·facto: o que quero saber· 
é si existe. ou não limite jurídico; e tanto basta para que 

. desappareca a soberania. · · · · 
• . 0. SR. AUGUSTO DE FREITAS-.' Bem vê V~ Ex~, Sr .. Pre-

. sidente,· que tenho necessidadé de .interromper a:. cada · instánte . 
o ·raciocínio q~e . levo;. em. demonstrac.ão. do meu pensamento; 
e não posso .· deixar de e~tranhar que, quando todos· os ora
dores que com}):ateraro o· projecto · de organizacão judiciaria, 
foram ouvidos com a attenção a que tinham direito~ o·. ·mesmo 
não aconteça · cotn . aquelle · que primeiro . ergue. · suà ··voz em 
defes~ d~ste .. Projecto, c~m. aquelle que aqui tem· procedido 
·com 1nü:nra. Independencia, ·porque tem dado diversos• votos 
cont~·ari9s a a,rt~g~s da Cp_nstituicão d~cretada, ·. mas .que . é · 
part1dar10 . d~md1do do r~g1men federalista, ·e· .Que perisa ·que 
o •. · nobre M1n1s.tro da J.ushça , curvou-se ante os preceitos mais 

. rrgorosos, . ma1s. absolutos, de um systema democratico · esta
belec~ndo· a dualidade na organização do Poder Judiciaria . 
. CApotados.) . . . . . 

· . .· UM SR.\ REPR'ESEiNTANTE -·. ·Não se esqueçà de que ·s. Ex . 
. • declarou..:se, hontem, vencido nesta· parte do projecto .. 

O Sn.: CAMPOS SALLES (Ministro da ~~~stiça) ·-· Está . en-
ganado .. (Ha outros apartes.} . · . 
· Q SR. Apoüs:ro DE FREITA.s -· ... Não foi nesta parte; f.oi em 

relaçao á diversid;_tde de legislacao, que é cousa · differente, 
. como demonstrarei opportunameDJte. · 

' .·. 
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Quando, Sr. Presidente, o digno representante de Per
nambuco vê-se_ en1 · difficuldados para responder aos argu
mentos que contra sua theoria são levantados, quando S. Ex. 
encontra a limitação da soberania da União pelos poderes dos 
estados~ e a lin1itação ·da soberania dos estados pelos direitos 
da União, exclama ainda: Dai-nos os limites juridicos. . 

Eu já contava com esta resposta, e comprehendo alie um 
professor de Direito Publico. . . -

O Sn.. Esprn.rrro SAN'ro - V. Ex. tem argun1entado con
_fusan1ente _sobre este negocio de limites das soberanias. 

0 SR. AUGUS'l'O DE FREITAS - V. Ex: acha que SOU con
fuso? 

O Sn.. 
continue. 

O Sn.. 
tas ... 

PRESIDENl"rE --l Peço que consintan1 que o orador 

. UM Sn. REPRESEN'ff\.NTE. -· Entretanto, está fallando com. 
· n1uita ·clareza e discutindo peJ."'feitamente. · · 

0 SR. AUGUS'l'O DE FREITAS --No meio de muitos outros 
. defeitos, não tinha ainda descober,to este, que impede-Ine de 
_S\3r co1nprehendido pelo · digno r.epresentante de Pernambuco, 
·o Sr. Capitão Espirita Santo. S. Ex. me relevará, por gene-
rosidade, attendendo a que não é acto de vontade. 
. . . . . . . . ... •. . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Quaes os lilnjtes jurídicos desta soberania?- pergunla o 
·illustrado representante ""de Perna1nbuco. 
, S. Ex., Sr. Presidente, que. honten1, com tanto brilhan-

.tismo, defendeu a emenda ao projecto de organização judicia
ria, que sustentou não ser. o regimen federativo um reg'imen 
de ·abstracções, e sin1 um regilnen ele organização pratica, 
recua ante a logica conclusão de que o linüte do Poder dos 
estados está nas necess·idades da União, e o lin1ite do Poder da 

União está· nos direitos do Estado! 
0 SR~ JOSÉ HYGINO dá um aparte. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS -. . Peço. permiSSaO para lem

brar ~ V. Ex. que h ontem não o interro1npi u1na ·só vez. . . . 

O SR. JosE HYGrNo -·Peço; apenas, licença para un1 aparte. 
não quero interrompei-o. · _: . . . · · 

Este pensan1ento faz crer que confundo a ·guestão .de con-: 
veniencia politica com a questão juridica. Quando disse que 
o !Poder na União não tem~ lilnites, referi-m·e a um limito ju

. ridico e não de facto. 

. . · 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS -· As ultimas palavras do hon
_rado b3presentante de Pernambuco são o desenvolvimento da 
proposição hontcm por S. Ex. emitt.ida neste recinto. 

· · , Quaes os limites juridi~os da sob~rania da União? 
Em que pese, Sr. Presidente, ao rllustrado representaüte. 

cujos talentos n1orccem a minha maior admiração, não posso 
furtar-me. ao dever de declarar que nunca poderia esperar 
que no· fim do scculo XIX, quando tudo caminha, quando pro
cura-se organizar as nacionalidades pelos preceitos do Direito 
Publico,_ banindo-se os dogm~s do ·Direitp Divino, qu3:ndo . 
tudo tende para a demonstraçao mathematwa~ quando ~ Scien
cia não é mais o resultado de cqncepções abstractas, e ~im (ja 
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evolução logica das instituições, quando se procura alcanqa~· 
um P,receito de Direito politico, como um phen01neno da v1du. 
physiCa ... 

0 ·SR. ESPIRITO SANTO dá urn apal'te. 
·VozEs - Continue, está demónstrando muito bem. 
{) SR. AUGUSTO DE FREITAS . - Si O nobre representante de 

Pernambuco se não magoasse. desta. tribUna · pediria ~o 
Sr. Presidente e ao. Cong-resso que abr1ssen1 espaco, logo 3:pos 
a defesa que faca do projecto, para q-qe S. Ex!, ca.te_goriCa
mente, respondesse e anniquilasse as 1n1nhas propos1çoes .. 

0 SR. ESPIRITO SANTO --.Estou inscripto, VOU fallar. 
· O Sit. AUGUSTO DE F'REI;r.As - Mas V. Ex. :ha de concor:dar 

·que un1 apa.rte só· é licito, mn un1 parlan1'ento, em ·questões 
desta natureza, qüando traduz un:La theoria, quando encerra 
ur:n syste1na . . · . . . . . . . . . 

Quando, diz1a eu, Sr .. Presidente, os pr1nclp10s JUridiCos, 
· · .os preceitos da _Scie~cia politica e dQ D~reilto .~surgem d.a r~:-
. tort~, póde-se d1zer Irromp~m da . ~voluçao social, . apreClaveis . 
~.·como os phenomenos phy~wos, o lllustre representante vem 

· pergup.tar-nos, .·_em .dir_eito abstracto, quae·s os lin1ites da so-. 
berania da Unuto? . . . . . . · .. 

Si tratass.emos de u1n Estado unitàrio, ,de um corpo com.:. . 
posto de partes hoinogeneas, ·diria à S .. Ex:': O. limite. da so-. 
bera'nia. nacional . é. o direito das -o~tras soberanias; o. limite 
de uma· soberaniá está· no direito das outras nacionalidades. · 

.. (Apoiados;· mu~tá bem~). 

· O SR. JosÉ . HYGINO -• E' . · uin poder absoluto, juridica-
lnente. · · 

' 
··O .SR. AUGUSTO DE FREITAS -.·Mas, Sr. Presidente, tratan- · 

do...;se· de um· regüpen de organização federativa, quando a 
. vida, parte, não da· nacionalidade,· como· entidade abstracta, mas . 

· . :dqs estados diversos · que· a compõem, quando pensamos em. · 
, fazer um Cónstituicão · · polit~ca. demoeratica, vasada sob os 
moldes· federativos,.·· o :que importa o -reconhecimento da auto- · 
n.omia e .independenéia . dQs ·estados (Apoia.dos). résponderei. 
·a. S.· Ex.·: ü.limite da soberania da União no exterior é o di
reito das ou~ras .nác_ióna~~dades; no i~terio'r~ · é ú. direito dos 
estados. (J.lluttos ·apotados.) · .. · .. . .· ·.· .· · 

'· ' - São. estes, Sr~ Presidente, os unicos principias que reputo·-
:verdadeiros sobre· .. o • assumpto. .· ·- · .. '· . · 

. O SR. JosÉ·. HYGIN~ -· Isso ünporta dizer ·que não· tem li-
mites . · , · . -· 

.. ·o .E\R-~.:4-uaúsTo PE.FREIT:\S .-... ·Si eu disser que o direito 
· . da .Un1ao 11:ao t_em lun~te~, d1re~ que a União representa . um 

~ governo eentrahzado, d1re1 que ·os estados não mais organiza-
.. rão o,.. seu sys.tema de. admini~tração interna, não mais deli
. b_erarao_ sobre o q~~ d1z ~espelto á sua vida· intima, não mais 
·.r.eg~larao o ~xercww: d9 P.oqer. Legislativo e Judiciaria,, não 

.. m~1s exerce~ao taes · attr1btuooes por direito proprio como ·en
.. · tidades autonomas, e /sim por delegaÇão da União, ~ · que con-

.; trariaa~ regras do regímen federativo. (Apo'iados.) · · . · · 
· . E' este, senhores,· o limite . do direito dos estados· e dos 
direitos da·. União. 

:pisse , e-q, Sr· .. Presidente, que os principias . do Direito 
. P,ubhco surg1r~m dos .factos, qua no progresso das nacões, no 
. seu desenvolvimento, c~mo no desenvolvimento dos. homens, 

·. 
' 
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as faculdades vão se extendendo e ganhando direitos de ci-
dade. . 

E' por isso que não póde V. ~ix .. Sr. PresidRnte, encon
trar nas diversas nacionalidades, qualquer que seja o desen
volvimerto da Humanidade. aualauer que esia a conq11ista da· 
dpn-.,ncracia. rloi~ ?overnos fpdrrativoc::. 1)er·feitamrnte e<rnaP.c;; 
porque. si o limite da soberania da União. si o exe-rcicio dos di
reitos dos estados clenen(le do gráo de desenvolvimento a que 
-tenham attingido, a Nação será mais ou menos centra1izada, 
conforme pudere1n os estados viver mais ou menos indepen-
dentes. · 

Eis o principio unico na doutrina da Federacão. 
·E' assin1, Sr. Presidente, que, en1 apono de tal assercão, 

vê V. Ex. na Constitui cão americana a. n1aior amplitude pos
sivel deixada aos ~stados para a sua organização interna; a 
União trata. exclusivamente. daouillo mie affecta as relacõe'3 
jurid i c as de Estado· a Estado, e de eidadão a cidadão ele estados 
differentes. 

No aue diz resneit.o á vida interna desses estados. a União 
abre n1ãÔ de seus direitos? Não. não abre m::ío; os estados lhe 
não concecten1 o direito ele intervir. (Apoi({dos.) . 
· Retiro a expressão, Sr. Presidente, seria un1 erro em Di-
reito Publico n1oderno. 

Ao passo que vê V. Rx. isso ·na orQ:anizar-il.o ferlerativa rlos 
Estados da America do Nort.e. si dirigir as vistas para a Alie
manha, irá encontrar o periodo da n1anifestação mais franca, 
do desenvolvimento n1ais admiravel · das tendencias eentra
lizadoras e absorventes. 

Alli verá V. Ex., con1o d'isse o illustre Dubarlé, estudando 
o Codig-o de organização :iucl'iciaria ·desse patz. que o espirito 
centralizador, q:ue a unif'lcaç.ão da Inagistratura foi u1n meio 
r1e salvação para o Ilnuerio. . 

Nós. porén1. ·Sr. Pl'•~Rident.e~ não ·trn1os un1 Imperio a 
Salvar. (..,~]JOÍa.dos.) .. . · . · 

O SR. ·CAMPOS .SALT.,J~S (111ú1.1~sir·o da. h.Lsi."'~ça) - Muito bem . 
. 0. Sn.. AUGUSTO DE FREITAS - A Allen1anha, formada pela 

·aggren1iação de estados jndependentes, sentia que as· con
quistas dernocraticas .podimn af'fec'tar a Corôa, e era n1istér 
estreitaJ' os laços da União, 0ra mist.ér eonstitu11' essa gran1o 
potencia no seio ela Europa. 

O Sr.. . .Jos1~ HYmiNo -. Na ,opiniã.o dt• DubarlH ·is;Lo- foi un1 
co.mplen1ento. · · 

0 SR. AUGUSTO DE FREI~rAS - · 0 nobre · representaÍlte de 
Perna111buco não p6rlo contestar o pen$amento que acabo de 
·enunciar. · . . . · 

A unificação foi inspirada pelo pensamento de garantir 
· os dtreitos do Imporia, no 1neio. daquelles diversos estados 
. ela Fedm~açãó. onde a sobcranüi ia desenvolvendo-se dia a dia. 

· Não .temos 11111 Imperio a salvar, disse-o, porque este 
cahiu :fatalrnente, C\ n que cun1pre_;nos noste n1ornent.o é salvar 
os estados, olernenlos vitaes desta· grande União. (Apoiados.) 

O tSR .• JosÉ HYGINü- Na' Confederação allemã a centrali-
zação é de interesse nacional. · 

0 SR·. AUGUSTO DE FREITAS. - s·r. Presidente,. não pode
ria acreditar que os i Ilustres representantes de Perna1nbuco. e 
da Bahia :fossern pedir inspirações á organização· politica e 
administrativa ela A1le1nanha, .paiz ela· centralização; nã.o po-
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deria suppôr que no seio do Con~resso Constituinte br~zile1rõ, 
depois de proclamada a Republica d~ fórma federatlv~ um 
representante da Nação viesse trazer-nos a Confederaçao da 
Allemanha para norma de nossos actos, no n1omento de con
·stituir-:-se esta grande nacionalidade! 

o SR. M:o&\Es BAnn.os- Uma Confederaç:ão de reis nã'O 
serve de exemplo a uma Confederação .de povos·. (Apoiados.) 

· 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Sabe .V. Ex., Sr·. Presidente, 
por que na. Allemanhà unificou-se a ma~istratura? . . _ 

Os nobres repre.sentantes, que apoiam as suas opinwes 
nesta organização, esquenem-se de que a unificação da ma
gistratura na Allemanha foi un1 .erro de organização politica. 

Quereis saber por que, senhores? · · . · 
. Quando na Allemanha as soberanias locaes . desenvolve

ram-se na orbita do Direito, quando manifestava-se a franca 
autonon1ia dos estados confederados, quando a legislação civil 
variava, de ponto a ponto, modificando-se segundo os costu
mes e as raças, o Imperio allemão sentiu enormes en1baraços 

· para a manutenção da paz pela garantia dos direitos, porque 
as questões de ordem constitucional, as questões de Direito 
Publico reproduziam-se, dia por dia, entre os estados; e, então, 
não sendo possível firmar a competencia. dó Poder Legislativo 
para julgai-as, porque seria desnaturar a sua missão, . ao en
vez de crear-se a justica federal, de competencia limitada, em 
quem residisse o espírito da 'Nação e a quem coubesse julgar 
as questões que briginam...:se dessa . ordem de relações ju-

. ridicas inherentes ·.ao regímen federativo, commetteu-se o 
grave erro de organização politica, unificando-se a magistrà
túra, •transfor1nando:-se uma Confederação em um paiz llomo
geneo, mutilando-se a' soberania dós estados, a quen1 neg·ou-se 
o direito de organizar· o ~s·eu Poder Judiciaria, obedecendo ás 
condições de seu· territorio, ao desenvolvimento dos povos, ás 
modalidades de sua existencia. (Muito bem.) . 

. E sabe V. Ex. o· que succedeu? ·· . 
Devo, antes de tudo, dizer a V. :mx. que,. de 25 men1bros 

·que compuzeram a :commissão encarregada de dar parecer so
·bre o projecto de unificacão. judiciaria, q1.1ando apresentado 
este a 29· ,p_e outubro .de 187 4 ·ao Presidente do Reiehstag, 1.5 
eram .magistrados. ·· , . - · -
.. Parece q11l3, ·Jtratando-se da· questãó de re-forma judicia

rJa, qu!indo abre-se u~t v~sto campo para as suas ambições, · 
os _magistradps: ... POr ;multo. respeito que se lhes preste~ são sus-
·peltos na opin.Iao que en1Itten1 ... ·· · 

' . . -

O . Sn. AMPHILOPB;IO ·_.. Isto é . uma off en:sa. 
· O SR. ;AuapsTo ·nE. FREITAS -· . Não estou offendendo a 

V.; Ex.; e SI o f1zess~, o Congresso não n1e prestaria esta atten
çao, com quç ~anto me. honr~. Sou incapaz de offender a quen1 
quer ql!.e seJa! dig.o, simplesmente, que, de envoHa com a or
g_aniZaç~o rac1on·a1 go Po~er . Judiciaria no regimerri federa- . 
tivo, vai u~a ques.tao de 1nter~sse, que, aliás, .no meu· enten-
~i~J3~1%. .. Sido mal .comJ?reh~nd~dn pelo· i Ilustre representante 

. UM SR. REPRESENTANTE ·- , ÜS mais intéressados são OS . 
, mais competentes . ·.·- . · · . 

0 SR. AMPHILOPHIO dá um aparte. 
O Sn.: :Açausro DE .FRE~TAS.-;:;- Para q~e vem V .. Ex. mo

ver essa 1ntr1ga ern um recinto. tao :res:peitavel ? 
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. Sr. Presidente, não venho irrogar injurias a pessoa al- ·::{§ 
guma; porque, si o. fizess~, faltaria ao respeito que devo ao .·::i:: 
Congresso, ao respeito que devo a V. Ex:., que tão generosa- · ·:~1 
mente procura manter-me nesta tribuna, contra as interru- · .. j] 

. pções, que succedem-se tão a miude, ao respeito que devo a ~:}i~ 
rr.im proprio: não acceito, J?Ois, o aparte do no1)re represe11... ·<o~ 

tant~h~~~ ~~ ~;o~;g~~~. c~i.1'l>~e~i~;Úte, devo dizer, e perdôe- -~ 
n1e V. Ex. esLa digressão, que quando em principio do anno 
passado, achando-me no Estado da Bahia, fui convidado pelo 
Club Republicano para inaugurar as suas conferencias popu
lares, invocando os erros da Monarchia na organização do'3 
poderes, dissera então : que a magistratura neste paiz era uma 
dependencia do Ministerio da Justiça, que o magistrado era 
transformado pelo Governo em um agente de eleições; e assim 
exprir;nindo-me, Sr. Presidente, longe de irrogar uma injuria
como então se disse; a esta classe, que respeito, eu· defendia os 
seus direitos, porque queria; hontem como quero hoje, a ma
gistratura independente, autonoma, illustrada, co'nquistando 
as posições por um direito, antes que por um favor. 

O SR. AMPHILOPHIO - A minha emenda reali:..a isto. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Então V. Ex. confessa que 

não havia magistratura neste paiz, e sim uma turma de ho
mens· commissionados pará o exercício do mais importante 
dos poderes sociaes, mas sem garantias; porque, senhores, o 
n1agistrado independente que, no desempenho dos seus sa
gr·ados deveres, investia contra as usurpações do Poder, era 
punido com uma remoção, a titulo ·de accesso! (Apoiados.) 
. Si, porventura, Sr. Presidente, eu quezesse descer aos 
factos, recorria ao nome de um dqs mais illustres magistrados 
deste paiz, cujo corpo descança em uma sepultura aberta na 
ostrada de· ·Goyaz ... 

. Sabe V. Ex. por que? (Pausa.) 
Permitta o Congresso que eu não explique. o motivo da 

remoção desse tão illustre quão infeliz magistrado. 
Quando sustentava estas idéas, Sr. Presidente, não tinha 

por fim lançar uma offensa á face da magistratura deste paiz; 
querendo que se transformasse o Poder Judiciaria mn uma 
grande força politica, querendo que o magistrado pudesse 
dizer -· Eu represento um poder social, - encontrava, para 
robustecer a. minha opinião, as grandes palavras do i Ilustre 
philosopho escassez David ·Hüme, quando dizia-nos qLJ.e todo 
o systema politico da Inglaterra, o Exercito, a Armada, as 

· cama:ras, serviam, apenas, ·de meio para attingir-se um nobre 
fim- a conservação cta· liberdade dos seus grandes juizes ... 
(!.11uito be1n.) 

·Quando aqui discutia-se, ha dias, a questão das incon1pa
tibilidade - questão que o Congresso mandou que fosse re
solvida por lei ordinaria .-, não tratava...;se, porventura, do 
interesse de diversas classes? 

Quando o nobre representante de Pernambuco, a . pro
posito da eleição presidencial, sustentava a emenda, que é 
uma perfeita contradição con1 as theorias por S. Ex. defen-
didas posteriormente nesta tribuna; quando clizja S. Ex. qu1~ 
a eleição do Presidente devia ser feita por voto directo, repre-
sentando, porém, cada Estado uin voto, o que importava re
conhecer a sua soberania, idéas que S. Ex. esqueceu' logo 
após, para vir defender a e1nenda apresentada pe1o nobre 
Deputado pela Bahia, ao systema de organização judiciaria, 
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en1enda que acredito n~o p~ssará, · ou será ap_Provad.!t c~~ o 
protesto daquelles que 1nsp1ram-se nos pre~eltos sc1eJ?-tifw9s 
do regimen federativo; quando S. Ex. assim procedia, ·nao 

. defendia, porventura, os direitos e interesses dos estados? 
Em todas as questões ha interesses, de indivíduos, de 

classe ou de corporações, ~m ,iogo; e dizer que o . magistrado· 
os tem, não é in_jurial-o. 

\&eleve-me o Congress.o esta digressão, a que m:rastou-n1c 
o aparte Cio honrado Deputado pela Bahia. 

· Na Allemanha, dizia eu, Sr. Presidente, á unificação da 
n1ag:istratura, a despeito da competencia que ficou aos estados 
para. a organiz~ção da leg·islação, ~stá succe~enjo um grande 
n1ovu;nento soc1al, para a reconquista dos d1reu~o-s usurpados -
pelo 'Püder central,- para firmar-se a attribuição dos estados. 
no tocante ú or·ganização do Poder pubHco, expressão de sua 
autonomia. (Apoiados. ) · 

Nos Estados Unidos, Sr. Presidente, quando as revolu-·' 
ções ~ociaes foram irrompendo, quando o choque de interes
Res excitava· os den1agogos, e levava-os a9 extrmno da procla
Inação da soberania. absoluta dos ·estados, foi o Poder Judi
ciado ·o salvador da União A1nericana, foi a justiça federal. 
en1 quem reside o espírito da nacionalidade, que constituiu-se 
a guarda da Constituição, proclamando-a o vinculo da união 
dos· estados, contra o qual nfio e·ra licito tental~ sem Racrificar 
a Nação. (Mu_,ito 1Jern.) 

Não era u1na ·o lygarchia ,judiciar i a, senhores; a soberania 
dos estados era sempre respeitada, e manifestava-se, até, na 
reforma da Constitu:ição, a qual era sujeita ao voto do poder 
cmnp~tentc. sempre que dous terços elos estados propu-
nharn-n'a. · 

Concorden1ente com os Estados Unidos, a· Suissa, em re
conhec:ilnento da soberania dos seus cantões, exige que tres 
quartas parLes destes man:ifesten1 a sua opinião, para que a 
reforma. constituicional po·ssa~ percorrendo os tramites legaes, 
ser. decretada . · . 

E', -senhores, . que aquelles que confeccâmaram est~.~ 
. constituições. democraticas comp1~ehendiam que a Fed€wação í~ 

. · um pacto , entre povos, e que ·só mente aqueJies . que o fh~ma-
. ram tê1n o direito de alterai-o . · - · . 

V. E~. comprehende, Sr. . Presidente, que· não . posso. 
con1o dese.1ava, extender-me na analyse do Poder Judiciaria, · 
r1o estudo de sua .organização ü1tima nos Estados-Unidos .e 11a 
Suissa, na apreciação da comptenéia da ,iustiçà federal deante 
da Justiça cantonal ou, dos . estados; 111as, si me é peri1üttido, 
direi, -apenas, aos dignos ·re·presentantes que aqui. tên1 defe.n-~ 
dido a emenda apresentada allegando que· na- :Sui.ssa é n1ani-
fes~a a ten~e~cia para -a unificação judiciaria e para a unifi
caçao do D1relto, que SS. EEx. esquecem-se de que lá mesmo 

-- · levanta-se no ·sej o do povo um protesto contra esta invasão, 
,que. ~bala a autonomia dos . cantões, . e. que traduziu-se pela 

. creaç~o d.e recursos para a justjça .federal de causas julgadas 
pela .1usbça cantonal. . 
. _ E foi, creio, 'Sr. ,Presidente, nó proprio Tribunal Federal. 

que se levantou este protesto. contra o acto que, desnaturandó 
a justiça federal, extendeu cr seu poder, conferindo-lhe attr1-
buições que lhe não pertencmn. ·(Apoiados.) . 

-- o s1~. C.'\:M.POSSALLES (M1:nist?_''O dahtstiçá)-Apoja.do; é 
·exacto. 
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0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Durante cinco seculos, Sr. 
Presidente, a Suissa viveu eomo Republica federativa, sem. 
ter, entretanto, a sua justiça federal . 

. As questões intercantoilae~ el'am decididas pela justiça 
arbitral, creada pelas allianoas a base do Direito Publico de 
então. · 

A n1esma clif:rjeuldadc, porém, ê[ue surgiu na Allemanha e 
que ahi determinou a unificação da magistratura, o desenvol
vimento das questõrs que affectavarn as relações reciprocas 
dos eantões, fizeram dosapparecer o .iuizo arbitral. que viveu 
até a Revoluc,ão Franceza, e que, substituído pelo voto da 
Dieta, reappareceu en1 1815, para dar logar, en1 181J:8, á 
creaç.ão do Tribunal Federal, cuja CQinpetencia sómento cm 
187 4 foi · defini-da (si ben1 . que em parte ·sacrificando-se o;~ 
princípios que lhe dei"'am origem), traçando-se a sua esphera 
de acção, extendendo-se a sua auctoridade .até as questões 
regiP,as pelos principias do Direito PubUco, questões até então 
;julgadas pelo Conselho Federal. 

Feitas estas considerações, Si'. Presidente, qué den1on
stra1n a existencia das soberanias locaes, estudada, á face dos 
princípios, a organizaçãq do Poder Judiciarió nos governos 
federativos, desc0 a uma analyse detida da emenda apresen
tada pelo nobre representante da Bahia. 

Não 1ne era licito acreditar, Sr~ Presidente, que, quando 
se inaugura o regin1en federativo, quando. os estados trans
forn1am-se en1 entidades autonomas, quando pelos· seu~ legi- · 
timoR representantes se fazem ouvir neste scenario· em que 
tem de ser firmado o pacto constitucional, quando nova ordem 
de dil·eitos promana das novas relações ;iuridicas, que de
correm do regilnen demoCl~aLico, que. v.iemos fundar no seio 

· deste Gongresso, se viesse offerecer uma emenda desta na
tureza, que pouco· n1ais é elo que o systema de organização 
;judiciaria que tinhan1os nos ten1pos da Monarchia. (Alau.rfl,:-.· 
rqwiarlos . ) · 

. Quando, em 1834, 'a Assembléa Const'itüinte entregava-se 
no estudo ela organização ,judiciaria que mais consentanea 
fosse com os· principias democi .. aticos que, dominando o espi
rito dos liberaes claquelle tempo, impunham . a descentrali-:
zação con1o medida salvadora do paiz e propulsora. do pro
gresso das províncias~ proclan1ava-se o direito de organizarem 
estas a. sua Inagistratura de prüneira instancia, ho,ie, · quasi 
60. annos depois, vern o nobre ropresenLanLe da Bahia apre
sentar essa mesma idéa, como a unica possivel, a unica ac
ceitavel em um paiz· cuja fórn:.a de g·overno é a Republica 
federativa. 

O SR. A.~.'YI:PI-IILOPHIO -Eu quero .que haja hoje o· que não 
h ouve no regin1en passado. 

0 SR. AUGUSTO D.E FREITAS-. V. Ex. está tão nervoso ! 
Permitta-me continuar a analysar a en1enda apresentada. 

Quando estas velhas idéas, Sr. Presidente, não podiam 
ter . ho,je acceitação, porque era pouco, porque a Republica 
não podia querer sómente isto~ porque seria restringir a au
tonOinia dos estados. mutilando o Poder public-o, legitüna lna
nifestação de sua autonomia, porque seria confundir a orbita 
dentro da qual g·iram os poderes do Estado com a esphera 
de nc.ç,fi.o dos poderes da Uniã.o, é que o nobre representante 
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vem trazer-nos, em nome da Federação, este plano de orga
nizacão judiciaria ! 

Não parou,. porém, a~:li o nobre repr~sentante. . , 
Depois de conferir: a~ E~tado o. direito. de organizar a 

sua Inagistratura de· primeira Instancia, depois de reconhecer
lhe a competencia para firmar as regras, que de,~ero de
:finir a capacidade scientifica dos· ·magistrados, garantir a sua 
jndependencia e reg·ul~r. a inves_tid~1ra, engrandecendo a sua 
mao·istratura para fortifiCar o Direito, o nobre repx:esentan~e, 
coherenté com as idéas que defende, faz intervir ~ mao, 
sempre enfadonha, do Poder central,· para a n.omeaç~o dos 
membros que compõem o tribunal de segunda 1nstanc1a. 

0 SR .. AMPHILOPHIO dá um aparte. 
f • ~ • 

UMA voz- Van1os ouvir o orador: 
0 SR. AUGUSTO PE FREITAS -V . Ex. mostra-se tão zeloso 

· de sua emenda, que rião desculpa a um profano autopsial-a . 
. O ·SR. · AMPHILOPHIO -· O nobre representante·· tem toda 

· com11etencia. 
o SR. Auaus'I'o DE FREITAS- Que preceHo de Direito po

litico que principio de Oi"dem social, que razão de conve
niencia ))Ublica póde justificar ~- intervenção da Un!ão pa~a. 
E nomeação dos membros do tribunal de segunda msLanc1 .. :t 
dos estados, quando confessa o auctor da emenda. que ao· Es..:. 
tado cabe organizar a sua magistratura de primeira instancia 
pelos moldes que entender? (Apoiados.) 

. Reconhecem os signatarios da emenda o direito de re
. gular o Estado a formação de sua primeira magistratura, da-
. quella perante quem . se· pleiteam todas as causas, obedecendo 
ás condições financeiras, attendendo á extensão . .territorial, 
o· direito. de exigir as provas de competencia intellectual e 
scientifica, a faculdade de firmar as regras para a garantia 
da independencia, e vem, entretanto, dar á União o .. direito 
de nomear os membros do tribunal de segunda instancia, 
quando o Governo não pó de afastar-se_ de uma .lista de dois 
ou tre·s nomes . de magistrados de primeira instancia, do pro
prio Estado, que lhe são indicados pelo trihqnal ? . 

Senhores, si· sois logicos,· si .obedeceis ·a- um systema, si 
curvais-vos ante os "Qrincipios rigoros·os do Direito . Publico, 
qüe não permitten1 que ·os poderes do Estado, na sua or
ganização, afastem-se dos princípios da Sciencia, sob· pena· de 
estabelecer-se um amalgama incomprehensivel, um regimen de 
transição~ contra .... o qual hã ... o · de p~~otestar os propagandistas, 
-que ·se levantarao · amanha, no dia em que fechar-se ·_este 
Congresso Constituinte, dizei-me: Que póde justificar essa 

· intervenç~o da· União para nomear por tal fórma os membros 
do tribur:al,. d~ _ appellaç_ão,. cuja competencia, attendei-me, se

. nhores, e limitada ao JUlgamento, em segunda instancia das 
causas julgadas pelos magistrados de primeira instancía de 
norneação exclusiva ·.dos estados ? . · · ' · 

Mais ~ogico, · mais de ~ccôrd~ com a razão, · seria que o 
nobre .... auctor da emenda viesse dizer-nos: O tribunal de ap
pellaçao, como a magis~ratura. de. primeira. instancia, pertence 
ao Estado; quem nomeia o primeiro, nomeia o segundo· quem 
estabeleçe as condic~es ?e ~apaci~ade . scientifica e :de inde
pendencia para a organ1zaçao da· magistratura de primeira 
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instancia, estabelece-as para a segunda. 
muito bem.) 

(Muitos apoiados; 

0 Srt. ANTONIO EUSEB10- Apoiado; nada póde justificar 
o_sta desegualdade . 

0 Srt. AUGUSTO DE.,.FREITAS-Ist.o é que seria logico; isto 
é que seria estabelecer ·um systema . 

O SR. A:MPRILOPHIO- V. Ex. nfio leu o meu projecto. 
(H a ou-t1·os apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (ao o1·ado1') -Previno ao Sr. Deputado 
que está terminada a sua hora . 

0 SR. A UGUS'l'O DE FREITAS- Eu appe llo para a bondade 
de V .. Ex. e~ especjalmente, para a generosidade dos que mo 
ouvem, e peço a V .. Ex. que consulte ao Congresso si n1c 
t~oncede alguns instantes mais. 

VozEs-· -·Pó de continuar. 
O Srt. PRESIDENTE- Não posso fazer a consulta. porque 

a i~to oppõe-se o RegiiT\ento, ·que marca, expressamente. uma 
hora para cada orador; e o Sr. Deputado já excedeu vinte 
n1inutos. . .. '"' . .t .. 

VozEs -Tem havido tolerancia para muitos. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS -Neste caso, Sr. Presidente, 

con1o o costume- vai. fazerrdo lei nesta ·Casa. a generosidade 
de V. Ex. permittir-me.-á concluir as minhas observações. 

Isto é. que seria um systema, eu o disse, Sr.· Presidente; 
e, entretanto, ouvi a um dos illustres oradores que occuparan1 
esta tribuna em defesa da emenda apresentada, que o nobre 
Minjstro da Justiça, na organizaçã0 judiciari~, admittida nq 
. pro.i ecto de Constituição~ não obedeceu a um systema ! · 

Senhores, si ha entre as organizações .indiciarias que 
reger.n os povos alguma que tenha obedecido ás leis de uma 
combinação systematica e scienitfica, é esta que se projecta 
para os Estados Unidos do Brazi1. (Muü-os apo·iados.) 

· A União americana, partindo do system-a federalista, mais 
tarde receosa, após a guerra da Seccessão, deixou que a ma
gistratura federal conquistasse competencia, que não tinha, si 
ben1 que· sobre assumpto de importancia somenos. 

A Suissa, por maJ entendido interesse da União. per
n1itLiu que o Tribunal Federal chamasse a si attribuições que 
lhe não cabem e que desnaturam a sua missão. 

Entretanto, senhores, defini a esphera de acção das duas 
mag·istraturas; firmá i em lei as suas attribuições; prescrevei 
as suas com~:etencias para a apreciação do direito offendido; 
deixai que corram parallelamente as duas soberanias; e não 
receeis conflictos. . . 

Limitai a competencia da magistratura federal ás ques~ 
tões que affectem ihterésses de ordem politica, ás questões 
em .que a União é interessada. para salvar os laços da Fe-

. deração; deixai o Direito Privado sob a protecção da magis
tratura do Estado; collocai a União como entidade abstracta, 
superposta a tudo, e o progresso se fará, e o Poder Judiciaria . 
no Brazil occuparú o posto que lhe foi destinado na Amerb·1 
do Norte. (Muito bem.) 

Mas .o nobre representante precisava justificar a ultima 
parte de sua emenda. O nobre representante permitta-me ... 
eu .já tenho receio de dirigir-me a S. Ex. 
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b SR. AMPHILOPHIO- Oh ! não ha razão para receio. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- V. Ex. permitta-me dizer

lhe com toda a franqueza ... 
O SR. .A:MPHILOPHio- Toda, pois não ? 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- •. : de Ul11 ll10ÇO. que pela 

prin1eha vez ten1 assento em uma assen1bléa polit~ca, ~ cuja 
responsabilidade v a i. comprehen~endo que se accentua: d1a ~o~ . 
dia, deante do grande desenvolvnnento que para o paiz .advira 
desta- Constituição l)Olitica, ou deante do grande n1ov1~11ento 
social que o sacrificio do regünen federativo detern11nará; 
permitta-me S. Ex. que eu diga: Essa .intr..rvenção do Poder 
central para a non1eaçã6 dos 1nembros do tribunal de se
gunda instancia nos estados foi o prologo con1 que o -nobre 
representante quiz preparar o accesso elos rnag1strados dos. 
estados para o Supremo Tribunal Federal. 

. S. Ex. precisava justificar este accesso; n1as, si fir
masse a competencia exclusiva do Estado para a con1posição 
de sua magistratura, tanto na primeira, como na , segunda 
instancia, não poderia encontrar O· élo pelo qual fosse mais 
tarde o membro do Tribunal de Appellação chamado a r.xercer 
as suas funcções nô Supremo Tribunal Federal. . 

· Era este. Sr. Presidente. o nensan1ento que justificava 
esta parte dá emenda do no.bre · r~pr.esentante; n1as S. Ex. 
recuou mais· tárde, sem querer, porque adoptou un1 syst.ema 
eclectico, que . envolve uma organização .)naccé1tavel. 

S. Ex. veiu dar ao Congresso, a todos os disfinctos re-. 
pl'esentantes que reflectil~em um momento sobre eslr projecto 
de or·ganizaçü.o judiciaria, o dir·eito de. d1zrrrm : · A Yossa 
emenda hão traduz um syste1na po1itieo. vós a enndr-mna~teR. 

Quereis ver, senhores ? 
Quando o nobre representante da Bahia apresentou essa 

emenda~ rlr.pois de comn1etter o rrro, em or,g·an ização .iud ici.ari a~ 
r·eleve-m0 a 0X])ressão~ qur, não ten1 .por :fim rnagua l-o .. ; 

O SR. AM~HI~OPHIO -· Nã.o 1nagôa-me. · 
0 SR. A.UGUSTo· DE FREITAS- ... ele dar :í .. União o di

reito de intervirna org·anização elos trinunaes de al)pellação. 
cuja competenc~a é limitada á :iurisclicQão teJ'ritorial. S. Ex.' 
veiu dizer-nos : O Tribmial Federal se comporá de .tantos 
meJ!l~ros ·quanto~ f~rem os . t.rihunaes de appe llação~ dos quaes · 
salurao por antJgu1dacle, e n1ais um . terço, que o r,hefe da 
Nação escolher(t entre os cidadãos de notà·v:el saber. . 

·Dizia· mais S. Ex. : Dou á ·União o direito de noineap un1 
terço âos membros do Supre1no Tribunal Federal. en1 attenção 
á. natu!eza deste· ';rribunal, ás attribui(}Ões politicas e adn1i':" 
nistratiVas que va1 exercer. . · . · 

A9ui .está, senhores, a condeinnacão da emenda. 
SI §. ~x. conhece perfeitamente c_iue o Supremo Tri

b~na:l nao. e da natureza daquelles que· appljcan1 as leis elo 
Dirmto Privado. .. . · · 

. . 0 SR._ AMPHILOPHIO- Applica ambas .. 
. 0 SR. AUGUSTO DE FR~ITAS-V. Ex. . que é tão inimigo 
de apartes, e que, até, ped1u-me que não lh'os désse, por que 
me Interrompe tanto ? · · 

. do ·SR· PRESIDENTE- Si o nobre .representante fôr rcs
pon. endo aos ap·artes ... 



o-SR. AUGUSTO DE FREtrl"'AS- Prometto a v. Ex. não res .... 
pender roais. · 

O dig~o auctor da em~nda, comprehendendo 'que o Su
premo· Tribunal Federal tinha, como na União americana 
como na Suissa, attribuições excepcionaes; que era antes um 
l)oder politico; que não tinha de applicar as leis do Direito 
Privado~ mas leis constitucionaes, as regras do Direito Pu
blico; que exercia attribuições administrativas, attenta a na
tureza .do regimen J'ecle1·ativo; qu0 g'irava em. um•a espher.a 
superior, como sentinella vig·ilante para a g·uarda da Consti
tuição e das leis fecleraes, destas leis que regen1 as relações 
entre os estados; S. Ex., não podendo mudar a natureza deste 
rrribunal, mas não julgando. regula-r compôl-o sómente com os 
n1embros tirados dos tribunaes de appellação, magistrados que 
entregaran1 toda a sua existencia ao estudo do Direito Pri
vado, permitte que seja augmentado o Tribunal de um terço, 
e que a nomeação vá recahir sobre indivíduos de notavel 
sabel', extranhos á n1agistratura. · 

Senhores ! Ou o nobre representante convirá e1n que só
nlente · esta terça parte elos membros extranhos á magistra
tura, e que S. Ex. permitte que entre para o Supremo Tri
bunal, t01n con1petencia scientifica para julgar as questões 
constitucionaes, para exercer todas as attribuições que, por 
lei, caben1 a este Tribunal, e, neste caso, não tem justificação 
plausivel a entrada dos membros elos tribunaes de appellação; 
ou S. Ex. affirma que estes representantes da magistratura· 
dos estados ·têm a co1npetencia intellectual precisa para o 
exercício de tão elevadas attribuições, e, nesta hypothese, nada 
poderá justificar essa faculdade, dada ao chefe da Nação, de 
aug·mentar o Tribunal con1 un1 terço de cidadãos extranhos á 
magistratura. (1l1. uito ben~; n~uito bem.) 

UM SR. REPRESENTANTE- Isso é logico, é irrespondível.: 
O SR. AUGUSTO DE FRErrrA·s- O projecto de organização 

judiciaria, Sr. Presidente, adn1itte no Tribunal Superior 
juizes ben1 con1o cidadãos extranhos á magistratura; mas 
deixo{l ao chefe da Nação o direito de julgar da erudição da
quelles que vão ser investidos de tão nobres funcções, fis
calizado o exercicio deste direito pelo Senado, em sua sa-
bedoria~ .. · . 

O Poder Executivo ten1-a faculdade de ir buscar os mem
bros mais d1stinctos da magistratura dos estados, ben1 como 
os mais notaveiti jul'isconsultos, que viven1 fóra della. _ 

Si receaes o patronato, conde1nnaes de antemão o Senado) 
a mais alta '"corporação politica dQ paiz, cujo assentimento 
é ·necessario para que se torne1r1 . effeetivas as nomeações. 
(Apoiados. ) 

Eis as idéas do projecto, idéas que eu abraço, porque 
considero a n1agistratura federal a salvação das instituições 
da nacionalidade brazileira; porque acre-dito que, neste pail, 
está reservado ao Poder Judiciario um posto de honra egual 
ao que occupa elle en1 todas. as federações, especialmente na 
America do Norte (Apo·iados), onde salvou a União após as 
grandes lu c tas da Seccessão. · 

· Quereis ver, senhores ? 
Quando, Sr. Presidente, o illustre Marshall, presidente 

do Supremo Tribunal, foi consultado pelo chefe da União 
sobre a constitucionalidade da creação de um banco nacional~ 

.. :. ~ 
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sobre a legitimidade; em face da lei politica, do principio do 
monopolio bancaria, elle respondia-lhe: . Fic~i em vosso. posto; 
decidi a vossa questão, com o Poder Leg1slat1vo; resolv~1 como 
entenderdes, que nós, Poder Judiciaria: julgaremos roa1s taF~e 
o vosso procedimento, sustentando o vosso acto~ ou nulllfl-
cando a lei que ferir a Constituição. . 

Tenho visto, .Sr. Presidente, combater-se o pr~Jecto de 
dualidade da magistratura, sustentando-se a neces~1dade de 
um tribunal supremo, n1eio unico, no entender dos Impugna
dores, de n1anter-se a un-iformidade da jurisprudencia .. 

Concedesse-me V. Ex. mais alguns minutos, e eu mos
traria ao üongresso o que foi a jurisprudencia neste paiz, nos 
temp·os do Supren1o Tribunal de Justiça. . 

Entretanto, Sr. Presidente, a unificação do Direito não. é, 
nen1 pó de ser; o resultado de um decreto do Governo (Apota

. dos); a uniformidade da jurisprudencia é a resultante legitima 
da fiel execução da lei, da ·exacta comprehensão de seus pre-
ceitos. (Apoiados; 1nuito bem .. ) . 

Organizai, senhores, com sabedori~ a vossa . magistratura 
nos estados; restabelecei regras reguladoras da capacidade 
seientifica dos magistrados de primeira, como de seg!Unda in:.. 
stancia; firmai, rigorosamente, a sua independencia, offere
cendD-lhes as mais amplas garantias, e os seus julgados ohe
decerão ao mesmo criterio scientifico ~em todo o paiz, e dahi 
advirá a unificação do Dire'ito. (Muito bem.) 

;Eu não quero,- repito, esta unificação decretada pelo G\l
verno; não desejo a continuação deste) tribunal supremo, que 
nunca realiz'ou seus fins neste paiz, estabelecendo um Direito 
uniforme, -tribunal que, mesmo em Franca, a despeito da 
centralização, que alli domina, não consegue o fl,esideratum que 
determinou a sua creação. · 
. Pensaes, ~orventura, senhores, que con1 esta creação da 
magistratura :Dederal ficará abatido o nivel da magistratura dos 
esta rios ? Pensaes, acaso, tque não poden1 est.es-, pelos recursos.· 
de que disp·õtem, constituir a sua n1agistratura, nas desejaveis e 
imprescindíveis condições de independencia, })ara que seja ga
·rantido o direito individual ;pela· observan~ia. ~exacta da lei ? 

Então, senhores, a ,questão se desviaria do terreno do di
reito que if.êm os estados de organizarem D seu Poder Judi

. ciario, para ca:hir no plano da ~organizacão financeira. 
Resolvei p'rimeiramente _esta· magna questão; habilitai os 

estados para .a vida autonomica, 1e tudo estará decidido. 
_(Apoiados.) 

Quanto- ao abatimento da magistratura dos estados, de 
que fallou o nobre representante de Pernambuc(}, no voto que 
deu {·111 separado, ·eu poderia lembrar a S. Ex:. que, quando 
no Estado da Virgínia reunia~se ·a Assen1bléa para approvar a 
'Constituição da União americana. Patrick H·enry, uin do-5 
grandes ;propug.nadores da Independencia, dizia: Acceitemos a 
magistratura federal, que se crêa neste pacto constitucional, 
~orque é imprescind~ vel -em face do novo Direito, que surge 
oa nossa nova' pos;çao, · e .façan1os iV.otos para que ella seja · 
independen! e, ~oberana -e nobre, con1o é a magistratura elos 
nossos estados. 

Eis o papel, senhores, que eu quero para a· magistratura 
l)razileira, transfm;mada em um centro para onde-·hão de con
vergir todas as forças da Nação. (Muito bem.) 

·.- :: . ~!!tre~anto, · qu_e ql!e!' Q !lob;r.~ ~epreªen~~n~ da Bahja '? 

' 
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Quer, 1Sr: P;residente, _que .o 1Supre1no Tribunal seja compos·to 
pela antlguHlade, a lei ma1s fatal, c ·que neste paiz produziu os . 
1nais desastrosos e·~feitos ! (Apoiados.). 

·S., Ex., Sr .. Presidente, manifestou um espírito verdadei
ramente cen~rallzador, revelando que vinha do Partido. üon
servador ... 

O SR. AMPI:I'ILOPHIO -· Não vim de partido algun1. 
O. SR. ~·AUGUSTO nE· FIRiEITAS- S. Ex. foi P'residente en1 

uma slLuaçao eonservadora. . 
.S. Ex. c~êa um. tribunal de appeHação na Capital de cada 

E·stado, para· j 1llgar en1 s·egunda instancia as e a usas decididas 
pelos· juizes de primeira, esquecido das fataes eonsequencias 
que decorreram, .no regimeri passado, deste systema de or:ga-

. nizacão dos tribunaes superiores. · 
Quando tenho de ante dos olihos, iSr. Presidente, um pro

jecto de Constituicão. do Estado da Bahia, promulgada pelo 
bonrado Senador Dr .. Virgilio Damas i o, e obra .de um dos 
mais re.speitaveis n1agistrados, de um dos mais notaveis ju
ri·seonsultos CJl.H:! este pajz tem tido, o Gons.elheiro Luiz An
tonio Barbosa de Alm·e-ida (Ap_oüulos), ~cujos <talentos mais so 
vão a·cce.nt.unndo, á medida que os . annos se succedem; quando 
;vejo ahi apresentar-se uma o-rganização judiciaria racional, e 
.que obedece ás exigencias do meio em que vai Be desenvolver, 
· con1pondo-se os tribunaes de appellacão, de momento, com 
juizes das comarcas vizinhas á daquelle que proferiu a sen
tenca, ·.para que as partes ,c'Onlendoras vejam con1 pr·esteza 
resolvido o s.eu direito, garantida a sua liberdade em toda a 

. plenitude; quando vejo üreado o S1.1pre·mo Tribunal de Jus
tiça com attribuicões excepcionaes e de natureza diversa; 
quando v-c'.lo, en1fim, ce·der á lei do progresso aJ organização 
judiciaria nos estados, vem o nobre representante da iBahia 
defender a idóa da consorv.ação deste Tribunal, unico de, se
gunda instancia nos estados, legado do re1g~imen passado, com 
tofr.o o seu ~cortejo de centralização ! (Apoiados.) 

Foi ainda, .Sr. Presidente, ~e.m nome da unidade da juris
tmud~ncia, que neste .Congresso C'Ombateu-se a dualidade da 
1nagistratura. 

, Devo dizer a V. Ex. que neste ponto, principalm.ente ... 
O Sa. PRESIDENTE -Lembro ao nobre rep'resentante que 

já está ,1nuito .excedido o tempo ,que lhe é concedido, para 
dis·cutir. · · · . 

0 .SR. AUGUSTO DE FREITAS- Perdôe-rne V .. Ex., e. con-
ceda-:-me alguns instantes mais. . · . 
· V: Ex. comp•rehende, Sr. Presidente, quanto t.eria ·eu .:que 

dizer ainda ·sobr-e este projecto de· organização judiciaria, ·con- -
· substaneiado na mnenda apr·esentada pelo nob:re representante 
da Buhia; :quanto teria eu que diz·er . ao nobre Ministro da 
Justiça, cujos talentos admiro e, 1nais que tudo, :cuja unifor..: 
nüdadc de princípios, cuja systematizacão de 1déas den1o
craticas tanto invejo, sobre o systema adoptado por B. Ex. 
no proJecto ele Constituição, systema que ·entendo dev,er soffre1: 
urna pequena n1.odificação, e sobre o deereto de organiza(~ão 
da jus Liça f..ederol. .C]n e, ~si ~estivesse nesLe 1~10l!lento em clis-

. cussão, pediria licenca ao Congresso para 1nd1car os pontos 
em quó parece-m.e dever ser _alterado. . . 

Neste sentido; Sr. Presidente, p~rmlttlr-me-á V. E~. 
que apr·esente um:-:t en)enda, pela qual ficará o Ohefe da Nacao 
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cbn1 o direito de nonfear os 111agi·strados federaes mediante 
assentimento do Sup'remo Tribunal. 1 

Quero, Sr. Pr.esidente, que fique este ·'rrihunal r·espon
savel pela escolha dos' l11a.g'istrados da prilneirru instancia da 
justiça fe~eral, como é ·O . :SenadÇl pela esc.ol~a CJ:os ~·ert1bros 
:qu.e compoem a segunda mstanc1a, - restr1cçao esta Imposta 
a<.., direito do chefe da Naoão pela importancia das attribui
ções conferidas a ·esta jus.U·ça. 

~Calo-n1e, :entretanto, Br. Presidente, em: ailtenção á ordem 
de V: Ex., ·que, aliás, revelou-se de· uma bondade sem li
n1ites: e. con1o não s·ei si terei occasião de tomar parte na 
za discussão do projecto de Constituição, o que desejo, entre
tanto, para desenvolver ·estas idéas e mnitt.ir a .minha opinião 
sobre a grave questão da dis-criminação das r·endas da União e 
dos estados, de .. vo dizer, con1 a ·maior franqueza, aos .dignos 
representantes, que tanto honram,-1me com a sua wttenção; q:u:e, 
si quizerem votar pela unidade .da magistratura, si ~quize.ren1 
a,cceitar este systema ec1eetico, .proposto pelo nobre rep,re
sentante da Ba:ljia, systema que 111utila o regün·en de orga
nizacão politica e adn1inistrativa, que o paiz ambiciona, tor
nando o Poder Judiciaria da União incapaz de cumprir a sua 

. missão de hoJe, .deven1, primeiramente, retirar o voto, que 
deram em favor do art. 1 <> do proj e~cto de Constituição, onde ·· 

' está eseripto que a fórma ·federativa é a fórma de :governo do 
BraziJ; e, então, terão ·feito. ··desappar.ecer a Oorôa, o velho 
Impe~ador liberal, a antiga ~centralização rrnonarchica, dando 

. ao, paiz, ·em troca das inst.ituiçõles decaJhidas, ·uma .Republica 
centralizada} e un1 c:hefe, cujo despotismo se firmará na }ei, ~e· 
ta:nto ll1i~l'S !grave quaribo ser.á ~exercido á sombra da liberdade. 
(Apoiados,) 

Senhores, eu devo ainda, ao deixar .esta trib~una, diz·er-vos, 
p'o!'que é uma. convicção profunda, 1qu-e -a:limenta o. meu .es
·pirHo, e . que não· o .abandona:. A unica questão séria que ha 
neste paiz é a da separação dos ·estados; .e si ·este .Congres_so, 
;que reuniu-se. en1. nome da Federação, votar .med·idas como 
esta-· a unidade d~ magistratur·a- o . ·mais profundo golpe 
,que se póde desfe.char no. regimen federativo-, a propaganda 
em pi~ol dos grandes princípios democraticos continuará, no 
No.r.t.~ co·nw 1.10 Sul: ;e, então-, .senhores, quando ·estas idéas ca
·hire·m na aln1a da Nação, teremos de· assistir, simplesm~ente·, á 
conquista dos direitos hoje usurpados pela Ui:lião·, ou á sepa-· 
ração dos e~stados ! · . : · · · . · 
. ~ . Tenho conclu!do .. (Muito· bérn; ?wuito berrti. O o1·ado1·· é fe
lwttado. 'J!O'I' gTmide 'lt'lJ:'me'r'O de Srs,. 1·ep·resenta:ntes e -.:pelos 
Srs. iJ{tntst·J·o~ ·da Jttsttça e do lntertor.) . . ·. . 

. ·O $r. Gonçalves. Chaves ( .. ~Iovimento de attenção; silencio) 
-· Sr. 'Presidente, 'Srs .· representantes. Betn poucas vez1es o 
acc·ess:) a ~esta ·tribuna ha de ser tão diffic.il, .como no pre.s'ente 
debate,· ·Que os dj stinctos oradores, tQ:ue me;, precederam tanto 
têm illustrado.. · · · ·. · . . ' . · 

Parece, Si·. Presidente, que ·Seria preferível que no 1no~ 
. ~ento, eu ahanqonasse a tribuna e. deixass•e que. o~tros re
presentantes ma1.s competentes '(Muitos não apoiados) se ·e·m-
pen!hassem na discussão. · . . 

Sr. Presidente,· os dignos representantes da Ba'hia e. Per ... 
nambuco eoUocaram a questão sob. um ponto. de vistà que me' 
parece .esc~par á esphera .propT.ia dos parla!m:ento:a. (Apoiados.) 

• 
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. Os .honrad?s. J'Cpl'escnLanles i'izL•t·am rlcsliza1' a discus~âtl 
do .. t.~1:~~~no politico, do te~·reno praUco, para as espe·culaçüeti 
~;nen_~~,llca:;, p.arn as cl~u tuna·s rne~~1U.p1hysiç~as. (Apoiados.) 

. ~! . Pre:;Idente, l1l:lO. venho otferecer uma conte·stação ús 
opnuoes elos nob1:cs representant~s, tão lun1inosamente enun
(jJadas en1 seus dis·curs-os. 

Traz-me á ·~ribuna, apenas, o inLuilo de sustentar alo·mnas 
c•mencla;s, que t1·ve a honra de s.ubmeLLcr ú con~icleração do 
t'J~ngresso. E, porqne -cst~,s cu1~11clas in1pol'lam acceit.n<.;ão po1· 
m1nha p:H'lP, do system::i e?IlSignaclo no vrojec·Lü ermsLiL{wio
ll~l, e-1!1 _.seus ·~lC'.n~en!(}S -IJ·asJCos e 111.~ .quasi l.otali-dado de suas 
d l':SJp_osi ~·ole~ orgam-~as, r (~n h u IWcossJdade, ,Sr. Preside-nLe, de 
oppor ligeiras considerações ·ás opiniões auctorizadas dos hon
rados representantes~ <Cl ue tanto se rtêm saHentado nes-ta tri
buna., com o~ appla.r1so~ de todos nós. (Apoiados.) 

.Sr. Pres1den.Lc, o e1~0 desta questão tem sidO' a disLincç~o 
do duas soberanm~ :. uma local e outrá naeional. O honrarln 
l'ep!'esentante de Pcn~arnbueo, mcstl·e das sciencias ;i uridi.eas e 
s·oc1aes, com a elevaçao de un1 talento achniravel. estudando o 
assun1pto. sob um ponto de vista particular, doútrinario, di
vagou brilhantemente, procurando demonstrar que era incom-
patível a s~J?erania local com a soberania nacional, sendo 
a:quella nulhfiCada po1' esta, que a liinita; e .soberania limitada 
não. é soberania. 

Sr. Presidente, quando, apó.s os desastres da Confederação 
norte-an1ericana, a ruína quasi dos estados. que ficaram im
possibilitÇtclos ele estabelecer um governo regular, Hamilton, r, 
gran,de v.atriota a1nericano, poz-se á :fronte do Inovimento urL.io
nista. por css.a occasião, surgiran1 as mesmas duvidas, formu
lararú-se as n1e~n1as objecções que o nobre representante de 
Pernambuco aqui enunciou. Então, senhores, perguntava-se si 
era po.ssivel haver uma soberania loeal e hn1a soberania nacio-
nal. c·onjunctamente. · 

· Então se inquiria si era possível, si se podia com:Prehen
der que o individuo fosse cidadão de um Estado; por exen1plo, 
da Virgínia, e~ ao mesmo tempo, cidadão americano ? E' o que 
não póde admittir ·o nobre. representante de Pernambuco: como 
ser-se cidadão bahjano o, ao n1e~mo tempo, eidadã.o hrazi-

'leiro? · 
Mas, senhores. tcrn1inada a polen1ica no terreno das dou

trinas, o. facto respondeu da maneira mais satisfactoria a essas 
duvidas. O facto foi a creacão da grande Republica americana, 
que. apesar de un1 seculo de vida, não se tem enfraquecido. e, 
muito pelo ~ontrario. de dia para dia ganha força r. esplendor, 
assombrando o Mundo eon1 u de~envolviln1~.nt.o 1_!1•. ~eu pro
gresso. ·(Apoiados.) . . . -, . 

Penso, Sr~ Presidente, txue a resposta que o· Congresso dos ':• 
Estados Unidos do Brazil. ao foernular a ~ua Consti.tuiçã.o po
litica, ha de daí· ús duvida~ o ús objeeeõ~es lr-wantadas pelo'3 
honrados representantes, ha de set· fundada nas mesmas espe
ranças, ha de ser a mesma .que foi dada pela, Republica norte
americana áquelles que duvidavam da pratieabilidad'e da sua 
organização· federativa. (1J1u-ito beui.) · 

. Sr. Presidente, não quero, nem tenho competencia para 
entrar no estudo das t.heorias, que se podem c-ontrapôr ás dou
trinas .sustentadas pelo honrado representante. (Mtlitos não 
apoiados . ) · 

!Entretant.o. senhores, sempre direi: A soberania nacional~ 
que é a razão, ·que é a intelligencia, que é a vontade popular, 
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é p·or isso uma forca moral, un; direito supremo. A soberania~ 
p'ortanto,. realmente, é una e indivisível na sua origem, na sua 
essencia. (Apoiados; muito bem.) . 

!Mtas, a soberània não se exerce por si, tem necessidade d~ 
orgãos para agir; na organiz~ção_ dos apparelho& pelos _quaes .:\!) 

manifesta e actua a soberania nao se destaca da sua sede, ape · 
nas delega, deterrninadamente, poderes. (Apoiados.) . . 

E' sabida, todos os Srs. representantes eouheeem, a dou-- · 
trina que resulta. da escola rev~luci~n~ria franceza: -.a ~obé
rania destaca-se do povo e vai res1d1r no.s seus constituintes, 
nos seus delegados. · . 

Mas. os resultados pratic·os dessa doutrina têm sido fataes 
á França fazendo· resvalar a Nação do regilnen da liberdade 
-para o regímen do' despotismo. (Apoiados.) 

.. Esta doutrina tem creado a oinnipotencia.parlamentar, que 
tem .sido sempre funesta a todas as nal)ões em que tem 
actuado. · . 
. A verdadeira d:outrina, a doutrina americana, a doutrina 

francamente liberal, a doutrina democratica, é que a soberania 
·nã.o. se destaca do povo; que o povo não abdica, não "Q.Ullifica 
o seu poder, apenas commette parcellas desse poder, faz dele
gações parciaes, determinadas. . (Muito bem.) . 

· Eis, portant-o: a ·soberania, que. é una e indivisível na sua 
origem, na sua . essencia, divide-se, limita-se na sua mani
festação, no seu óbj eéto, no seu exercício. (Apoiad~os ;. muito 
bem.) .. · . 

.Si isto é verdade em principio, quando se trata da orga
nização de poderes publicas, não se póde deixar de parte o 
facto. . . ·. · 

Ora, qual é o facto iricontestavel, palpitante, palpavel ? 
E' que, ao lado de certa ordem de interesses, que affectam 3. 
·communhão, ha tarnhem · interesses de ordem particular ha 
tamqem_ aquillo que é yositivamente a vida local. (Apoiados.) 

UMA v·oz -· Perfeitamente. 
O SR. GoN . .QALVEs CHAVES - Ora, Sr. Presidente, si· a 

· soberania,. indivisivel em sUa origem e em sua essencia, deve 
crear para . o seu funécionamento orgãos ·COm delegação de 
poderes determinad·os, que impede que na creaç.ão desses po
deres dê. plena sat~sfacção áquelle.s interesses de ordem~· di~ 
yersa, ·.organize, P.or meio de seus orgãos especiaes, a vida local, 
1sto é, crêe o~ poderes locaes e os poderes nacionaes ? 

O SR.·;. CESARIO l}LVIM - Apoiado; _muito bem. 
O .SR. Go~çALvEs CHAVES -· Assim, Sr. Presidente para. 

mim, a questão es1tá perfeitamente resolvida no systema fe-
• derativo, eonsagrad·o np projectp de üon.stituição. (Apoiados.) 

O SR. B~ARó - Não apoiado .. -
. · . O SR .. GoNÇALVEs CHAVE-s.·-.. Dá-~e plen~ satisfacção aos 
1ntere.sses com·muns; geraes, mternacionaes, e á vida local· 
são interesses distinctos, mas harmoni-cos, pelós quaes se ma~ 
nifesta a vontad.e nacio~al; são organis_!rlos ·que tl:recisam 
apparelhos fp.ncmonaes . d-ryersos e que sao . f.orças .vivas . de 
todas as sociedades, principalmente daquellas que se desen
volvem rem um grande . theatro, que àccupam, como no 1Hrazil 
vastas regiões. E' principalmente nestas soeied~des que os in~ 
teresses · locaes e Interesses communs ou nacwnaes si deli
mitam mais; portanto, Sr. J?:ç~ªidente, parece-me que não tên1 ·- ~ ..• ; 
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razão os i~lustres representant~s, quando não podem conciliar 
a sobe:ran1a ]ocal e a soberania nacional. (Apo'iados.) 

A questao ~óde _ser de palavras, porém, eu me 'satisfaço 
con1 e~ ta den~~1naç~o; chame:m: á soberania dos estados au
tonomia asJ.mlnistrat.Iva e polltwa; mas autononlia que crêa 
poderes nao subo!d1nados a. ·outros poderes, poderes inde
pendentes que tem plena liberdade para regular todos os -
interesses, que são relativos á vida local, são portanto po-
deres soberan.os. (Apoiados. ) ' ' 

S"r. Presidep.te, o segundq ponto em que o nobre repre
sentante da Bal11a assentou a Impugnação ao projecto de Con
stituição, basê~-s~. no ~stud.o, que f.ez, de legislacões coinpa
radas, da legls1açao suissa e da legislação allemã. 

P'ara:S. Ex., a unidade do Direito e a unidade das insti
tuições judiciarias não sã.o a resultante de regimens politicas 
unitarios, mas se conforman1, tambem, com o systema fe
derativo. 

Sr. Presidente, não me pareceu feliz a lembrança de in
vocar o nobre representante d~ Bahiaa a legislação da c-onfe
deração allemã; me pareceu que S. Ex. não havia apreciado 
devidamente a exactidão das disposições a que se referiu. 

T.odos sabem que a :Confederação allemã nã·o se organi
zou soh o ponto de vista den1ocratico; todos sabem que não 
foi para manter a liberdade, que o Imperador Guilherme e o 
seu p-oderoso Ministro organizaram o systema federativo al
len1ão; todos sabem, Sr. Presidente, que a creação dessa Con
federação prende-se a razões ... . 

O SR .. CHAGAs LOBATO - Politicas. 

O SR. GoNÇALVEs CHAVES - ... supremas, de ordem 
politica. (Apoiados do Sr. Cesa'rio Alvim e de 01ttros senho
res.) 

O SR. CHAGAS LoBATO - Foi um presente de gregos que 
Guilherme fez á liberdade. 

O SR. GoNÇALVES "CHAVEs - Sr. Presidente,·· ha vinte 
annos, póde-se dizer, o - continente europêo não é senão un1 
acampamento de exercitas inünigos; h a vinte annos o con
tinente europêo está de arma.s ao hombro, e a Prussia, que 
é, o Estado preponderap.te dessa Confeqeração, es.f9rça-se para 
manter a sua hege·monia na raça allema e na p-olitica européa; 
e precisa concentrar todas as forças do Imperio alle:rpão. 

Dahi," senhores, vem esse trabalho de concentraçao ou da 
unificacão da legislação federal allemã ... 

Ü SR. ARISTIDES LOBO -E lá é direito; aqui, não te.Jn,os O 
direito; o direito, lá, é secular. 

O SR. GoN;ÇALVJES CHAVES - ... esse trabalho de absor
pção, por parte da Pru~sia, lento, mas efficaz, dos' estados 
confederados, é a poUtica, prussiana, djctada, segundo Blun-
tschli, pela logica das cousas. _ , . 

Mas,. Sr. Presidente, em relaçao a Su1ssa, qu.e h a ? 
E' verdade, Sr. Presidente, que o povo s~usso, demo

crata por excellencia, dedicado ao trabalho c a paz, e que 
occupa uma posição especial na Europa, povo neutro, so~frc, 
entretant~, a influencia do meio,. . . . . . "' 

A Su1ssa, cercada de potencias. m1hLares c. Inimigas, tev,_,, 
tambem, necessidade de obedecer a esse n1·0v1mento. de con
centração, afim de se preparar para alguma eventualidade em 



düe seja 1ieeessaria un1a acc.ão conunum e rapida de defé~a 
na.clonal; dahi a necessidade que tem a Suissa de can1inhar unt 
P.ouco para a unificação, sob a influencia desta idéa. · 

Nerh se diga, Sr. Presidente, que, si sen1elhante tenden
cia actúa no espírito do povo suisso, ella só diz respeito ás 
instituições governa1nentaes, e não ás instituições judiciarias. 

Nã:o, -sr. Presidente; porque as instituições judiciarias 
nã.o se podem destacar das instituições politicas; as insti
tuições judiciarias são o complemento das instituiç.ões po-
liticas. · . · · - · 

0 SR. AMPHILOPHIO -, . Um ramo das instituições po
líticas. 

O SR. GONÇALVES :GH~.\\"!ES - São o espelho, o cornple
mento. O pensamento director é o mesmo, e dahi é que ven1 a 
concentração de todas as forças vitaes da nacionalidade suissa, 
para mais larga unificação de suas instituições. 

Mas, Sr. Presidente, esse trabalho de unifi.cação é tão 
largo, tem tão grande significação, como quiz dar-lhe o nobre 
rep.resentante pela Bahia ? . 

Sr. Presidente, o nobre representante péla Bahia deu-se 
ao trabalho de ler trechos de, um escriptor, que tambem co
nheço, de Demonbynes. Por esta razão peço a V. Ex. e ao 
Congresso permissão para ler trechos d'este mesmo .. auctor, 
dos quaes se vê. que o pensamento do nobre representante foi 
além do pensamento do escriptor. 

Antes disso, poréri1, Sr. Presidente, analysarei as insti-
tuições jgdiciarias da Suis.sa. - . . 

. O nObre representante da Bahia asseverou que havia ur-1 
movimento centralizador ·das instituições judiciarias, porqut: 
f.0ra creado um tribunal federal, do qual dependiam todas as 
jurisdicções inferiores; e no d-omínio do ])ireito Privado enu
merou as materias contidas no art. 64, da Constituição suiss;.t, 
que passaram para a competencia federal. · 

. O SR. A.MPHILOPHro - Eu disse ·que na · Suissa a justica 
federal concentra-se em um $Ó tribunal. 

O SR. GoNÇALVEs CHAVES -. · E que esse tribunal tem a 
révisão de todas as causas. · 

O SR. AMPHILOPHIO - De todas, não, da grande . .Par~.a 
que a legislaçã.o tem commettido a esse tribunal .. 

o SR. GoNÇALVES CHA-y'ES ._ Bem; mas o nobre represen
. tante sustentpu- que havia U:in trabalho de . concentracão ... 

O SR. AMPHILOPIIIO --· Posteriormente á Constituição 
de 1874. l 

O SR. ~ONÇALVEiS ,CHAVES - ... e que o Tribunal Federal... 
() SR. AMPHILOPHIO. - Alargava sua esphera .. 
O \S:a. GoNQA:t;.vEs CHAVES - . . . alargava sua esphera, 

comprehendendo, além das materias propriamente federaes, 
outras, que· pertenciam á competencia dos estados .. 

O· SR. AMPHILOPHIO - ·As leis federaes é ·que vão; ·de 
dia .para dia,, alargando essa esphera. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Vejamos qual a esphera de 
accão do ·Tribunal Federal da Suis.sa. .Elle funcciona como 

· tribunal de· cas.sacão, funcciona como tribunal que decide em 
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11rimeira e ultima jnstanciu, ·o como Lribunal de appellaçã·o. 
Pelo art. 35 da lei que or~anizou esse tribunaL elle conhece: 

:- 1 o, d·os recursos. dr: c~ssacão. dos de revisão e rehabili
taçao nas causas cr1mmae.s, de sna competencia: 2o·, dos re
cursos contra as sentenças dos tribnnaes cantnnans 

n tan1 sobre t o- - • ( ' I;. • que as-sl,n -. ranst:lressoes da~ le1s fiscaes federaes. 
Como_ tr1b1;1na] de ca~saçao, por conseguinte e1le não 

e:~rce senao_ func<;oes feder~es. não deeide das rolaç.ões de Di-
1. eito qu: na-o affecta:n os mteresses federae.s e que só per
tencem as competenCJas cantonaes. . 

IC'~m~ tribnnal ~o primeira e 11Itima instancia, elle co
nhece: 1 _,..,dos negocws eommuns: 2°. daquelles para os quaes 
as Ieg1slaçoe.s ,fe~eral e cantonal o fazem competentes: 3°, das 
causas q1~e so Interessam os particulares. si estes. de com
n1um accordo, as suhmeftem! á sua decisão e o· seu valor é 
de 3. 000 francos, pelo menos. 

O SR. AMPHILOPHro - Vê que a sua esphera vai além 
dos negocios federaes. 

· o. SR. Go.N9ALVES CHAVES -· E' nm en.gano. Qnanto ás 
mater1as cla.ssifiCadas en1 segnndn 1ngar: - ou são fedeT'aes 
por na_tureza. ou soffreirr uma desclassit'ir.ar.ãn, porqne affe
ctam Interesses federaes. E·llas co·mprehenderri, sobretudo, 
ctuestões relativas a caminho~ de ferro; ~' o nobre represen
tante sabe que os eaminhos lk ferro. na Sui.ssa, pertencem á 
Confederação. · 

0 SR. AMPHILoPHIO d{v um apal'tc. -
O SR. GON/ÇALVES CHAVES - A lej federal, ou a. cantonal, 

as :faz federae.s. não indeffer-entement:.e·, mas tendo um crj
terio. que é o interesse federal. 

Restam as cansas que os narticnlares levam ao T-rihnn.àl 
Federal. Sr. Presidente. Es·ta faculdade, que tem o Tribunal 
FederaL de- .conhecer de causas entT'e particulares. onando 
estes '{)rovocam-lhe a acção. não implica com o. systema fe
derativo. no sentidn de .cercear on · de tnrnar dec;ner.essa,..ias 
as institui0ões Judiciarias loeaes, pnrrme. senhores. nesse 
systema. não ha~ nem póde haver. absolnta separacã.o entre 
as institu jcões nacionaes e as locaes, como de nação para 
nação. (Apoiadl()s.) . . 

Sãn orgãos diversos. mas ·orgãos qn R coe:nstem e vrvem 
harmonicamente, como partes c'Je 11m torln. . 

1Tratando do Tribnnal Federal da União amRricana, diz 
Story aue, Dada com majs SA9.'LHanca conduz ft hà.l'nl~nia._á paz 
àos estados. do que ·ess·a fac11ldarle. one tem o~ mnarl::Jos de 
levarem, por accúrdn. as suas questões an rrl'ibnnal Fed~1'al. 

Neste caso Sr. Presidente. o 'Tribunal Ffl.rlP.T'ar fnnr..ciOna, 
não tanto como 11111 üibunal .indiciario propria·mP.nt.e. mas 
como· arbitro. Os cidadã-os têm o dirr,ito ele de!=;afo;~r os se1~R 
litígios dos jnizes competentes e. confiar a sua deci~:=~o ao cri
teria de cidadãos. de meros parflcn1ares~ r1e ..;sna e.sc~lh a. 

E' o que permitte a lei suissa em relaçao ao tribunal su-
perio-r. t "' 

Esta faculdade. pois. nã-o coll1e a b~.n1. da argnr:!:en a.e~o 
do _nobre D1epuLado: t'• um pri1:cioio c1P J?lrPÜO. que ,~~·o.no~_,a 
de1xar de existir. r.omo exisfr. em 1~r.nh11ma 01. -an~zaca~0 
:indiciaria federal. E' um appello que faz~nl ns c1rlaciaos r:a 
justiga daquelles do~ quaes poden1 suspeitar para um tr1., 
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bunal commum o mais graduado do paiz, e que se ~xercita 
por um principio de equidade, de politica. ~e harmonia. 

Vê, pois, o nobre representante que o Tribunal Federal da 
.Suissa não representa o papel que ·S. Ex. entende que real-
mente representa. . 

E, Sr. Presidente, estas idéas acham-se confirmadas pelo 
quo diz Demonbynes. 

Peço a V. Ex. licença para ler um pequeno trecho rela
tivo á materia. (lendo) : 

« Póde:...se · d.izer que o Tribun~l Federal tende a cent~
lizar a accão judiciaria na Confederação, conf~rme as prescri
pções da Constituição de 187 4, sobre os negocws communs, on 
s1 as legislações ... cantonaes o tornam ç~mpetentes, ou. m:smo. 
si as partes estao· de accôrdo para litigar perante elle, :nas 
a lei não lhes confere. nem no crime, nem. sobretudo. no r.1yc1. 
o poder de firmar a· unidade d~ .iurisprt:de_nci:;t na Confede
ração. o que. em França, constitue a missao Importante da 
Côrte· de Cass·ação.~ . 

o SR. AMPHILOPHIO - F,oi o que eu disse. . . . 
Eu não o disse que a lei de.fere competencia como tribunal 

de revisão. mas digo·: O tribunal não tem superior a si, quem 
·é que mantem a unidade da .iurisprudencia? Não é esse,~tri.:
bunal? · · · .:( ~,~, . . 

-o· SR. GoNÇALVEs .CRAVES - Sim,. mantem, assim como os 
tribunaes cantonaes mantêm a sua jurisprudencia. Ha na Con- · 
federação suissa uma ~ualidade. .. 

· O SR. AMPHILOPHIO -. Mas não paralella, .successiva, "U 
disse. · . _ . . . . ! : • ,.; 

11 , ·. 

O .SR.' Go.NçALVES CRAVEs~ Como não parallela, si as jus
tiças ·eantonaes funccionam independentemente? 

E·m relação á Allemanha. diz Demonbynes (lê)·: 
«Desde a Constituiçã'o do Imperio, ·grandes esforcos têm 

sido feitqs ~para ·crear uma legislação commum a tod~ a Allema
nha. Entretanto~ fóra da,s :iurisdiccões -nor leis do Tmperio, a l9i 
nova. ·c:edend10, sem duvid'a. á influencia ainda assaz IJ)odero~a 
das idéa~s partlcula.ris:tas na Alle.m,anha, teve. de conservar 
muitas juridicões particulares e consentir em certas reserva~. 
que dã:o a cada um dos ·0.stados confederados a facHidade dr. 
applicar diversamente o regimen novo. No p.onto de vL;ta ·de 
organizacão judiciaria. a lei . abandona ás·. legislações part.i
c~lares de c-ada Estado .. o cuidado de regular a~ alcadas · .iuii
~Iarms, _e, ~a]~o para a Côrte Supre·ma do ImperJO. as condiçõe~ 
ne admiSSibilidade, de nomeação, de accessos de voncimlento.~ 
do·s ma:gistrados. » . . . · . 

Eis· até onde vai a apregoada unidade allemã. 
. . O Sn. · AMPHILOPHio -· -E~t,es . tribunaes não julgam de ne

goclos qlle poderq. ser conhecidos do tribunal supremo do Im
P~riO : ... sao neg~cH_)S da competencia dos estados. das ·I eis cru e 
na_o Raq exequiVeis ~9ra do Estado·. por isso que o legislador 
f~I obrigado a trans1g1r com as j déas particularistas. 

· · O SR. G9Nq~.~vEs CHAVES -- Mas. Sr. Presidente. partindo 
dos seu_s princrçnos. o nobre representante chega á . sAguint.e. 
C<J~Clt!sao -·unidade do Direito e unidade das instituições in-diCiarias. · ., 

Senhores. na 1 • parle, em rela cão a,b nosso paiz, estou· de 
pleno accôrdo com o' nobre representante. ·Entendo que esta . 
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11~estão _de unidade do Di_reito Privado. nos systemas federa- · 
f 1vos, nao póoc s'er resolv1da a prior?~. E' necessario contar-se 
con1 .a.s antecedentes, com a formação historica. 
. . E'. r.:,.ert.o .que nos Estados-Unidos as colonias, que tinhatn 
n~stlttucoes d1':ersas, que Pr:ovinharn, algumas dellas, de raças 
d.!,ffere_ntes e tinham uma hngua diversa, que tinham legisla
coes diversas, fundadas nos antecedentes. nos costumes e· ha
bitos .PecuHares: é certo que seria uma ·imprudencia. quando 
organizou-se o Poder Judiciaria na America. do Norte, muti
lar-se este traco. car~cteristico do povo americano e uniformi
zar-s~ uma leg1slaçao, que era, por sua natureza, multipla. 
(Apotados.) · 
. Mas, em. nosso paiz, onde ~a ho:p.ogeneidade de costumes, 
de raca, de hngua; onde os habites sao os mesmos, um DireHo 
Privado constituiâo, seria temeridade abandonar essa con
quista de transcendente alcance politico, para cedermos ás idéas 
da escola e:q)erimental, que. em ultimo .caso, tende para a uni
dade do Direito. (Apoiados:) 

M·as, si já temos esta unidade. vinculo poderos-o de na
cionalidade, por que não aproveitai-a ,e irn1os forcar a na
tureza das cousas, a índole do nosso Direito, tornando-o mul
tiplo e vario ? 

11. Entretanto. partindo deste facto, não posso chegar á se
gunda conclusão do nobre representante: da unidade do Di-
reito descer á unidade das instituições judiciarias. . 

Não; o Direito é uma forca moral; o Direito precisa de 
orgãos para ser applicado, e são as instituições judiciaria~ 
que lhe dão vida e acção. . · 

Eis aqui o ponto sobre o qual se basêa a razão de di
V•:.I'Isidade, em nosso paiz. da organização Judiciaria. H a cer. 
tamente um fundo comm11m de principias. que são a . ga
rantia da Uberdacle e da justiça: mas em paiz em cujos estados 
ha differenca nas condições do povoamento e de a.deantamento, 
a constituição dn. magistratnra. regras de processo. recurSIOS, 
alçadas. con-diçõ:es da ce1eridade dos processos não podem 
ser uniformes. (Apoiados.) 

· Se as condições do paiz podem diversificar, comq de. facto 
diversificam de um para outro Estado. para remediar ISto é 
p:reciso a diversidade de organização judiciaria, de maneira 
aue se adapte a cada Estado com as necessidades de cada 11m 
delles: , 

Outra razão é que, reconhecida a autonomia l9cal, a auto
nomia politica dos estados (não digo soberania porque ... a 
palavra parece que desagrada· ao nobre Deputado, que a nao 
tolera) ... 

O SR. AMPHII..OPHIO clã um aparte. 
O SR. GoNr.ALVER CHAVES- ... mas r~conhecida. a autono

mia dos estado's para organizare:rn os poder~s P}tblicos respe-. 
ctivos. sem nenhuma dependencia e suhord1naçao. p_or conse
quencia. soberanamente. ·seria -r:n~rti1ar essa autonomJa, negar
lhe a instituir-ão rln Poder .Tuclle1arw. . 

E. Sr. Pr.esident.r. si. norvent.ura. negassemos ao.s e~tadoc.; 
a faculdade de sua org-anizaç3.o .iurlicinria. n .que fwar1afo~ 
reduzidos.? Que f.eriamos conseguido com o reg1~en federa, SI 
prevalecesse o pro.ir-eto rlo nobre D~nuta~o? . . 

1Senhores. o nohre Deputado nao v.a1. atieante d3:s faculda:
des do Aeto arldicinn81. Pelo Aetn .nnd:r.10n.!1l, nós_ tm.hamos t~ 
corpo legislativo. nós Unhamos a mstlf:tJJçao da .1usbça f1f 1 
instancia, que é o que quer o no'hre Deputado, com uma l e-

•. 
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r ença: que não- tipha.rn as .provincias presidentes el~ectivos mas 
todos sabem que os partidos políticos, nos ultimos dias qo ~m
perio, estavam dispostos a fazer essa concessão ás. prov1ncias. 

O SR. AMPHILOPHlO - .Seg'undo o meu projecto, os juizes 
vém dos estados para o Supremo Tribunal de Justiça. 

0 SR:GONÇALVES CHAVES -Ainda peor; é un1a restricção 
odiosa. . 

Assim, Sr .. Presidente, parece-me que nfw tem razflo :le 
ser a emenda apresentada pelo nobre Deputado. 

Oon1o disse, concordo com S. Ex. e sustentarei con1 o 
meu voto a unidade ... . . . . ~ 

O SR. AMPHILOPHIO -. E qu'anto ás leis de processo, como 
as cOnsideraria? 

. O SR. GoN·ÇALVES CHAVES-. Considero-as como fazendo parte 
do que se chama organizaiÇão jud,iciaria (Apoiados.) ~s insti
tuições judiciarias devem pertencer aos poderes pubhcos dos 
estados. . 

Agora, Sr. Presidente, feitas e·stas _ observaç_ões sobre .as 
idéàs enunciadas pelo nobre Deputado pela Bah1a, e pelo !l
lustre Senador por Pernarnbuco, peco a V.· Ex. e ao Congresso 
benevolencia para, rapidamente, ·justificar algumaR emenda~ 
que 'tive a honra de apresentar . 

_ A prin1eira en1endà di7. respeito ao art. 55· do projecto de 
Ckmstituição. 

Diz o prije9!o: (lê) . . 
Senhores, a minha en1enda · cons1gna outro systema para a 

nomeação .dos membros do Supremo Tribunal Federal, consi
liando o principio poliHco com as garantias, que não se devem 

· negar á magistratura . 
Concordo que seja a escolha feita. pelo chefe do Poder Exe

cutivo, n1as com approvação do Senado, sendo o veto do ·Se
nado um correctivo aos abusos possiveis do· Governo. 

· O projecto. não garante á magistratura federal de primeira 
instancia · accesso na sua carreira. E' verdade que o · tri.bunal 
supremo0, investido de · un1 caracter eminentemente politico,· 
que delle. :faz - o grande. pilar - da Constituição, uma es~ 
pecie de poder n1oderador, destinado a manter o e.quilibrio· fln 
todos os poderes da Federação.; é verdade, d~g'o, que esse tri
bunal deve. ser constituído sob a influencia de· motivos que nem 
sempre se·rão satisf'.e'itós eom a nomeaçã . .o de ma,g'istrados, m~ra-
mente, por antiguidade .. (Apoiados. ) · 

.. Ppr· outro lado, é preciso chamar :i magiRl.ratura federal 
os primeiros talentos, as vocações decedidas e as a,pt:idõcs pro;.. 

. vadas, e para isso faz-se- indispensavel que se abra ao magis-. 
trado de primeira· entrancia uma carreira, que elle tenha 
deante·de_si ·o Supr~m1o Tribunal. . · 

· · Não basta remunerai-o bem, garantir-lhe a independencia 
i da vida: dê-se a sua parte á gloria, ás aspirações legitimas e 
nobres do homem. (Apoiados.) . . . . · 

· :E' verdade que o· projecto co·nstitucional não neg'a á lna
gistratura de primeira entrancia o acc'esso ao Supremo Tribu-

. nal,-mas· deixa ao arbítrio do chefe do. Poder Executivo a es-
colha. Ora, é :o,o intuito de limitar esse arbiltrio, de regularil.ae 
essa funcção, que eu apresento à minha emenda. ' 

·Elia cçmfere a.o Presfdente da Republica o direi to de livre 
nomeaç.~.o de ·membros do tri.bunal supremo, nos termos do 
art. 47, n. 12, com a. apiJrovaçã.o do Senado, ·na ra~ão de un1 
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terço des~;c tribunal, que se compõe de quinze ministros: o 
pr-ehenc_h1mento dos out,ros rlo11s lcrçm; se fará por nomeação 
do Presidente da Republlca. mas dentre os juizes federaes mais 
.antigos. · 

Parece-me que de~te n1odo se conciliam todas as con
v~niencias de ordem _publica; e tanto mais, quando na mate
ria do paragTapho unwo desta emenda eu instituo para a pri.
meira investidura dos n1agistrados federaes o concurso. E' 
dentre elles. que hão de sahir dous terços' dos ministros do 
Supre~o Tribunal. E,_ preciso, pois, que presida á constituiçuo 
de n1ag·1stratura de primeira instancia o n1aior criterio e a mais 
efficaz garantia; e o concurso é o systema que melhor conduz 
a esse resultado. 

Parece que esta materia teria melhor cabimento em uma 
lei organica; mas ella, para mim, é tão ponderosa, o arbitl•io 
elo Governo deve ser cerceado tão peremptoriamente, que julgo 
que nas disposições consUtucionaes devP-se determinar o pro .. 
cesso, ó meio, o systema que melhor corresponda ao fim de 
uma boa ·escolha da magistratura. (Apoiados.) 

Senhores. não 8 este o log-ar mais proprio para passar em 
revis'ta todos os systemas. todas as combinações que os publi
eistas. tên1 engendrado para 1m1a bôa escolha de magistrados. 

Nos paizes demoerat.iros. (' verdade qne prevalece a escolha 
por eleição. 

O SR. CHAGAS LüBNro - E, o peor dos systemas. 
O SR. BADARÓ- Na An1erica rlo Node está provando muito 

hem. 
O SR . .TuSTJNTANO DE SERP,\ E OlT'T'l\()S n I~PnERBN'l'AN'I'ES

Não apoiado; está c-ondemn.ado. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES- Na America do Norte ha, hoje.· 

nn1 movim,ento ern eontrario a esse sy;;,tema. (Apoiados); e basta 
uma consideração: é que a escolha electiva humHha o magis
tra-do. colloca-o na dependencia do eleitor. (A2wiados.) 

E não são os factos que o demonstran1? Quem ignor:;t os 
acontecin1entos gravíssimos que têm s·e dado nos Estados-Uni
rlos? Qüem desconhece a existencia do famoso syndic~to de 

·Nova-York. 1•rn Clltr. rn i lharrs tlp m ilhõrs Jol'anl ddapH1ado:-; 
por 11ma t•ompanllia CJtll' ltaYia nva~sallacln 11 gm·nrnn JHUllt
e1paL n rnt·ptl lt•g\:.;ktli\'ll 1•. pr·int'·-ipnltlli'Tlll'. a nHlgi~lr-af.nJ•a 
lnt•.ai '! -

Basta osf.p fael 11, para. rnnrl~mnar ~t=·.nwll1an I e s:v~Lema. 
absoluLanwnll.f~ eonl.t·nr i o tl.t'ls w IS:-irl:-; t•.os Lur.ne.::-.. ú~ 11 .=~r.r·ss 1 dadA~ 
P iÍS aspirac.õP:-; dn llilS:-;a :-;m··iPdadt•. (.tpt,in(Üi.o.;. I . 

A nomr.aç:.flo pr.lo~ e.orpns lr•gislai.J\'t"l:-; L~·az u~ mesnto~ 11~
cc~nvenienLes. TWJ'qun f'az ela Psenlha do magJsiT-~'tdn_ t~n1. negoe.to 
politico e partida ri-o: a escolha pelos rorpos .JUcllcJ;anos tem~_ 
tambem. o inconvcmir.ntP d(• const.ituh' ''m ol~·g·archla n Podee 
Judiciaria. . 

Prevalece, portanto, a escolha J?elo. Poder Exeputivo, mas 
eom criterio c garant-.ias que a exprr1encJa tem confirmado pelo 
svs.l.ema do concurso. 

·· Senl10res. n eoncurso foi rslahrircirlo na França qn~ J875; 
pelo Mini-sl.ro ria .Tusf iça Dufanrr: c um 1:01 ~v_el pubhcis~,a da 
tep,L~mun h o rl r qw• PSI p :::.~'S!Pr1la dt• f'Oll~i 11 u !ç,ao ela mag·1 sf.J'U·· 
f.ura levan L ou immrnsanwn i r o niYr l rla rnag1strat.nra franeeza, 
r h amando para 0lla os falf'n,os mais lwilhanfcs. 

O Rn .. \~JPTllLOPHlll- Folgn nlllilo onr V. Ex. nsf.Aja dü 
nccôrdo comn1 igo nos!.~ pon 1 o. q ut:· c1Htsl a do meu projecto, 
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O Sii. GoNÇALVES CHAVES -E' verdade ·que annos deJ?ois 
cahiu a instituicã·o do coucurso, mas conv~m~ t.ambem, d1zer 
alle desde então decresceu o nivel da magistratura franceza. 

-_ O que todos sabem, porém, é que esta instituição .~ahlu 
'deante da intriga dos advogados se·m causas e· da consp1raçao 
das commissões eleitoraes dos- districtos (Apoiados); mas o~ 
pubHcistas francezes lastiman1 que e1la tivesse qes~:pparecido. 

A Italia, que está hoje á frente dos estudos JUridiCos, con-
sagra o co~curso. obtendo os melhores resultados.. . . 
· Na Allemanha, um povo que sempre procede system~ati~a 

e scientificamente, tem-se estabelecido o concurso p~ra as pri-
meiras nomeações da magistratura. . 

Dizem que o concurso nem sempre garante a melhor es
colha : de accõrdo; p6de realmente não garantil-a, mas o que 
(• verdade é que, quando menos, o concurso assegura uma es-. 
colha relativamente bõa. - .· · 

0 SR. CHAGAS LOBATO - Limita O arbítrio. 
O SR. GoNÇALVES CRAVES _, O concurso tem a ·incontes

tavel vantagem de afastar os ineptos, os inca})azes. 
o SR. CESARIO ALVIM (Ministro do Interior) - E' de no-

. bilitar o candidato. (Apoiados.) · 

, O SR. GoNÇALVES CHAVES - E' verdade. A capacidade · 
rnoral é. tambem, condição imprescindivel do magistrado. e ~ 
lei estabelecerá o modo pratico de se apurar essa .condiçã.o. 

· Sr. Presidente, si, conforme a emenda que tenho a honra 
'de justificar, a magistratura federal de 1.• instancia tem de 
fornecer membros ao Supremo Tribunal, si ella deve-se pre-
parar, nã:o só para decrdir questões de Direito Privado. senão 
tambem para conhecer de negocio5 màis ·transcendentes, quer 
de ordem administrativa, quer de ordem politica, parece que 
todas as cautelas devem ser empregadas. afim de que a ma
gistratura federal seja a melhor, intellectual e moralmente. 
(Apoiados.) 

· Como já disse,· o summo · interesse que disperta esta ma
teria leva-me á fixar em these constitucional o principio que 
deve regular a escolha, limitando o arbitrio do Poder Exe
cutivo, ao quaL pelo projecto de Constituição, eskí commet. 
tida a .nomeacão ·dos magistrados. . . ·· 

Nas monarchias, Sr. Presidente, o soberano, cercado de 
s~as preroga.ti-y_9.s mag~sttlticas. terri interesse. para não de
clinar na op1n1ao publica, de manter certas reservas· na es
colha dos. magistrados. executores da lei: entretanto. -no re
gimen republicano, nos governos democraticos·, em que o chefe 
do Estado é, tambem, o chefe de um partido~ .. 

O SR. BADAR6 - Não deve ser . .• 
0 SR. JUSTINIA~O DE SERPA E OUTROS REPRESENTANTES -

E' e deve sel-o . · 
~ 9..: SR .. GoNÇALVES CHAv~s .. . . em atw ello representa a 

op1n1ao trJ.umptta'f!le da ._ma1orm, fallando e agindo' em nome 
de urna delegaçao Immediata, recente. quasi ac~tual os· actos do 
Pre~idep.te da Republica, m:esmo injustos e violentos são, de 
ordtnarw, cercados e cobertos pe)o prestigio que lhe advem 
das forças populares, da soberania nacionaJ: elle tem razão 
contra todos. (Apoiados.) 
: Uma outra emçnda que tive a honra de apresentar, Sr. Pre

Sidente, tem por fim sanar uma lacuna, que escapou na re
dacção da Constituicão, na parte referenJte ao § 2° do art. 56. 

: '!. 
i 
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Diz o §. 2o (lendo) : "O Senado julgará os membros eh 
S?premo Tribunal Federal e este os .,.juizes federaes infe
rwres." 

Sen~ores, a primeira .observação ,que tenho a fazer é que 
este. ~rtioo es~á deslocado, devendo .. ántes. achar-se nas dis
posiçoes _ rela~1vas ás funcções do Supremo Tribunal. Entre
tantç, nao _foi esta a questão de ordem que me levou a fazer 
cons1deraçoes sobre o mesmo artigo. 

. Sen~or~s, todas as v~zes que a Constituição refere-se a 
· cr1.mes, distingue, com razao, os crimes de responsabilidade dos 
crimes c_omm~J]S, como acontece no art. 58 e em outras di
versas dispos_Içoes connexas, commettendo ao Senado o julga
mento dos crimes de responsabilidade de funccionarios de certa 
categoria. 

Entretanto. neste artigo, não faz nenhuma distincção e 
dá ao .Senado a co!l!petencia plena, ampla, para o ,julgamento 
dos cr1mes commettidos pelos membros do Supremo Tribunal; 
de sorte que estão ahi comprehendidos não só os crimes com
muns. como os de responsabilidade. 

Mfis, Sr. Presidente. pela disposição constitucionaL o Se
. nado só póde julgar os crimes de responsabilidade, e não póde 
impôr outras penas que não sejam as da perda do cargo e de 
inhabilidade para servir em outro emprego. , . 

Conseguintemente, o Senado não póde julgar os crime:;; 
communs dos ministros do- Supremo Tribunal Federal ... 

o· SR. CHAGAS LoBATO- São· julgados pelo proprio Tri
bunal, pelos seus eguaes. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Bem; não está ahi declarado, 
e a minha emenda é neste sentido . 

O SR. CHAGAS LOBATO - A h! Bem. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES- E. nesse caso, ou o Senaào ha 

de violar a sua competencia, estabelecendo penalidades que não 
estão previstas na lei, ou ha de remetter os crimes communs~ 
para que. tribunal? Para o tribuna} çom!llum. para o jury. 

Mas senhores. aqui ha uma InJustiça: é que os membros 
inferiorés da magistratura têm o seu· tribunal especial, que é 
o proprio Supremo Tribunal Federal, não só para os crimes 
communs, éomo para os de responsabilidade, ~. entretan~o, . os 
membros do Supremo Tribunal Federal, superw~es em ~Ierar
chia. não têm esse pdvilegio ou essa comp~tenc1a espeCial nos 
crimes communs, e vão ser julgados pelo JUry! 

O SR: AMPHILOPI-II,O - Dá lice.nça P ... ara um. ap~rte?. ~elo 
pro i ellto do nobre Ministro da .Justiça, n~o é assim: os .. JUizes 
de 'secção são .iulgados :QeJo Supremo Tribunal de JUStiça só 
nos crjmes de responsabilidade. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES-. N~o discuto o decreto do nobre 
Ministro, discuto o artigo constituCional. 

O SR. CAMPOS SALJ,ER- O decrr.f.n de _11 c} c outnpro. in
terpretando. nesta parte. a djsposição const1.t.ucional, c!_Isp,oz no 
artigo 10°. que o~ membros do Supremo !Yibunal scrao JUlga
dos ... pelo Senarlo nos crimes de responsabilidade. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Bem; neste caso, V. Ex. cor
rigiu a disposição constitucional. 

O SR. CAMPOS SALLES -. Não: i~terpretei-a: ape~as. pem 
vó que essa r nma t.he.se con~t.ih1monal: · a le1 ordmarm. :1 
rlesr.nvolvc. 
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O SR. AMPHILOPI-IlO - E a respeito dos juizes de secção é 
a mesma cousa . li)' 

O SR. GoNÇALVES CHAVES -- Não trat9 dos 'juizes de secção; 
trato dos juizes membros elo Supr·en1o TribUD:al. 

. O SR. AMPHILOPHO -· São estes mesmos e os de secção. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES -· Mas o ~acto é que a Con~t!

tuicão distingue em todas as partes os crimes de responsabili
dade do~s ·Crin1es con1n1uns; entretanto, nesta parte, confui~
de-os, e o nobre :Ministro da Justiça, interpretando a Constl-
tu içãó~ teve de corrizil-a .... 

O SR. AMPHlLOPHIO - Em relação ·a ambos. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - ... e, por isso~ entendo que, 

apesar da interpretação muito jurídica dada por S. Ex. o 
Sr. Ministro da Justiça, a elucidação da questão · deve ficar 
consignada na Costituição, mesn1o porque, nes~e caso, a parte 
referente aos juizes inferiores irá para o arbgo 58, onde se 
trata das attribuições do Supt·emo . '"fribunal de justiça. 

O SR. CAMPOS SALLE·s - E tratando-se, principalmente, de · 
n1ateria crin1inal, toda a precisão e clareza não são demais. 

· O S1~. PRESIDEN'rE - Observo ao nobre l'e]wes~nl.ante que 
esLá finda a hora. · 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Farei ainda u1na unica con
sideração .sobre outra en1enda, relativa ao art. GS, n. 1. !Trata-se 
aqui da competencia ·.que tem o Supremo Tribunal de. justiça 
para decidir os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes en
tre si, ou os. conflictos entre juizes.\ ou tribunaes federaes e os 
dos estados. 
· Ha, portanto, uma lacuna, que é preciso sanar, incluindo-s·e· 

tambem os conflictos dos juizes e tribunaes de um Estado com 
os de outro. E' conveniente que a decisão desses conflictos· seja 
dada pelo Supremo Tribunal de justiça, visto que nenhum dog 

· estados interessados tem competencia para · isso. (Apoiados.) 
. Sr. Presidente, eu tinha de fazer outras considerações, mas 
V. Ex. já .annunciou-me que está terminada a hora. 

En1 v1sta da latitude que V. Ex. tem pern1ittído ás discus
sões1 ~~u pretendia referir...:me a uma parte elo discurso do illus-
1.re Sr. Conselheiro Saraiva, quando denom üi.ou de velharia e 
de tolice a eleição do Senado pela fórn1a por que está. consi
gnada no ]Wo,jecto; n1as reservarei para outra oeea.sião as obser-
vaÇ,.ões que dese,java fazer a este respe:i.to. . ' . 

. Tambmn desejaria pronunciar-n1e a respeito das questões 
que se prenflern á, pbr~ndade rel:ig.iosa. J~ntl:'E~tanto, V. :Ex. annun
e:iando-mc quu ~:-;tA ·finda a lwra, não n1e perrnibte ~dar alg·un1 
desenvolvimento. a este ponto. Direi, em summa, que pertenço 
á escola que faz da liberdade a garantia da liberdade, · (Apoià
dqs.) ...,Lembra-me, Sr. Presidente, ter lido em um notavel e~s
criptor as seguintes observações : diz elle que a Constituição 
norte-americana de 1787 não tinha definido berri a funcção. do . 
Estado a· certos respeitos; foi necessario que. Jefferson redi-· 
gisse e fizesse votar pelo Congresso a 1a emenda que, e1n 1789, · 
g·arantiu a liberdade de conscicncia, a liberdade de reunião, a 
liberdade de petição e a librrdacle de religião pela separação da 
Egr.e.i a e do Estado. · · · · · · 

Menier,, que é o escriptor a quem me refiro. accrescenta 
que .Jeff!3rson. redig-indo e fazen.d~ deeretar essa 1nedida, fir-
1110U a hhr.rclarlo nos Esta.doR TJ1ndm;; que conLemporanea da 
d~:~claruçã.n dos D'i'l'eftos do 1; o1n.e-rn. a emencla clr .TPfrerso·l 



- 205 ·~-

lhe é superi.o~· en1 conclusão. e precisão, c constiLue o facto cà..j 
pital da pohtlca, desde um seeulo. 

. Diz n1ais Menier, referindo-se li França: Façamos da dou
tnna d.essa emenda a base da politica do futuro. 
_ Pors bem~. f?r·. P:re?iclente~ eu q uer'o para os brazilei ru:;l 

nao .Para a polltw~ do futuro, rnas pat·;_t a poliLiLa tJo pt·t~senLe:. 
a:; !rberçt~des. c.,qns1g·nadas nest3: en1en Ja. ~~o estes o.s votos siu
ce; os, Sr .. Pr e::;Idente, que eu faço por minha Patr1a para que 
seJa grande, prospera, poderosa, feliz e livre! ' 

Vo_zEs - Muito ben1! Muito ben1l (O o·l'ad01· é abraçado e 
cu1np1'tnwntado por· rnu'itos S·r·s. 'representantes.) 

O Sr. Espirito Santo - Sr. Presidente, Srs. do Congresso. 
rrendo de occupar-me da questão judiciaria, comecarei alo-u
rnas d~s _ cons:iclcraçõ~s que pretenclq_ emiLtir a respeito, pela 
propos1çao que constituiu a peroraçao elo meu illustre prede-
cessor, representante da Balna. · 

Disse S. Ex. que, para admiLtir a magistratura unitaria 
é preciso riscar o art. 1 u da Constituição. ' 

A proposiqão, senhores, em contraposição áquella que 
acabo qe enunc1ar e que pretendo sustentar, confesso, apresenta 
seus vrs,o~ ele paradoxo perant~ a sciencia politica, ·e,· entre
tanto, affirmo : Em consequencra do art. 1 o da nossa Consti
tuição, precisamos manter um Poder Judiciaria unitario, por
que não reputo condição essencial á Federação a separação da 
magistratura entre n1agistratura federal c dos estados .. 

Confesso que deve parecer extranha a 1ninha affirmação; 
e, para que não seja tomada a minha nrgmnentação con1 sus
pe~ção de retrogrado e atazado, proüurej, ,iustamento, eseolhct· 
os a;rgunH~ntos que. tratando de provar a 1ninha these, ao mes
mo tempo sirva-me de eredeneial para que eu não possa ficar 
em plano in:t'eriorl en1 materia de liberdade, áquelles que se 
o.presenta1n corno g1·ancle::; preg·oeiros do progresso; e, até, 1)08'30 
dizer áquelles que se revelam partidarios extremados deste 
puritanisn1o de Federação, que, si, pelas suas proprias propo
sições, comprehendem bem o systema, parecem, entretanto, 
manter duvidas sobre elle. 

Assim. disse o meu jllustrc antecessor - é que o caracte
rístico da Federação ~~ a troca d.e auxilio na vida commum. 

Ora, já se vé que quen1 1nantem semelhante orientação a 
respeito de un1 systema, devo ter egual cunho de valor a- sua 
argumentação . I 

Di:sse, ainda, o n1eu illustre ,antecessor, que o Governo P8-
deral é o poder autonomico e independente dos estados, e, em 
seguida, contesta o discurso· do repres~ntante. de Pernambuco, 
quando, em un1a brilhante demon~traçao, estêl:beleceu de mo_clo 
preciso o que se chama a verdaclmra soberania ele uma naciO
nalidade quando provou que não é possível ante uma sober_a-

. nia outra soberania ele egual valor e ele egual poder, ass1m 
como não se comprehencle soberania limi~acla em se_u~ poderes. 

Não pretendo tornar redundante a m1nha expos1çao, porque 
basta ao Cong·resso a demonstração .elo nobre represen.tanlte de 
Pernambuco que produziu un1a serw ele argumentos rrrefuta-
:veiS' sobre o' assumpto .•. . 

Pretendo adcluzir arg·u nwnLu~ t'llt ordem thversa, con
forme a minha nrienta,~.a.u; preü•ndo provar .yu·e não é i"n.
eompativel con1 a Federação a unidade da Inagistratura. Pa1:a 
isso recorrert~i a un1a dnpla ord01~1 cl~ . argumentos: na pn
meira referir-nw-ci an terreno ~ewnLlf1.eo; na segun_da prc-

. tendo voltar as vista:; para o no::'so Bra;~,Il, porque, ate o pro-
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sente, vejo citar-se uma série de factos relativos a naciona
lidades extrangeirás, que pretendemos a todo transe imitar. 

Entretanto, voltar as vista;s para o Brazil, estudar os 
seus meios de organização, estudar os seus elementos de vida, 
isso não se tem feito. (O S1·. Presidente volta a occ'upar a sua 
cadeira.) · · 

Para demonstracão da :minha. t:hese, vou estudar as 
funcÇJões regulares de um go'verno, o papel que Ilhe é tra
çado na sociedade, o que lhe é pro:prio, o que .constitue a 
personalidade no homem. 

Senhores, o estudo da .Politica, como .o do Direito, con1o 
o da S-ociologia e o da Biologia, é, de 'facto, natural; a obser
vação que so·bre elle devemos fazer, tem pontos de conta·cto; 
os methodos tamhem, muitas vezes diversificando de uma 
para outra sciencia, estão de accôrdo .'com os phenomenos que 

· constituem o obj e.cto de seu estudo. . 

/ . 

Já se fdram os :te·mpos .em que se -considera1va a ·entidade 
humana .como exc·ep.cional neste reino immenso da Natureza: 

O homem tem ·COmo elementos constitutivos da activ·i
dade de .seu ·Organismo a impressão de repercmssão; de modo 
que esta a·cção .communica-se até ao nosso cerebro, assim 
como as acções electricas através de um fio estabelecem uma 
ligação entre os pontos extremos. 

Pois bem, a transmiss~o das impressões p1hysicas através 
dos filamentos · dos nerv-os sensíveis constitue modificações 
cerebraes, produzindo a sensacão do- objecto que a deter
minou. A synthese dos phenomenos sensíveis é a memoria, 
que consiste na per:inanencia das impr·essões produzidas no 
cerebro. · · · . 

~ão pretendo fazer a.qui um estudo completo de Bio
lO!gia, mas, direi apenas que essas impressões, tendo lo.gar em 
-conài~õés diversas, quer isoladas, ·quer combinadas entre si, 
.originam o que ·chamamos a;hstracção, comparação, juizo, 
raciocínio, pensamento, imaginação,. rem~niscencia, - tra
balhos esses\ div·ersos, ·que se resum.em no que· ehamamos -
razão; e o c-omplexo de todas· .estas funcções par.ciaes constitue· 
a intelligencia, que tem~ por objecto o conhe-cimento exacto 
da Natureza. A funcção da intelligencia abrange, portanto, a· 
funccão da sensibilidade. · 

Sendo o homem um ser organico, a vida animal nada 
mais é do. que a acção . constante de combinàç,õJes .e de com
posições ·Chimicas determinando a substitui·ç,ão dos elementos; 
que são elin1inados p•or outros no1vos. Consistindo a saude 
physica na regularidade dessa substituicão, qualquer per
turbaQão que nella se dê, origina um mal estar, experim.en
tando-se impressão inversa, no .caso contrario. DaJhi a ne
cessidade ·espontanea· de manter em 1COndiÇ'õl.es normaes taes 
funccões. 

Cada funcção diversa no organismo humano· . determina 
un1a . necessidad.e .correspondente; ·essas, por sua vez, ·geram · 
instinctos. A resultante das diversas ne·cessidades organi,cas 
.Constitue a a0tividade animal, que dá OTigem ao instincto de 
conservação. 

As necessidades resultantes das funcções sensitivas e in
tellectuaes originam o instincto . de· ·curiosidade, que, actuando 
em combinação _com o instincto de conservação, determina 
a(}tos instinctivos ou incons-cientes e actos IVoluntariós ou pre
sJ.~i~os pela con~ciencia; Podendo qualquer desses acto~ d~.:. 
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ter~inar outros, c.onstituem. verdadeiros motivos de accão, 
ctev1dam~nte apreciados pela intelligencia. . 

. J?ahl urna série d~ acçfõ:es diversas, que se referem á 
achv1dade, de mo.do a Ler logar a. escolha e a resolução de 
ernpr-eg·~,r um me10 para . co~1segu1t· um fim, o que constitue 
a iunt:Ça0 ~a vontade. Maiufe~L~I.Hlo-sc esLa e.spontaneament~ 
en1 conchçoes nonnae~ e presldllla pela inLelligencia, diz-se 
que a vonLade a c lua llvrcment'e. 

A ·vontade, 1J'9rLanLo, é. a synLhese de Lodas as funcç;.ões 
cerebra~s, r. c9ns~l~ue, ~or Isso mesn1o, a funccão mais tran
scondenLe da 1nd1vldL~~llda.de humana. A liberdade é a acção 
normal da von.la~e .. ~1,. por qual,_qu~r motivo, uma accão ex
tranha vem a 1nlluu· d1recLa ou mduectamente sobre a acção 
espontanea da vonLucle, esta l'i<..:u .coagida, ·e dá-se então a li-
mitação, o·u annullação completa da liberdade. ' ' 

Comprr.hende-se que estou esLudando esta questão con
siderando o hornem :individualmente. Estabelecendo um con
fronto enlre o !hornen1 e os demais seres, que, na ordem bio
iogica, lhe são todos inTeriores, noLa-se que as suas funcções 
são capaze~ t.ie at.tingir o maior gráo de desenvolvimento são 
ca·pazes da perfectibilidade 1'elaüva, tornando o homem 'apto 
para exercer 1nuior acção no meio em que vive. 

Póde-se diz:er, Sr. Presidente, que o homem é tanto mais 
homern quanLo mais livre, pois. que dispõ:e dos recurs.os ne..: 
cessarios a desenvolver as suas forças naturaes. 

Considerando, ag·ora, .que esLe ente dotado de qualidades 
tão raras, ao nascer ó fraco e incapaz de prover aos seus. re
cursos (suas necessülarles), o que não acontece a indivíduos 
pertencentes a outras classes animaes, comü poderíamos citar 
muitas, ven1os que a sociahilidade é condição indispensavel ao 
homem. 

1~, p'ergnnto: Na sociedade, qual é o ,principio primordial 
que concilia o desenvolvimento indi'vidual com a existencia 
do homem na sociedade, fóra da qual elle não poderi.a viver ? 

E' que a liberdade individual se torne uma realidade no· 
meio sncial. 

A. sociedade nada mais é do que un1 meio para o des-
envolvimento individual. · . . 

O desenvolvimento individual é o firn a que deve at.tlngn 
a sociedade e tudo aquillo que a ella pertence. 

Con1o, então, Senhores, poder conciliar a acção expansiva 
da liberdade de um individuo con1 a acção correspondente 
daquelle~ que o cercam? E' · es_te, j~stap::.ente, o :pro.blema, 
-cuja .solução consiste na concepçao scientihca do D1rmto em 
Sociologia. . 

O Direito é 0 modo pratico de exercer a liberdade moral 
no meio social. O Direito consiste, po~tanto, em cad<: 1llill 
exercer a sua 1 iberdade de n1aneira a. nao tolher a acçao da 
1 ibe!'dade dos seus semelhantes no n1e1? ~OCitl;l. . , 

~fá se vê qu 0 a idéa que fat~o elo Dn·olto c a rna1s eley31da 
possivel. , · 1 t 1· a so Un1a vez que o h ornem e essencm men e 1yre e . ~ . -
ciedade é. um rncio necessarjo ao seu des.envolrvimento 1nd1-: 
;vidual," a prirncira condic,ão na~ural. da. VIda em commum ~· 
lornar a socicrlad 0 uma garantia cl ,~ liberdade~ ~ exerc.er r 
homen1 0 seu direiLo, é tornar pratico o exerc1C10 da hbe -
dade moral no meio social. . · , io 

Agora, enearando a sociedade, tambemj por uma ser 
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·d0 coHsidel'açõos, que· ~w1;ia cmfadon:lw desenvolv-er aqui, di.:. 
rumos: A sociedade tem uma ol'o·anização analon·a ao in-

• • l:) "' ~ 
d1v1duo. -

A sociedade não é~ silnplesn1ente, uma agg'lomeração; · ella 
fórma um· ser or;g:anico, tão complexo .eo1no é o' organisn1o 
hun1ano. E.lla. ten1 todos os predicados que p,oden1o.s consi
derar no indiyiduo: pe!fsa, s-ente e quer; . tem funcções cmno 
o individuo. São · funcç1õ1es snciaes: as sciencias, as lettras, as 
artes, o con1n1ercio, industria, etc.; de modo que, assin1 co1no 
o individuo se des·envolve·, a ~so-ciedade se desenvol.ve tan1be·m, 
e, ben1 assin1, as suas funcções na irazão directa do exerci•cio 
a que estão sujeitos. . 

üon1o es.pheras de acçã.o no individuo, ha a inLelligeneia, 
a sensibllidacle e a vontade. 

A socjc·dade, ser organizado n1.ais üOtnpl.eLo, La.tubem1 Lem, 
co1no o individuo, a sua intelligencia:,. ·a sua sensibilidade c 
a sua vontade. Pois ben1, quaes são as espheras de acção 
que na s:().cied:ctde -eorl'esp-onclem áls funcções -c.erehraes no 
individuo ? O orgão .da intelligencia na sociedade ·é o indi-

. viduo propriam.ente dito, isto é, o ag·entc p-ensante no n1eiu 
· social. __ . · 

O orgão affectivo da .socieàade é a fa:milia; esta é que 
constitue a .-esphera de a0ç.ão da sensi:bilidade no n1eio sócial. 
O orgão da vontade social é o· município. . 

· , Eis aqui a ba·se do go'y•ernó livre; é no 1nunicipio ·que o 
homem, or,gão da intelligencia social, nas.cido -da fa·milia, que 
é a séde das funccões affectivas ·na soüiedade, inicia; -os pri
meiros passos da:s actividade.s conectivas peculiares ás ag
swemjaçõe:::; 111unanas. . . . -

· E' no rnuni'cipio que se dão. as p-e.quona:; tlOllül'etiza,}õ.es da 
vontade locaL . 

Deante destes estudos sociologic.os, considerando a so-cic-
. dade, que -ten1 ·seus orgão~s p'erfeitamente distinctos ·e as suas 
diversas esp1heras. de ~acção 1COm:pletamente discriminadas, 
conser.vando, assim, ·a sua organização p-erfeita analogia· cmn 
a organização humana, si é verdade .que a ,principal regra 
pa~a -erear a entidade !human:a· c desenvolvei-a consiste em 
Despeitàr os seus direitos indi'v:iduaes, tan1be1n deve ser rcgTa 
absoluta que, par_a facilitar o desenvOJlvünento social, deve-se 
attender ás .eondiçõ-es peculiares da so·ciedade de que se trata. 

As·sim, Senhores, a ,sociedade é um meio para \o individuo 
.e vara o seu des.e,n;v,olvimento intelle<etual e ap,erf.eiooa:m-ento 
moral; ·assirrL, p-erguntarei; me· dirigindo) especialmente, aos 

. distinctol:i republicanos do Hio Grande do 1Sul, federalistas 
· radieae-s: Têm raz:ão os senhores .quando djzem que. querem 

F·ederação porque prégaran11 .este systen1a poHtico ha rnuitos 
· annos? 

· E' 'Un1à razãp bastante l)ara que urna fór1na de governo 
seja em todas as suas exigencias applicada a um povo e1n 
particular, .pelo i'a.cto de alguns a h·averem prégado ha muito 
~emp.o·'? · 

0 SR.. R<\:NIIRO BAHCELLOS - Onde demos isso COlU.Q -mo
tivo? · 

·O Sl:L E~sPIH.l'l'O SA"NTo - Es.tá nos Annaes. Os povos são 
para as ·rórmas ele ,governo, ou as· fórmas de governo para 
ps povos?. 

UM SH.. RE·PHBSBN'l'.:\N'l'E -.O Governo quer .a· Federação. 

I: 



O Sn-. EsiJIFWl'O 8ANTO- Quando LJ:atarnos de r•econslru ir• 
a nossa Patria, qual é o nosso dever'? 

.E', sin1plt~snwnto, . voltar os· olllo~, pal'a a.-5 na1;ões maj·s 
adeanLada~; c·u.; ::-wu regnnen governamental c traa~plant.ar vara 
a. 1wssa 11 <J.i.t'l ~~ a ·! úrma elo 1governo que cllas adopLmn, não 
d tSlJl\!J~~~ u.Liu. r11~~ n 1u. us f f e r1· expressos no reg'l'men politicli 
·da Unwo amcncana ? · 

, Pergunto:. Quan las f(:•rrnu-; elo Jedo1·a.lismo uxi:-:;Lcn1 ? ~(J 
puclt~ ht~vet• tana. ot~ ha cllYI?:·::;as '? ALJl1u que pódo haver· dif
fet·:~u(e.:; fôrmas de~ g;(J':('l.'IlO fcdet·al, !.antas quantos são os 
de,·:wnyol vinwnt.o~ dos povos a que Lúm ,,Je scJ.' applicadas. 

Por I anto, digo: ~\ HüSSi;t p.r:euccttpac,ãó nã:o deve ocnsistir 
cm !ransp'ialiLUJ' para o Brazil todas as nmTnas da fórJna fe
der·alisl.a adoptadas na ~confederaoão an.tericana; o nosso fim 
é, adopl.anclo como priueipi{l que a fórma federalista 6 ne-. 
cessarm e indis.pcnsavcl, adaptai-a ao nosso Brazil. 

UJ\I Sn. ltEPHE.SENrL'ANfJ'g- A h i, de accôrdo. 
O SH. EsPIHITO .SANTO- Bein. Chegando a. esLe :ponto, 

direi: ~estas c-ondições! o 1Sr. José Hygino clen1onst.roü que 
a cliscriü1inação da justiça f.ectera.l e jusLiça Iocal seria un1a 
exigenr:.ia, si, porve11tura, tivessen1os diversas naç!õles ligadas 
por un1 tratado internacional; e nã.o pretendo des,envolver, 
nem proYar; -pois seria un1a redundancia, que não póde haver 
duas so bera.n1 as; ficou este :fa-cto hem demonstrado. 

Dr. n1oclo ·que, entre nós. a soberaJ.1ia que é? 
A sobera.J.üa é a synth@se: da vontad-e dos cidrudãos e1n uma 

uacionalidade: a soberania é . a resultante das al.l'Lonomias 
individuaes. · 

Qual a razão· que ·deverá levar-nos a adoptar un1a mag·is- ,. · 
t.l·alm:a local para estados ? 

· ·. . . . Parece mesn10, á primeira vista, .que uma condição da. 
fórma ·de g·overüo federal é teren1 os diversos estados agentes 
exclüsivan:1entn seus e ·que representen1 .os tres p'oderes po

. litieós até então discriminados. Diz-s·e mesmo que é uma 
condição· para a 1'úrma. federal hwve1:. magistraturas locaes. 

Desejava. saber por que, ·si ihouver magistratura unHaria, 
·não ha federalismo ? 

· Per:gnntarei ainda:, Por ,que a Fede:r;·ação é a n1elhor fórma 
de go,verno livre ? 

· U1vr ·Sn. H.EPB:ESEN'I'.-\N'rE- !Nerihum clo:5 systomas consigna 
a magistl'aLura unitcrl'ia; ella s.o biparte. · · 

O SH. . .-,EsPuÚ-.ro SANTo- Vou prova1· que é ~possiveJ um 
syt;l.ema de· governo :federal 1com. rnag·istratur.a unitari~ . 
. · ·Sinhore:3. a fórma ele governo não é mais do que> a mo
dalidade q\w 'T1nve assun1ir o Estado, quer cliz·er,'. a rel)reseu
tação rh.i poder social desUnada a manter. na: sp~wcla~e 0

1 re-
. gin.1eri dó Direito; e, a~.tendend_o, que ?' Dn·eito1 e a_ hherd~de 
pratica no rneio da sociedade, Ja se :ve qu~ a! questao capltal 
. ·é que o ]~st.ado . seja o.rganiz.ado .'ele n1:ane1ra tal, que o ~o-
minio do Direito seja uma realidade: .de n1odo. que. os n~- .... 

. dividuo.s possan1 expandir a ·acção incl ividual at.ravez do 1new 
·em qur. vi:v:CJn. aLravez do espaço e elo l'.empo. · 
· · Po·is bem; .considerando. o Estado c~mo· ·ess~ reprcsenta-
c.ão ·do p·oder soc.ia.l, .con1o ,essa dcleg·aça~ g~ntuna d3:. sobe
rania lUteional. clle deve ter urna or~·an1zaçao apropriada. a 
bem ~precnc.hcr; o fim .que lhe é pr_opno. 

14 
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Mas, tendo en1 vis La que1 a aeção · do. Estado ·~consiste ern 
tornar compativel. a -coexistencia do individuo no meio social, 
estabelecendo para esse fin1· nor1nas de acção, se torna. in
dispensave:l a discr,~minação dos 1poderes adaptados .a :~eiX
prünir essas normas, a definir os direitos ~com inteira .pro
priedade, e unl outro apropriado :á .execução; de modo· que 
ellas se tornem efficaz,es. Eis aqui, portanto, os dous poderes 
principaes. · 

.Mas, .eomo nem sen1pre póde ihaver inteira clareza na 
definição ou na sua comprehensão por parte dos interessa
dos, apparece a necessidade do P.oder Judi-ciaria, que nen1 por 
isso deixa ~de ,ser tão importante como .os dois prin1eir:os, e, 
até, este pod·er, concretizando o -conceito da justiça, ü con
ceito mais transcendente na ·Sciencia social, é a principal ga-

. rantià da li,berdade. A justiça que é ? O respeito ao Direito .. 
O Poder ·Judiciaria, por st, assume impo.rtanc~a suprern;a, 
attcndendo-se a que é elle o Nerdadeiro~. guarda da lei, con1o 
o legislador é que a formú:la, e .o Executivo o seu' executor; 
e, poi' isso; dizen1os que ~um governal livre é aquelle em que · 
a acção desses poderes vem a ser ·verdadeiralnente· norn1al, 
ein .que dessa a~cção resultam t·eaes effeitos no sentido de 
1g·arantir a U,berdade. · 

Mas; vejartws as necessidades que sobí·evê~ á organiza
ção de càda um desses poderes, par~a ·que. o ~G.b'V7erno seja ef-
fectivan1en1.e livre. · . . 

E.m relação. ao poder que· tem de· formular a lei, vemos 
'- o Direito, uma das· func(2.õ-es ·mais imp•ortantes:. da sociedade, 

como a .Sciencia, desenvolvendo-se no meio social atravez do 
espaço e d.o tempo, apreserutjar modalidad.es, !div~ersasr. qu.e 
devem ser attendidas ,pelo :Poder que te1n de def.inil-as 'Con1 · 
verdade, 'c.om. pre>eisão.; o Poder Le.g,islativo, portanto, neces
sita acon1panhar as diversas n1od1f.i.caÇJõles do meio local, as 

·diversas neeessidades da ·occasião, para que seja fiel ao pre..: 
ceito que pretende estabelecer. · . . · ·· · 

·De egual aptidão precisa o Poder Executivo para ter a 
verdadeira comprehensão das leis que representam esses va
riados interesses .de oecasião e de ~localidade; de modo que, o 
Governo que não . tiver essa propriedade não ·'é um goiVerno 
livre; não é .un1 go,ver.no adaptado a ser à garantia da liber-
dade pratica. . . .. . . · 

Ma:s. o'Pode1r .Judi-ciário·, qual é. a suai funcç.ão? E' app:Ucar -
a lei ~os casos vertentes, qualquer que seja a lei ·e qualquer 
que seja o logar, em relação a qualquer individúo, e qualqu.er 
que seja o tempo. · · 

Pergunto: Existe debaixo do ponto de vista da Sciencia 
social, ern presença do 'Direito Publico, analogia de caracteres · 
éntr.e à natureza do Poder Legislativo e Executivo, de um lado,· · 

· e a natureza do Poder Judiciaria ? 
E.xiste paridade de .cir·cumstancias para que se estabe-

ieça paridade_ de exigencia em relação. a estes tres poderes ? 
· Garanto que' os senhores .que sustentam a duplicidade da 
magistratura· nãô me hão de provar. que têm ·co.ndições ana
lúgas o .Poder Judiciario de um lado e o Legislativo e· Exe-· · 
cutiv,o de ·outro~ Sã.o condições diversas, perfeitamente dis-

. criminadas . · 
· · ···Ao lado da variabilidade dos interesses a que se referem 
... o· P.~der Legislativo. e Executiyõ a ex.igir J?.r_op~iedade de .ada-
ptaçao a essas var1egades, ex1ste a 1nvar1ablhdade dos 1ªte-
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res~ses da j LisLiç·.a, tiUporlu1.' a lu.Lias as vaixões, sempre a rnesma, 
·estave,r" pennanecendo 1rr1mutave.l utravez do ten1po ' 0 do 
espaço. . . 
. Nestas condições, de onde pretender tirar relações de pa

l'~àa~e entre o Executivo e o Leg:islativo de um lado e ·0 Judi
ciar~o de ou~ro, e _querer concluir .que. e!les d:vcm ser' repre
s~nlado.s po~ O:R~aos . con1peLentes, SUJeitos as mesmas cori-. 
d1ç~es de exigC?JCia, ainda que. possam e devam as diversas l·o
calldades, as d1vorsas facções o aggremiações diversas de in
dividuas ü~1.·, Yerctaclciramento, att.cncliclo a todos os seus in
teresses ? :S·erá preciso isto ? 
· . ~)orgunLo si se. dá. -oxigencla. cg·ual ~m t·clat;ão á garantia do 
Duelto, para que haJa cm cada localidade uma n1agistratura 
parti e ulae a olla. · 

Seria preciso que me proYasscm, Senhores, que o juiz 
·que. per:tcnce a ~tn~a localidade, ~istribuirá a justiça com .pre
varwaçao, parcialidade e venahdade quando tiver de julcrar 
en1 outra localidade. Si me provarem isto; estará resolvida 
affü·n1ativan1ente a questão. · 

· 1\-ias parece-me que se suppõe, se·m fundan1ento l~acional, 
:que o Estado que te·m de ser julgado por um juiz de outro 
Estado nã·o obterá justiça, de modo que a probidade do juiz 
seja un1a ·condição eventual, ephemera, dependente apenas da 
localidade a que elle possa pertencer ! 
. Isto é no teereno ela Sciencia, e•m th~oria. Digo - pre-

tendi provar pela Sciencia que não é condição da Federação 
a magistratura dupla~' iPOt~cru~, . aliás, serial preciso suppôr . 

· uma condiçãp que não se verifica - a. variedade do Poder 
Judiciaria a par da varicdÇtde. da lei. 

Entendo que pertencemos a ·uma patria una; não faço 
dis·crin1inação de estado's, senão ·corno circumscripções de lo:.. 
calidades e1n que a administração e o Governo devem ter sua 

· esphera propria de acçã·o, de maneira a não ser embaracada 
.·pelo Centro . 

Não supponho que pertençan1os a nações distinctas, 
que Pernambuco, por exemplo, seja um ~stado em relação .. ·ao 
qual os filhos dos ouüros estados sejan1 extrang·eiros. 
· .·. Supponho uma patria una, disse. Nestas condições, a 
exigencia para o Governo e~ercer, de mo~o aprop~'iad.o ~s nor
mas ·de progresso, as funcçoes q11~ lh~ sao pr·oprias,. na~ pr~-
·cisa n1ais .do que ter o Poder Leg·1slatlvo e o Executivo locali
zados . e assim como o administrativo, com uma parte con1-. ,. ' 

. plementar deste. - · 
Mas o Poder Judiciaria: este, porque ? Quero que estes 

. ·poderes 'sejam varia veis, os p~deres L.eg~slativo . e E~ecutivo, 
· po~que os inte-resses, en1 relaçao ao Direito, variam .e~ .suas 
. n1odalidades .ctiver.sas, confGrmam-se com as cond1.çoes. do 
'clima ao-oTemiação etc. ; de n1odo ctuc devem ser attend1das 

' 00 ' . t' l d to:das, as exigencias de suas fórmas par wu ares, que po e as-
sumir o. Direito. ~ . ... 

. Mas, ein relac~o ao Poder Judiciaria, .é d1yersa a quest?o. 
A lei, proclamada por quem quer qu9 seJa, e sempre a Ie1, e 
não vai influir sobre a maneira de J ulg~r. . 

-- O magistrado que não merecer con.f1anca para J~ll~ar os 
verdadeiros interesses, collocando-se ac1ma .das cond1çoes Je 

· 'lócalidade, está em posição incapaz de possuir u·ma toga. Isto 
é pelo lado scientifico. 
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. Agora, e.m relação á prati·ca - .. no Brazil, que -ven10s '? 
Não qu-ero saber, ex·clusiva.rnente, c.omo se í'cirrnaram as outra~ 
nações; Já .apre-sentei -os princípios para p_o-der sobre ellas 
raciociüar. Sahirnos do regímen da Monarchia cpnstitucioijal 
representativa. 'Tive occasião de observar que a Constituicão 
que regia. essa fórma de geverno era uma _lei muito regular, 
como uma bôa combinação de governo pratico. · · 
· Entl~etanto, víamos todos os preceitos constitucionaes 
completamente mystificado.s; . 

A lei de nada .valia, de modo que,. havendo unia combl:.. · 
naoão bastante engenho_sa entr~ os poderes Executivo, Legis
lativo e Judiciaria, a harmonia -dos poderes. tão decantada era 

· uma verdadeira chimera. · · · · •· 
O· Poder Legislativo . era·. uma emanação do Poder Exe

cutivo; o· Poder· Judiciaria, um instrumento 'deste; o Poder 
· Exec.utivo, concentrado nas ·mãos do chefe do ·Estado. 

. Era, portanto, uma fórma de governo absoluto, disfar
çado ... em Monarchia constitucional representativa. Este é o 
factp. ·, _ · _ 
. _- ·. M_as; quatltquer que fosse a appl'icação ·que . .ctesse1n ,á Mo- · 

· . nárehia no Brazil; · est~ instituição tinha de obedecer ao . pro-· 
gr_essp .. _ . · . . . . _- · _ _ _ . · 

. .. . Hoje, aqui estamos organizando a Rep\l:blica. . · 
Precisamos _des.centralizar. a politica; _precisan1os dar ao 

Poder Legislativo n1~'ios de acção, e a-o· Poder Executivo un1 
. verçladei~o ·agent~, ·afim de .que todos os poderes ·se equili-
brem.· . . .·.. . . . .. _ . . . _. · 

· Pergunto: · 9 .·project:o· de Cqnstituiçãó conseguiu .seme_-
lhan:te· resultado ? Esphacelou ·cpmpl.etamente um poder que, 
não ·sendO de. tpdo üma ficção, era · um poder mal represen-

, tad:o -eni consequeiiéia de sua má organização. · . . . 
·.. . . N'ão m~ . occupo·. agora. do _ Poder· Legislativo, . nem do Exe

cutivo;:·pedia·, porém, ,qúe os -Senhores cihse·rvass.eim- as con-· ' 
. dições: do J;losso Poder. Judiciaria, tal qual se acha. concebido· 

· · •· no projecto . em discu~são, considerando o magistrado ·em r e- · 
laç.âo a:os .. i.ndividuos pa.ra quem ·tem elle de distribuir~ jus-

- tiÇa· e e!ll relação ás: localidades em que cada urn' permaneça., 
··e ·cmnpar.emós -;esse ·poder ccim O Poder Judiciaria,- constitui do 

· . : po_r .:Uma magistratura. una; tal como se· achava elle consti tu ido, 
.. . .-qne se .verifieará. ter. _sido elle .completamente ~acrificado: · 

·_ ·._ : _ .. · ü. qúe nã.o :re_sta ·duvida·. é' .que, no antigo· system.a,- p Poder · 
·· ··· ._ · Judiciaria .precisava · dé -'ser· fortalecido· de modo· a tornar~ se . 

. . ;_:independente ·,.para distr-ibu.ir justica com. mais garantias de: 
.Imparcialidade~ · · · ··._ · . ·. . . . ._ - _ .- . · _ _· 

••• f • ... • • • • : Um juiz· _deve ·ser ·d. ·principal defensor . das ·liberdades, a 
: ·~guarda dos· :tlireitos dós. cidadãos;. e, .-nessa ordem .- de · interes- . . 
<ses,; quaes. _sãó~ ·as necessidades a satisfazer·? -A interpretação,-
' .fiel< dá :lei con'tra, os sophismas d·os. interessados. . . . . -~.. . 

:os· direito-s .políticos;·· ~ein· pa~ticular, têm ·_grande :alcance _ . 
. <e . transcendenc:Pa;- . ~mas .quan~o . aos direitos, . ~m- . g,jjr-al, . dos . . 

cidadãos·,: a liberdade ·pratica, isto· é, de c.onstanteuso, são .elles . 
que ;nos interessam· .a to dó m·omento; de maneira que nós,· em .. 
vez -dct.e:J." f-orta~lee,i-clo :o Poder .Judi,c.ia-ri!O,- o 'te1110s en:fr,aquecido. 
é -peorado; o juiz h a. de estar suje i to ás influencias das~ lõca-
lidades . · . ' . , · . · . , .... 
· · O magistrado. entre os nossos Junccionarios era um ·verda

deiro pária; cursava as academia~ por. longos annos, com 
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djspen~io enorme, para obter ·um diploma scientific·o e, depois 
de mtuto esfo1~c-o 0 empenh-o, um logur de juiz, tendo de atra
vessar un1 lm;1go tlrocinio nos ;nattos, nos sertões, vivendo coin 
homens rudes; mo9os acadenncos. qnc tinham adquirido uma 
çarta pcl·o sou In8rito e pelo seu estudo, viam-se <ieante do iso
laJ!l~r:to ~10. uma verdadeira morte moral. Tudo 'isso é um sa
crlfiClo 1mmenso. 

UM Sn. REPRESEN'.í:'.<\N'l'E - Mas. cmno se melhora iss•) 
r-on1 a unidade da magistratura ? 

O Sh-t. EsP1n.vro .SAN'l~o -- lVIa-s, depois -dessas provações, 
anal -r> futuro do n1agistrado ? Elle desejava chegar ao logar de 
d~scmbargaclor: para es.se :fim passava por diversas instan
CJas; 1 quando chegava a d~sembargador, .iá era um homem 
velho. decrepito, completan1ente gasto pelos continuados sa-
crjficios. , 

Senhores, eu son o primeiro n. fazer inteira justiça aos 
11ossos n1agiRtrados. Em r.egra, são hon1ens pobres e honrados. 
E. qnanclo algnm attingia ao Supremo ·Tribnnal de Justiça, era 
considerado como verdadeiro afortnnad·o da sorte. 

Os seus ordenados eran1 insufficientes, tão reduzidos, que, 
depois de u n1-a longa seri.é de sacrifícios, só c-onseguia o ma
gistJ'ado deixar na mis·eria a :família. E iRso ·não· é para admi
rar, porqur eg·ual s·orte têm quasi quq todos os homens di·-
plOIJ}ados nesta terra,~ · 

Alérn disto; nm magistrado, como todo mundo sabe, ft
cava sn.icito. ligado, mesmo. ás exigencias do Governo, que 
tcn1 feito dêlle um instrumento de seus· caprichos politicas . 

. O :~n. ·AMARo· CAVALCANTI- -· Perdô9-me; eu tenho. sido 
sempre. ri1agistrado, e ainda não fui instrumento de ning11em. 

O SR·. ESPIRITo SANTo - Meu collega,· me refiro ao facto 
erri· geral. smn a menor intenç.ão ·de exaggerar; e o anarte de 

· V. Ex. não contesta n qne estou affirmando. Senhores· d1J 
Congresso fallo dos. magistrados, com alg11n1 conhecimento de 
causa; po~qi_10 é urna cl.a.ssé a que estou mais ou menos ligado .. 

·· 0 SR. AMARO CAVALCANTI - 0 que é verdade - e ahi ê 
que está. o defeito -· é que a escolha de ma~is.!rfados não tem .. 
sido feita regularmente, na alt:ura da sua m1ssao. 
. . ·O ·SR. ESPIRITo ·.~tANTo - Digo que os magistrados, em 
regra são homens probos. qn e todos procuram cumprir o seu 
dever! com a maxim~ dedicação.· 
: .. UJVI SR. ·REPRESENTANTE -. Todos ? 
.. o SR. ESPIRITO SA~To·-· Fano relativaq1ent.e. O nobre 

Deputado deve saber que· não h a nada absnlnto n.este mnnd_o. 
~Mas; Sr·; Presiden.Le, vou particul.arizar ainda ma1s: O n1a~ps

. tráclo entre nós. o:ffcctivamente. h!Jha certas g9:ranbas.: .a .vlta
. üeiedade e a j_namovibHidacle. P~1s bem, e.ssa mamov1bllidade, 
·que poderá parecer uma garantia. nem .sempre_ o era, mas, 
apenas.· un1 reeurso de Ql~~ o Governo .,lanç~va _ma o va.~a ~x~r-
ccr 'P''ossão. sobre os n:ag·ls~;ra.dos ,qnc ::lC' Lmna,,an1 refractarws 
aos seus manejo.s. E1s o fac~.o. 
. Ern taes easos. Sr. Pr~s1dente, salta aos. ojhos que de~ 
-vemos ·Co1locar a nossa ·mag1straj.11ra. c:Tl condi<:·oes de. torna 
cfficaz a i-l'aranti a n a libcr~a?~ elo D1rc~to. .. . ·. o 111eio consiste em diVIdll~ a mag1stratur9: en1 federal e 
dos estados ? Ou. antes. o meio é ter. o magistrado depen-
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dente aa acçãô politica . das influencias das localidades e, 
mesrno, do Governo central? E' justamente esta a causa prin
cipal que Bacrifica os interesses vitaes da magistratura. · 

Já. se vê que. si, até então, a acr;ão dos g-overnos era no 
sentido de corromper a magistratura, hoje esta acção tor
nªr-$~-á completa e absoluta, será tanto mais ferrenha e ~c
centuada, quanto n1enores forem as localidades. en1 que ella ~e 
exercer. · 

E' assim que devenios estu~ar a nossa magistralura. 
Pergunt·o: :Si, até então, o magistrado. -em qualquer das 

-pequenas localidades. se via impossibilitado de exe~cer, · com 
verdadeiro desassombro, ·o cargo que lhe. era. confiado,. esta 
difficuldade não cres-ce de ponto a tornar ainda mais difficil 
6 exarcicio dó-s verdadeiros guardas das leis, dos verdadeiros 
g~fensores das. nossas liberdades? 

.0· SR. RAMI}t{) BARCELLOS .:..,._ Mas isso é prejulgar que OS 
estn:dos não d;:trão ]nd-ependencia a ·sua magist1ratura. 

Q SR.. ES1PUUTO SANTO.- ,Então, não se póde prejulgar? 

OS"&:' R,A:MlRO BARCELLos ~Por que.i'azão suppõe que 0 
juiz está na. Q.~pendeucia das auct.oridades locaes~ si a sua no
nieaç~o ·n~o d.~p~nde dell~s? Está .prejulganclo a organizac.ão .. 
. o s~. ES~IRiTo' S_ANTO - 'ouer ver 'por que~-- Pantes o 

,juiz· era. nomeado pelo ·Governo.. -

-o SR!. R~JRO ]3A,llOELLOS ,..._,Agora, será de fórma diversa. 
" .· . . . 

. ·· .. · .o SR. E·S~IRITO SANrrO .-. Em que se"funda o. meu collega 
para· dizer issóJ · .. ·-. ·· / ~--· : · : .· . _.· · 

{) ISR .. RAMIRO BARCELLos ·-'- Porque· está-se fazendo cousa 
d-iversa. Eis ahi. • · · 

o • o. SR .. ESP!Rl':fO .SANTO . -.· .. ·são O.s bohs' desejos áo nobr·e. 
Senador . · . . . . . . . . . . . . ·. . · . · . . · 
. . .. · o ;jlji?;) ilà.nte~, tjnhflJ) ao ·menos, a aspiraçã:o d.e . chegar 

até o· cargo, :de .primeiro m~gistrado; hoj c, elle yê o circu1o Q.e - · 
·sua carreira· .circumséripto a tuna pequena localidade. 'f 

·. . .Já se vê, portanto; , que o magistrado, no Rfo Grq.nde do 
Norte, ·ou en1 Goyaz, _por· exemplo,-. que tem lil.nitadas ·as .suas . 

·' att:ribuicões· a . uma peqt1ena : locaU dado, sem recursos, sem · 
pro.sp.eridade, .está em ·cond}cões · de tlm ·verdadeiro plebeu en1 
re1açao . ao lorde ( 1) mag1strado .federal. . · · 

. · · · Fechar os olhos a isto ê fecba:r os _olho-s á verda1dn. Quero 
·apenas ,accentuar ops facto~·. . .. · · . . · · · · : . . · 
· .. · ·' J~á, provei,. Senhores, scientificamente, que .. não é con.,.. 

•. ·di cão· de federalismo·. a dualidade· da magistr;:ttura, pórque ·.já 
. - __ ,prqvei que· o Poq.er J'11diciario é de hÇttureza :e. cond.iç-.ão di

::v~rsa,·· e, _mesmo, antithetica, porque, ao lado ·da 'diversidade 
.de)Iiteresses a- que têm de ;:tttender os ':t)oderes-· L0gislativo t: 

·· Executtvo, o Poder. Judiciaria,· p-or· sua vez; en1. taes condi~-
·- • {iÕes; . deve· se 'manter completamente in:alteraveL · · 

· · Na pratic.a, o que notamós é qúé o Poder Judi·ciario deve 

1 (i) Lorme é pali=tvra ernpregáda no. intérior ·do· pa.iz com 
a st~nificação de-._ abdstàdo1 bem, posto. 
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$er 1ÚP P?der forte, para não ser inflneneiado, de módo a fal-; 
sea~ o l}afl~l qne lhe é traçado como se tem qa-do entre nós, 
Assm1, a v1sta do sy~tem.a .de c~tr~ncias, o Governo, a titulo 
de dar um access~, n.a~ t1nha em VIsta. senão deslocar, 011 ffl.·,. 
vorecor. a algum mdiVTr1noprotegü:lo o sem 1~ahi1itaçõas. · 

. Era· es.se ~1m dos m.al~s qne atncrrvam os interesses cln 
nossa magistratura, consisbndo o outro defelto na ini~iativn 
d~s governos rara a nomeação dos magistrados~ de modo· anP. 
nao eram elle~ nomeados pelas aptidões. cm vista dos tit.nlo~ 
de competenCla. nem pelos sm1s dotes. mas pelo systema do 
patror,tato, do fiihotismo e da politicagem. (Apoiado~ ) - · 

E' a i~to au e devemos attender. (Apartes.) · 
. O estudo do eongress·o deve ser um estnclo pratico: enc· 
deve conhe-cer os defeitos de mecanismo do Governo e apnli
car-lhes o remedi o necessario. Não é olhando para a Súissa 
nem 11a..ra n A 1'1 r-manha: n Porler- .Judiciaria deve ser ind e·pen
·depte, ~ se evidenC.ia lsso pelo ~stLiào !=lcientifjco, q11e con
~-tib1e UJ11!1 orientr.<;ão maJs segura e mais preci.osrt; e, as~im_. 
1emhrar1 a 1Jm rem uso: , era que os ma!!istrados fossem nn
mnados mediante provas de competencfa. perante um tri
bunal constit11id-o nor · magistrados de ordem superior e clas
sificados em 1Jma lista, para nue o GoveTnO, em presenca desta. 
fizesse a escolha. 

·Assim. seriam providos os prirneiroR ca.rgos d~ magis-
tratura pelo.s que tivessem exhibido provas de habiHtacão; 0 

. 'd~hj pp-r deante 0s c~rgos de acceRso se-rjam providos mediante 
· rigorô$a antig11idade. (Aparte·s.) · · · 

· A prova de comp0tr.n~ifl 6 m11itn melhor que ~ de antigui-
dwde. (Apartes.)· . 

Isto é uma quesUí.o .de detalhes. O meu collega não m·e 
·oppoz o'b.ieccfi·n sér·ia quando provc1 rrne o systema. da magis
. tratura una é compativel com a Federação: na verdade, este 
'é t~nl dns rr.f'.llfSOS rn1an;fln· não ha oh.ier-eõr.~ sP.rias para se 
OP!tHil~c:rn a ·nrg·nlrl·r.;nf.OR sr.g-uros, a prova:s Benvincent.es, ba,.., 
seaclns ~1a · Sc.iencia. · 

0 SR. RAMIRO BAROEf__,J .. OS dá um aparte.: 
o SR; PRE$lPEl'l1'r:E. --· 'Previno ao Sr. representante · de 

P~rn~mímco que a hora está. termin~d.!ln · 
O SR. ESPIRITO SANTO -Von concluir . 

. · . · Sr. Presidente, .i11lgo cru e, em vista das razões. aàduzidas . 
. tenho mostrado que sou dedicad-o á cau.sa da Republica e tent_:o 
pr.oy~do qu~ nã.o ~ incompatível com o ~ystema da Federaca.o 
a unidade da n1n~dstratura. qn e deve s~r cercada de todas.~~ 
garantias. porqne é, effectiva:mente: ella quem tem de g~rantn· 
os noss·os ~direitos. . 

Não receio ·que ele nosso d~saccordo. Ríllll no Congresso. 
quanto aos p·ontos da Go]lstitufc~o~ v~nha o esphacela-mcnto 
deste paiz, ou. como se diz, ~ separacao. . .. 

Creio ·na liberdade e ermo no progresso: ~ou desse~ Indl-
vidüos que .só se ass11stam ~los emhara(Jos quando es,tes eff~
ctivamente se accenh1am; nao eston ar.ostum~do ~ cr car chi-
-r:neras cru e me assombrem. . 

, O em que acrr,clito é fllJe devcmoe rlar ao. ~a~1stra~o nma 
carreira segura. de m::meira que o Poder .Jud1mar10 se.1.a r~!ll; 
·mente forte: tão forte como deve ser o Po~er Leg1slat1v 1 
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·perante o Poder Executivo. A não se fazer isto, a massa geral 
da .população ha de sentir-se prejudicada, ha de sentir-se em 
peores c·ondições do que .aquellas err1 que esteve até agora. 

Nesta questão de magistrâtura, peço apenas que se obser
vem praticamente as no.sssas condições, que se veja o effeito 
que produz ·prati.can1ente ·o systema de uma magistratura una 
ou dupla, 1nas; - repito, nraticamente, sem gra~des tbeoria:"J 
e sen1 olhar n1uito para as nações extrangeiras, olhando bas
tante para ·nós mesmos. 

Tenho dito . (IM'-tdto bem; mu•ito. bem. ) 

·)S:ão · li<fas e apoiadas, para entrarem em discussfto com 
o projecto, as seguintes 

· E·mendas 
Ao art. 59· 

Ac·crescente-se, onde convier, a seguinte disposição: · .:__ 
Os litígios entre a União e corporaçõ~s ou particulares . 

.S, R. - Sala das sessões, 5 de janeiro .de· 1891. - Cha1Jes. 

~Ao art.: 59 A· 

:Sübstitua-:se .. pelo seguinte: 

As cáusa·s em que algtima· das partes fundar a acc.ão ou 
a· defeza· em disposições ·da Constituição Federa.I. -- Af01'aes Barro&. · · · 

. Ao art. 59 B 

Supprimam~se as . pa-lavras: 

. . · Oá e·n.tre . ·Cidadã.o:s de estados diversos, . diversificando · as 
leis de-stes.·._: Moraes· .Barro.s , .. 

'·,I ·Accrescênte;.;.se: 
Ao a.rt.. · 61 

... \' 

o: ·Sf\~· ]?RESIDENTE designa para amanhã. a segnhi.te ordem 
'do· dia.:· · · · 

. ieontinuação da 111 discussão da. secção nr elo -prr'.]r-ú~t.o~ !!c 
· 'Co1Jstituicã·o :_. Do Poder Judiciar1~o; · 

.~. Di~cussã·o ~o· ti. tu lo segundo e .seguintes . 
.T,ii~ve.nta-se a sessão ·ás " 1.! ~~ da tarde. · ; 

'I 
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261l SESSÃO, EM 7 \D·E .TANBIRO DE 1891 

Presidenda cln Sr·. [~J'?UlPnte de Mo1·aes 

Ao n1eio rliu .. faz-se a chamada. ú ·qnal res·pondern os Srs.: 
Ptmrlenl.r.. rlc Mo.raes. Paes de Carvalho, João Neiva. Francisco 
·Machac~o~ .ToaqUJm R~rmento, Tavarrs Bastos. Campos Salles. 
F~ecler1eo Seyrano. G~l GmJlart. Montriro de Barros. Domingos 
VIGente, Jo.se ~egmJclmo. João Pedro. Antonio Baena. Almeidn. 
Barreto. Bnrnmo da Silveira . .José Bernardo. Oliveira Galvã::>. 
Amaro Cavaleanti. .José Hygino. José Simeão. Rosa Jnnior. 
Joaquin~ Felicio, Americo I,job.o, .Joaquim de :2•ouza,. -silva Ca
nedo. S1lva Paranhos. Ubaldino do Amaral. Santos Andrade. 
Raulino Horn. Rarniro Barcellos, Pinheiro ~~rachado . .Jnlin da 
Frota .. João Luiz. Palr,tta. Drmetrio Ri'hcir.o. Gareia Pires. Ma-· 
noel. :Fulgencio. Bariio dr. Villa Viçosa, Lopes ·Ohav0s. Fonseca 
e Silva. Ferrnirâ Rahrlln. Nilo Pncanha. C:arlns Garcia. Arthur. 
Rios,· .Tos(~ Mariannn. Antão rlr. Faria. Pirrs Ferreira. Fran
cisco GH·eerio, .Toãn rlr, Avr.ll ar~ Moraes :Barros, Conto Cartaxo. 

·Francisco Veiga, Almeida Pernambuco. Cyrillo de Lemos. Can
tã:o, Belfort Vieira. Uchôa Rodrignes: Amorim Garcia. ·Gon
çalo de Lagos, Felisbello Freire. Ivo do Prado, Nascimento. 
Ferreira Pires, Costa Machado. Caetano de Albuque.rque, Ro..:. 
cha 'Üsorio, Gabino Besouro, VirgiUo Pessôa, Seabra. Cass·iano 
do Nascimento. Bellarmino ele Mendonça, Viriato· de Medei
ros, Matta Bacellar. Pedro Americo. Barão ele S. Marcos, Ba
daró. Custodio de Mello. OUveira Pinto, Viotti, Domingos de 
Moraes. R11bião Jnnior. Pereira de Lyra. Thomaz Delfina, Au-
. gusto de Fr·eltas. · Epit.ac_io. Schmirlt. Bezerril, Lacerda Cou
tinho. Homero Baptista·. Lniz de .Andrade. Borges de Medei-· 
ro.s,- Angelo Pinheiro. Frcrlerico Bnrtre.s, Rodri::;"ues Fernandes, 

. Pedro Velho, Sá Andrade, André Caval-canti. João :Harbalho. As- .. 
tolpho Pio, •Carvalhal, João Lones, Furqnim \Verneck, Rodol
P'ho Mira:nda. Moniz Fre1re, AthaJT,de .Tnn:ior, Dionisio· Cer
queira, Ado l'p h o GoNlo. Fl r~ury Cnrarlo, Banfjst.a da Motta, 
Frúr.s d-a Crnz .. .Tll Ji.n rlr Oasl.ilho::;, A·hren. ·Tnnoern.cio Serze-

- rlello. Pnr.ifirn 1\'f:"t-;;:rnrf'nllf\S. Pri.;;ro P:nai::;·o r ·Corrt~.a 'Ra
hello. · 

A1H'f:l-se n ~cs~a,n . 
' 'R' li rla. ·posl n t"nl cli.~r 11~~ão, r ~rn1 . clf·hnl r f-lllflT'nY~Hln. a 

-ar.la rla RP~~ãn ::lnLt'~f'i"ílrntr.. 

O Sn:. PrtEsTDENTB - ·Tem a palaYr::t o Sr. Domr.Lrio TU-. . . . 
. beiro. 

O Sr. Demetrio Ribeiro - Sr. Presidente, como V. Ex. 
sabe. é ho.ir. o ·I o annivr.rsario rla drct'0lf\ção da liberr:lade es-
piritual cm nosso paiz. · . . . . 

Não desr...ianclo qne este :lia na~sassr _em con11~l~to si}encl':) 
·rla na ri(\ .Elo •CongTPsso. tom r1 a rlt~hbcEaçan dr SU.JGitar a .con-

. ~dderação desta :\ssrmhléa 111t1a moçao. na qual., ao mesmo 
·te1npo q11r sr dá nma mani:festac:ão dr louvor. aq~1elle acto 
g-overnamental. sr affirma posit.ivamrntc a soli0ar1eclacle ~o 
!Gongresso com n 1wincipio 110 li I i~o rl.a ,complet:a scparaçao 
ent.l'r O rsnirHnal no frrnpm'al. (rl}JO'/act.os.~ ,.m.'LI/1-l~o .bem.) 

Aercrlito rpH" rsln As$:rmhJ.(.a, rm mcürrta rrl1~1o~a r dcm
!rinaria, não .é hon1ogenea. Aqni ~c perc.ebem, n1anrfestamente, 
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todos os matizes da Theologia~ todos os matizes dos livres 
pensadores'. berri como os sustentadores da nova religião~ 
cru e, no futuro, segundo alguns, encaminhará com passo· se
guro a sociedade á verdadeira felicidade. (Apoiados.) 

O SR. BADARó - Diz V. Ex. muito bem: - segundo 
alguns. 

O SR. DEMETRIO RIBEI1.10 - \MJas o que me parece· incon
testavel é que a dignidade de cada ur_n dos doutrinadores, qual
quer que-seja, o impelle a reclamar, en1 nome. da liberdade es
piritual,. que as dmürinas possam entrar em confronto umas 
com as outras, sem que nesse confronto possa concorrer, -com<) 
causa perturbadora; que o é, a influencia· do poder temporal. 
(!!poiados . ) 

· · Quaesiquer que sejam as preo·ccupações individuaes, as 
:o,piniões· paPticulares e as crencas religiosas dos cidadãos que 
constituem o Congresso, creio que elle representará perfeita
mente a opinião nacional, proclamandq a completa separação 
entre o e.:;piritual e o temporal. . · 

. Si, por acaso, me engano; si, por acaso, é falsa esta apre-· 
. ,ciacão, terei occasião de ouvir os argumentos em contrario, 

paPa voltar. a sustentar a minha opinião. 

:VQu mandar 1á Mesa a seguinte mocão (•Lê) : 
<< Considerando qu ~ a politic~ republicana ·se basêa na 

mais completa. Hberdade espiritual; 
que os privilegias concedidos pelo poder civil aos adepto~ 

de qualquer doutrina, além de iniquos, por um! lado, e humi
lh~ntes, por outro, sempre têm servido para retardar o natu
·ral advento das idéas e· opiniões legitimas, qUe precedem a 
regeneraç.ão dos costumes; _ 

. que as ·crencas religiosas destinadas a prevalecer não ca-
receJt1J 'c1e apoio temp1oraT, con1'o ·a. Historia o. demonstra; 

· que, em face da crise· espiritual que caracteriza a phase 
:actual da sociedade, é inutil e vexatoria a att.tude ·tutelar do 
poder publico em. relacão ás coucepcões theoricas, theologieas 
ou scientificas; ·· · .. . · 

que nas reformas politicas devem ser ponderadas as con7" 
dições em que· se acharem os serventuarios das funcções que 
forem eliminadas : · . . -. . ... 

O Congre·sso Nacional, reunido em !3Bs·são, nó:prirpeiro ~.n,.... 
niyersario do decreto ,que .instituiu ·a separaçã.o ·da Egr~Ja do' 
Esta'do, res.olvr.u louvar aquelle . .aeto governa.m·(3ntal, a;f;fir.,. 
Dlando dest'arte sua effectiva sol·idarieda:de eom o principio 
pubTico .da ·co,m.pleta separaçã,o entre o espiritual. e o temporal 

· e suas naturaes co;nSeiquencias praticas.» · 
. VozE.S -- l\!t1ito be•m ! Mutto •ne~~ t··. 

E' ·lida, apoiada .. e posta ·em discussão a seguinte. 

Mo,_ção. 
. . 

Considerando que a politica republicana se ·basêa na rria)s 
completa liberdade espiritual; 

que os privilegias c.oncedidos .P.elo poder civil aos ade
. .ptos ·de qualquer doutrina, al~m de iniqüos, ppr uma lado, 
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·e hun1ilhan1fes, por ou t.r.o,, sempre têm servido -para retardar > :.~.:;._:\(1?l\ 
o natural advento das 1deas c opiniões legitimas que pre- <-;~.1\:r·;J,~ 
ccdm~~~: ~~gc~~;rç~~ã~e?i~1o~~~f.l~~~el~,\actas a prevale~e1• não ca- . 11f,~1\i~ 
r e c e~~~~ ~~lo 1.1~~ ;,~ n~h o~~ ~\s ~~~ ~~ ~ i~J~~i~ lto ~. ~ ~ o c~;~~~~~~~; ;a P h ase ·_· .. __ ._.::_.:·.:_:_._~:_::~~--:.--.·_:.-_:~:-'íi·:_~.~~~.~·.:r .. _:J_il:.•· ... l.,1._~,·~-~~·~ 
actnal da somenade, e 1nut]l e vexatorm a attitude tutelar do --.l ~~ 
poder pubUco em relação ás conccp~ões theoricas theoloO'icas. .:-:~;}J~~~j~ rnetaphysicas on scientificas; ' " · '"õ~Fi~: 

1{~~~c~e~~:t~:if;~{a~1§~f::sé~~~~n~~
8

e~~P~:::::~~~::~s 
0

p::: .:.···:_:· __ . ___ :·_ .... :_;_·_·:_•.~ ... ·_,lli•.·.· .. _l!.l.f.:_, 

n1e.1~ro annrvors.arJO do decreto que ]nstituiu a sepa- _ Jl[l~j 

~·~~d~~'dnad~en~:l~eJ~.rr~~:~~~~~1oa1~0cie.st,~:~J~·c s~~uv:Ife~tf~:11 ~ol~~~~ _ -~······.•_--~---·-~---.. ···.~---~ l~:::~.·,;··,~·,·,,··.·~··:t:'l. 
ne. a e com o pr1nc1p1o po ltjco da completa separação entre ', ,. 
o espiritual e o ternporal e suas naturaes eonsequencia$ pra-

:::~ala das sessões, 7 de janeiro de 1891. - Demetrio Ri- c;[ltj 
· o Sr. Ba.daró - Sr. Presidente, releve-me V. Ex. si · .c<;;':it~ 

E~~e~~i~1;~1~~~~~rl~~::i~~s~o~~~:1r~a fiiJ:!ifo~~~~~~ ···-··· ,···-···_ .• _-._._~-.-~-.·· .. i·l·~····_._.:_.f..,.:: __ )

1

.l,_;_t; __ :,_::,_,:. 

Penso que o Congresso não .se conduz hem, enveredando ._ -::: . 
por essa estrada; tanto mais qne, na mo-ção proposta ao Con
gresso, se vai elogiar 11m acto contra o qual se manifestou :t 
opinião maxima do paiz. 

NUMEROSAS VOZES - Não apoiado ! Não apoiado ! 
UM SR. REPRESENTANTE - A opiniã-o unanime é favo

ravel. 
O SR. BADARó - Sr. Presidente, o dia. de hoje é justa

mente o anniversario de llm ·decreto que alarmou a conscien
cja: ca.IJ1o1ica no Brazil (JI-nitos não a21oiaclos.) 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. estrá SÓ aqu_j. · 
O SR. BAPA.Ró - Estarei com o. rneu paiz, é quanto bas

ta,...n1e. 
MUITAS vozEs - Nã·o apoiado ! Não está com o paiz; nós 

tambem o representamos. 
O :SR. BADARó - O decreto foi assignado. por todqs os 

n1en1bros do Governo Provisorio, e entre elles figura o Slgna
tªri·o da n1ÜQãÔ, o Sr. Demetrio Ribeiro. 

UMA voz - Nada importa. 
OUTR..-\ voz - Foi un1 dos n1embro.s do Governo que mais 

_ trabalharan1 pela Patria. (Apoiados.) 
. O SR. [B·AJDARó - Não digo o con~rario .· Mas, Sr. Presi

.d~nte, o Gongresso Nacional, estou multo cer~o 9ue, a· querer 
pro~eder de accôrdo con1 o que pens~ a ma1or1a dos nos~os 
compatriotas. deYo recusar este cumrn'lmento ao Governo PI o-
vis·orio. . . (~h.citos não apo1:ados.) 
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UMA voz - A separação foi ar ceita por todo o paiz. 

O SR. BADARó - ... não só porque é um ataque ao que 
pensa a ma.iur-ia rlo;;; nossos concidadãos (1l1uitos niío apoia
elos), como porque o Congresso não cleye s~udar o Governo 
por àctos que tenha pratieadn no cumprimento do dever. c·~mo 
pensa o auctor da· moção. Penso que o Congresso deve flcar 
rtentro das suas attribuicões, e não dar· força a actos que o 
Governo Provisorio praticou unicamente porq:ne descansava 
na :for~ elas espadas e das bayonetas. (Muitos ni'io apoiados.) 

UMA voz - Foi a opinião puL1ica. 
O SR. BADARó - Eu queria prestar inteira ad~1e.são a esse 

decreto; mas era preciso que houvesse nascido de uma assem
bléa que o. viesse promulgar cm nome do povo ... 

UMA voz - Estarnos aqui cm nome do p·ovo. 
/ 

O SR. BADARó - . . . c não :fosse promulgado ein nome 
do Exer-cito e da Armada. 

VozEs - Em nome da Nação. 
O SR. BADARó - Tenho fé que meu paiz um dia.· qüanclo 

clignamcn I c sr- fiz r r·· reprr.srntar nrst;1 Casa (1lJuitos .. não 
a.poiado.s ·e· 1.J?'ote.~tos) ~ h a de cassar semelhante rter.reto. (NtJ.o 
apoiados .1 . . ~ . 

·O SR. SERZEDELLO - Então 'seja o p:obre representante 
coherente e não acceite tambem a Republica~ que está nas 
n1esmas cençliçõe.s. 

0 SR. VIRIATO .. DE MEDEJRO,S .(pela ordem) reqÚer O en
c:erramento da discussão, para aue se.ià immediatamente vo
tada a moção do S~. Demetrio Ribe:!'O. 

O SR. PRESIDENTE diz que não ha numero. para·- ser votado· 
o requeri-mento de encerram.ento. .. . . · 

Não havendo mais quem peça a palavra, .é encerrada a 
rliscussã-o da moção~ c adjadà a -sua votação para quando hou-
vrr munero ,legal. . 

Con1:par·e'cera-n1 'lnais ü·S Srs : Joakim Katunda., .João · Be- . 
veriano-, Bezerra de Albuquerque .Junior. Man.oel Barata, Ely
seu M.artins, · The:Qdoro Pachec-o, J.oa1quin1 ·c:ruz, Luiz Del
fino. Lapér. {xeneroso Marques~ Cunha Junior; 'Tihon1az ·Cruz, 
rE·duardo .. 'Vandenkolk. Cesario Alvim .. Joaquini Murtinho, ·As
siS· Bras<it Rayn1u11do Bandeira. T--~auro Müller, Espírito Santü, 
Nogueira Paranaguá. Barbosa Lima~ Antonio· Euzebio. Gon.:.. 

· ça:lves. Ramos, Pe-reira da . Costa, . Costa Junior. 8-antós Pe
reira, Rodrigues Alves, Zama, Almino Affonso, Theophilo do.s 
Santos~ Alfredo ElEs, Carlos de Campos, Antonio Olyntho, 
Milton, Justiniano de Serpa, Almeida Nogueil;á, Lopes Tr-ovão, 
Casemiro .Junior; Retumba. Marciano de Magalhães, Alexan
dre · Stoch.ler, Tosta. D.utra · Nieâcio\ Gabriel de. · Magaahães, . 
Thomaz Flor~s, ·Martinho P·rado .Junior, Fernando· Si mas, .M-o-. 
reira da. Silva, 4\,lcides Lima, Lamounier, Gonç-alves Ferreira; 
Eric'O Coctho. Tolentino dr. C:ar-valho .. Tuvencio d'Aguiar, Leo-
. vegildn Filgueiras, Miguel Castro, Marcolino (.\'!ioura, Chag·as 
Lobato, F~~ança ·Carvalho, .João Vieira, Oliveira Valladã.o, 
:Meira de Vaseoncellos. Fráncrsco Sodré . .r OS(~ Avelino, Vinhaes, 
Anfrisio Fialho. Bellarmino Carneiro, Pedr·o Cher1nont. Gui-

. 
' .. 
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tr1a1·ães. Nalal, Paula Guil:naràu~, ;\Jeiudo Guariabara Goll
t;alves. Clu:ve:-.;, ,J aeob ~a Pa1xãu, T~cluanlu Gonçal v e::; .FJt·nando 
Abbo L~, N el:;ot~, Dorrnngo:-.; J c::;uino, Nina Riboiru,' Vi~torino 
.Monten·u_, J _o~e BoYilaqu a, Bct·na1·cliuo de Gampo.s .Joaquim 
Breyes, Fe.lw.Iauu Penna, ..:\ristides !\laia, Mursa J~flO -do :::;i
qu~Ira,. AnsL1des ~Lubu,. ·Gosta Hodrigttcs, lnLlio do Brasil, l\la
uhaes Barreto e Amplnlophio. 

Dt•i.x:a;nt .dt~ eunlpat·Pect·, l'.u1m dtt.:sa. u~ ;:)t'::>.: :Flol'iano .Pei
xoLo, lluy. Ba~·busa, Q11 i.ntinu Boeayuvtt, Sa1·aiva, .AqLli ltuo du 
'"~maral, Hcnr:l(}tte clt~ Carvalho, l\larLinlJu H.udriguos, Oiti~it:(i., 
Leandro L\l1ae1 c L 1\Iedr.·adu, Conde de :F'ig·u eiredo, Fonseca Her
u~es, Matt.a l\la~haclo, .Fc tToira Brandão Costa Senna Alvaro 
~'Otell:w,. F·raJwi::;co. _Amaral, J?omingos Portu, Bu'eno d~ Paiva, 
Gcsarw Motta ,hmwr e Paul mo Carlos, e, sen1 causa os Srs.: 
Laurc~ So.dr1~~ Aunibal Faltão, Bellcu::min.o ·de ~ronclonfJa, Pontes 
de .M1ra:ru~a, Paula _\.r:gollu, ,...l)antos VIeira, ~a1npaio Ferraz, Jac
ques Ourrque, l\'layrmJ\~ Urbano Marconcles Hangel Pestana 
Esteves Jilmior, Saldanha Marinho. Alberto Brandão Luiz' 
Murat, J'·oão Pinheiro, Pinheiro Gu'edes, Leonel Filho; A.n1e-~ 
rico Luz, 'Carlos .Chagas, Domingos Rocha, Barão ele Santa He
lena, Luiz Barre.tn, AnL01nio Prado, .Leopoldo de Bulhões, 
Ernesto. de Oliveira, Menna Barreto, The·odure,to Souto, Pedro 
Paulino, Coelho e Campos, Virgílio Damas i o e Braz Ca-rneiro. 

OHDEM DO DIA 

Continúa a pt:'.irneira dis~ussão da Secç~ão III do projecto 
de Gonstituiçã·o, com as emendas apresentadas. 

ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA 

O Sr. Tavares Bastos (Movimento ele attenção) - . Sr. 
Presidente depois dos notaveis c brilhantes discursos profe
ridos nes,t~ Casa sobre a organização judiciaria, eu me julgaria 
dispensado de entra:r neste debate., consEio de .que nada m~is 
poderia adeantar s·obro a rnater1a (Nao apotados), conscw, · 
rnesino, de que não poderia manter a discussão na altura .a 
que a elevaram os oradores que mr~ preeederam nesta trt
buna (Não apoütdos), si não :t'osse o f~::.eL? _slc I e r apresenta.do 
um projecto suhsLituLivo. ao de. Const1Lll1~~ao, na partt3. refe
rente á organização jndieiaria, e não me corresse, por JSSO, o 
dever de fundamenhl-l-o. · 

E' o que vou fazer, em pouças palavra.s, não obstante ter 
passado cléspercebida por grande_ p3:rtc dos r:nembr·os deste 
Conoresso a minha emenda substltutlva, pelo fa·cto, nat~Ira~
menJ.e. de não tPr ·sido subsc.ripta por um n01ne auc,.tor'!Zado 
(Não ·apoiados), mas pC'lo humil'Cic ura!Clor que tem a honra 
de dirigir a palavra ao C~ngres.so.. . , . . , 

Sr. Presidente, en nao preciso f~ze1 aqu1 nunha pr. o
:t'issão de fó poli ti ~a~ para poder. ser c.nclo Cl L\ e, entrando nestg 
debate, não sou levado pelo d~eJO ele c~nt~'anar o Governo, ou 
fazer opposição a qualquer do seus cllsLinctos memoras; me 

.,.,· .. ·········.··.·: .. ;·,·, ;-;, :;~fi•l 
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obstaria a isso o fac.to 'de ter exe1~cido durante a Dictadura 
um cargo de confiança politica, que sómente dei~ei para 
loniar assento neste Congresso·; não precisaria, tambem, dar 
an'has d·os meus sentim·entos patriotico~s, porque desde muito 
tempo tenho con1o n1eu evangelho politico q notavel livr-o es
cripo por 1neu falleddo irn~ão, o Dr. Aurellano Tavares Bas
tos, - A Provinda.~ onde v.ejo delineado tudo qu_§tnto te~:os 
:l'ciLo~ c que ·nos serviliá de guia para a rcconst·rucçao do pa1z. 
(Muito bem,.) . . 

E' verdade que nunca filiei-n1e ao Partido Repu~llcano, 
c isso por um n1otivo muito sil11ples: porque nunca fu1 rep~
lll·icario. E' ecrLo que quando eursaya o-s ban~os da A.!caden~~a 
tiilha co1no todo moço. certo pendor para as 1déas democratl
cas, _' pendor que ac·centuou-se nq meu es:p~rito .d~po_is que 
li alguns livros em que se de.screv1a com cores VlVlSSlmas a 
prosperidade e a grandeza dos Estados-Unidos da A.n~erica do, 
Norte. · · · ···:f '~ 1 

.E' assim que nesse tempo vogava um livro de Laboulay 
· - Pa1·iz na A?nerica, que li, assin1 con1o li Tocqueville, - De-
. mocracia na A'me1·ica, Story - Commentarios á Constituição 
·Americana. e Mignet - Vida de Ben]"amin F-ranklin, sendo 
que este impressionou-me tão· agradavelmente~ que, depois, 
traduzi...;o, e. publiquei a traducção ·em uma folha que aqui 
existia, orgão· do Partido Liberal.- A Reforma. . 

. Depois, indo eu 1á Bolivia; em n1issão do Governo, tive 
occasiã:a de visi.tar · diversos ·povos do Pacifi·co, e ahi vi con1 
meus proprios olhos que muitas daquellas nações só tinham. 
de republica o non1e; que, debaixo do rotulo de governo .repu-
blicano, exercia-·se o n1ais ferrenho despotism·& sobre o ·povo, 
de n1odo que desvaneceu-se-me co1npletamente esse enthu
.siasmo pela Republica, e. a tal .Ponto, que, conversando uma 
-vez com um peruano, e· fazendo-me elle ver que nós, os m·o
narchistas, eramos escravos do rei, eu tive de retorquir-lhe, 
lizendo que: antes ser. escravo de um hon1e1n edl,iocado · 
desde o· seu 11asC'imento :para governar um povo, do que es
cravo de um·. aventureiro que pelo a-caso da revoluÇão fosse 
galgado ·ao poder. · . 

. Mas, depüis, Senhores, que fui aos· Estados Unidos e vi a 
grandeza, a prosperidade e a pujança daquelle povo, com
prehendi que a fórma de governo era inteiram~nte indiffe
rente para a felicidade dàs nações; que tanto póde um povo · 
ser feliz .sob o regimen republicano, como sob ;o regimen m·o
narchic<>; que 'tudo .dependia da moralidade do governo e da 
fiel· execução das leis; de modo que, regressando ao meu paiz, 
nã-o me preoccupei mais com fórmas de governo; entreguei
n~e ~ J?agistratur~, e só cuidei de faze~ justiça aos meus ju- . 

· r1sd1Cmonados, ate que, dando-se o movimento revolucionaria 
do dia 15. de · novem~r~, fui um dos primeiros a aplaudil-o, 
po~que vm que o.s ultlmos governos monarchicos~ levavam o 
pa1z a tal deülive, que era preciso uma nova força que o con-
tivesse em seu esphacelamento. . · 

. Eis porque, tend_o ... sido Juiz de uma comarca assaz appe
teclda, pela sua· pos1çao geographica e amenidade do· clima 
tanto· assim que consta-me que ·o Sr. Ministro da Justiça à 
chama a sua perola do Norte, eu a deixei para me pôr ao 
servico do Governo · Provisorio . 

Já se vê ~que, ·Cün1 estes sen.ti:mentos~ .. não p-o.sso fazer op-
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posição ao Governo; tanto mais quando nelle se encontrara 
Li.~u~ dlstincL~~ alug·oanos, o inclyto cile1'e do Estado e 0 digno 
J.\llnistro da Uuen·a, o Br . .LVlal'echal Flor-i ano Peixoto. 

. M_a~, Sr .. Pre.~idcnte, si é verda~e lamben1 que a Repu
ulwa e. 1s~o que nos est.am.~s ven~o; s1 a Republica quer dizer: 
o annlqUllf:trnento da JUStiça; ~1 a Hepublica quer dizer: o 
d~sapparec1m.e~to das garantias sociaes; si a Republica quer 
d~zer :. essa d1 Vl~a eno~me qu~ no.s lla de assoberbar, pois quo 
so a 1111portauc·m de J m·os a emprezas particulares atLinge a 
illiÜ~ do üO mll contos; si a Republica quer dizer: a morda<.;a 
:.~u. 1mprens~, con1o o acto de sol vageria praticado contra '-~ 
/J.'túy,na, cuJos ~uctol'es nào. foram até hoje punidos, sendo. do 
~li!JJ.nrar que a1nd~ se esteJa procedendo a diligencias poli
_<acs pa!'a dcs~obl'll-os,. quando no tempo da ~~tonarchia bas
~~t·;am mnco d1as; em v1rtude do decreto de 22 de novén1bro 
r~c 1871, para sê conc~uir -o inquerito nos crimes mais atrozes, 
e, uão olJstanLe isso, os t:,rs. I\linistr.os ainda se conservan1 
pl't:SOS ÚS pa::;tas: si a Ül\j)UDlica, uigo, ha de SOl' O que estamos 
Yendo, en~ão, fallo com o coraçã-o nas mãos, escusado era 
ter expellldo desta Casa o philosopl1o que a habitava; seria, 
1nesmo, pre_í'ei'ivel· que a deixassemos, porque talvez seus an
tigos inquilinos, levados por acendrado patriotismo, quize.ssem 
ainda habitai-a. ( 1'1'ocwn-se 1n1útos apa·rtes.) 

Sr. Presidente, os oradores que 1no precederan1 nesta 
tribuna trataram da questão judiciaria e1n sua generalidade; 
cu, porém, vou-n1e occupar de alguns dos seus detalhes. 

E' ben1 possível, Sr. Prosidenlc, c1ue, no· calor da dis
cussão, eu tenha que dizer alguma c·ousa que possa incoin
modar, ainda que do leve, a alg1m1 dos :::·rs. mernbros; mas 

. peço a SS. EEx.s., pei~O aos meus collegas que me relevem si 
alguma palavra illconYonien Le eu proferir, devido á falta de 
pratica parlamentar, que me obriga muitas vezes a dizer o 
que não quero, deixando ele dizer o que devo. 

Senhores. t~ inLcü·amcuír~ d1'sanimado ·que enlro nes~E! 
debate, porqÚc esLuu cci'Lo de ·quo lo elos os esforç~s que eu e os 
meus illustres collegas em·pregarmos para dotar o· paiz com 
uma organização judiciaria na altura do seu pro~r~~s·o,. s.er~o 
inuteis, porque está deLerminado. que a o.rgan1zacao JU~Ic1.a~1a 
que teremos ha de ser a que esta no proJecto de Const1tu1çao, 
confeccionado pelo Sr. Mirü.str·o ela Justiça. 

UM SR. REPP.ESENTANTE - O procedimento do Congresso 
mostra o contrario do que V. Ex diz. 

0 SR. TAVAREs BASTOS - Não mostr_a t~l: tanto assim, 
que um dos n·ossos collegas já lembrou aqu1 qll~ tal era a 
certeza que tinha o Sr. Ministro de que o seu proJecto de or
ganização judiciaria não seda alterado, que apre~sou-~e. em 
crear os tribunaes federacs c non1ear os respectivos. J u1zes~ 

· contra o que tenho p·or Yarias vezes prole.stado. 
Com effeito. Sr. Presidente, sem qu~ pretenda d~~o:

rar-n1e neste poÚLo: não posso. deixar de cl1zer ao Sr. ~llllS
tro 'da Justiça, cm quo peso·~ S .. Ex:, que o seu ac~o_foi uma 
illegalidadc; c, Jazendo a clev1da J~1sL1ça ao n;obre M1n1stro, es
tou convencido elo que S. Ex. esla arrepend1do .de haver com
mettido uma tal prepotencia. Pois~· haverá q~em. contcs~e quo 
S. E:x., com tal procedimento, v1ol~u. o. prlmeiro artlgo ct,a 

. ·Con.,tituição, refercn te ao Poder Jud1c1arw, que, Jlara e tei_·~ 

·'• 
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minanten1ente, dispõe que a est.e Cong-resso Jon1pete crear os 
juizes e tribunacs feden'tes "? Eis, Sr. Presid~n~e,. o que. p~~
~screvc o citad-o art. 54 (lê) : «O Poder Juchcial'lo ela Unmo 
ter1á por orgãos um Sup1·emo rrribunal ~?ederal, com séde .na 
Capital d~ RepuLlica, c tantos juizes o tnbunaes federaes, dv:;-
tribuiclos pelo paiz, quantos o Cona1·esso c1•ear ». . . 

Já vê V. Ex., 8r. Presidente, que o nobre l\lln1stro ela 
J\.1sti~ça, exorbitando de suas utkibuições, ultrapass·ou as raias 
da ·legalidacl'c, porque deu-se pressa, antes de qualqu cl' pro·
ntu!.cianlento do Congresso, . em crear trib\1naes e uonl8al' 
para elles os r0.spect1vos juizes c dm11ais i'unccionarios. 

, :S'. Ex. ainda violou Olttro artigo da Constituição, taxando 
os \~encin1o11tQ~ desses juizes, porquanto o art. 56, § 1 o, pre
screve que esses vencimentos !Srerão detenminado.s por lei 
do Congresso. Ora, si S. Ex. já organiz·ou o Poder J udiciario 
da Republica, já creou os tribunaes federa~s, já. r:narcou . os 
vencimentos .que cleven1 perceber os respectrv·os JUizes e- de
n1ais funceionarios, ;que nos resta faze·r, quando tudo já está 
feito ? Hon1,ologar esses actos de prepotencia ? Para isso, Se
nhores, :não precisan1os tomar ten1po ao IÜO'l~gTe~s·so. Urg·e, antes, 
apressarmos .a discussão des.sa Con:suituição, de .ffi-odo que pp.ssa 
o paliz, s-em n1ais 1perda de tem:po, entrar no regimen tegal, re
freando nós, a-s·sim, as demas-ias do Governo. 

Eis por ,que, Sr. Presidente, não 1111:e denl!orarei · na dis
. cus.são desta parte do projecto constitucional; n1eSil10 porque. 
depois de n1im, outras vo.zes n1ais auctorizadas (Não apoia~
dus) hão de exanünal-a, hão de .ctt.seutil-a .00.111 os ta.l'entos ·qne 
lhes sobram. . , 

Dis.se, Sr. Presidente, que o illustrado Ministro da Jus- . 
tiça tinha vi·olado a Constituição, creando tribunaes, nomeando 
juizes e marcando-lhes vencimentos. Não foi só. S. Ex., 
com esse a(iodam-ento, esqueceu-se, quarido elaborou o decreto · 
de 11 de outubro, de ·que a Oonsütuição havia creado tribu
.·na.es federaes nos estados; e S. Ex .. , · .de~xando de parte a 
Constituição, :creou juiz·es de secção nos· esta·dos, e1n vez de 
tribunaes, de modo .que .dif'f.iclJHou, ou. i:mpossi1bU:itou o re
curs-o cla,s decisões cla~queUes juizes, que, .Pel'a ·Constituição, 
devian1 ser interpos~tos para 10S tribunae.s dos n1esinos est·ados, 
e destes para o Sup~emo 'I'ribunal Federal. . 

'Ot·a~ R. Ex., que hlnto n·ós -c-ita, a1!0S preaoJnbulos doe seus 
decretos! a~ ~onstiLui~~ões de · ou.tros povo,s, csqueeeu:-~se .de que 
a. Constüuiç~o ela Suissa, no art. 3() das disposições transito
nas, determinava· que a organização e .compet.encia 'do.s tri
bunaes só entrariá111 em vigor depois de promulgadas as leis 
federaes; e, e~tr~t~nto, K Ex., antes de ser discutida c a:ppro
vada a Cor:tstltuiça.o, antes de seren1 formuladas ·e pr01nu1-
gadas ·as. lm.s f.eder.aes, creou tribunaes, nomeou juizes e mar~ 
cou-lhes vencimentos. · 

Não ·.sei, .Senhores, .que si'na· persegue a Inagistratura de 
nos$o pa1z, desde longa data. . , 

. . Já no tempo da ~1Jonàrchia. era ella uma das classes da 
s·OCJ.edacle qu~ :mais .so'ff!'i::tln ·as ·injustiças do, Governo. (Apoia
dos) ; a ·mag1~tratura VIVIa desprestigiada c na mais francis
cana pob~reza, e. t~o. desprestigiada, que hoü v e Uin presidente 
de conselho de ministros que teve a audacia de dizer no Se-

. nado que a magistratura estava perdida, sem que, nem elle 
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nen1 os séu.s successorc~ h·alassern de dar-lhe o necessar h 
prestigio~ collocand.o-a na posi~ão que lhe competia como un1 
poder soberano e Jndependente.' como queria a Gonstituicão. 
(Apartes.) • 

E qu~ncl.o peusuyantos qu~, tom a as~enç;ão ela Republica, 
os seus duclios senam respeitados~ outras r~arantias lhe se
riam dadas,. é quando presencian1os, conste~nados, desenvol
·ver-se a n~a1s clesbragada perseguição contra a rnagi.stratura. 

E' ass1n1 que todos os dias -vernos juizes do Norte dester
rados para o Sul, e~ Yice-Y1~rsa~ ,juizes elo Sul desterrados para 
o ~o r te; e por q 11 e t:OitYr•niL•neias ·? í:1.1Jai·te;.s cliversos.) 

Não tantu ~o mo ag-ora temos vre:-:enciado; a perseguição 
om nome dest..a ·m·ganiza~.:ão jucli:::iaria~ que outra cousa não. é 
senão verdadeira cle~organizaç:ão. nunca se deu no regimen 
de.callido, porque nunca Yirnos juizes ele tereeira entrancia se
rem removidos para comarcas de primeira entrancia contra a 
vontade; e nos casos cm que a lei is.so facultasse, precedia 
audiencia do juiz: formava-se-lhe um processo, em que elle 
se defendia, e de ·ordinario burlava-se a intenção do l\llinistro 
que tentava persegui~ o magistrado. 

Hoje isso não se dá; essas garantias desappareceram, e 
por isso vivem os jüize.s aterrados; a: queixa é geral, o clamor 
é grande~- _ 

Entre as nluil.as :injusti(;as con1mettidas p,or S. Ex. o Sr. 
Ministro, não pos.s·o deixar ele :Q-1.encionar a ren1oção do Dr. 
Francisco ~Tus.tinütno Cesar .Jacobina, juiz de direito da co
rnarca de Penedo, no ]~staclo das .:\lagüas~ para a elo ·,s. B-ento 
dos Perises, no do Maranhão, - magistrado que, si alguma 
culpa tmn, é ser prnbo, inLelligente. cumpridor ele sm1s do
Yoros c de haver prestado muitos serviços ao paiz. 

Estou capacitado. Sr. Presidente, de que o . Sr. Ministro 
foi illudido, fazendo tal remoção ... 

O SR. ZA:MA - Nisto tem razão: porque o Sr. Camp·os Sal
les é de bom coracão. 

0 SR. 'TAVARBS BASTOS - .... porque o juiz de direito .a 
qnein n1c refiro não mflrceia tal perseguição~ tanto ma1s 
quando 1\ Pll'e ··()IJll'l'aChl dn f'wmilia, tendo 'Cinco filhas moças, e 
não ten1 meios para Lru~sportal-as pa1:a. a n9.v~ comarca, 
porque a ajuda de custo . que lhe dera1n e 1nsufucrente. 

O SR. ZAJYIA ·- Rn o conheço. 
o ~H. ·r.\Y.\HJ~:-; .B.\~·n'o~ -- Poi~ \.li:~ lU, ~~. a uut juiz :nessas 

circumstancia:::. q1..w se remove de uma corr1a~,ca eo1n-o a ele 
Penedo 1{1, mar'gein elo rio S .. Francisco. de facll c;ccesso, para 
a de s'. \Bento do.s Peri:::;es, no eenLr·o elo Maranhao ? 

UM SR. REPHE~EN'I'AN'.l'J<i __: De cpJt~ ~-·ntran,.ia é Penedu '! 

O SR. 'J1AVAlm~ BA::3.;Jo~ - De ~". 
U:M SlL .llBPl=t'Bt\KWl'AN'I'I•: - A ou! L'i.t 1·'. dt~ r·'! 

,-·.· 

O SH .. T.:~V~\H.Es H.\S'l':l:-; _ .. Nrm lr'nl l'id.ran('.ii.l, se1·ú a qtt 1~ 
rnarcal' o St:. Th1llnistrn. 

Tenl-::5e da·d.n. ai/•, ll'lllll'i:.U,:õ'~:-; dt• .itlizt•;-; pa.ra em~r.eg·os ... cte 
.. , confiança. afin 1 sémH'IÜr. de~ sr.t:·m:1 I. i 1.'(~0o.s. das c~ mar ca.s .. 1 11•1 

·que se acham; por cxcmpl?. o ,JUI~ ele tllreü~- de Itape~n~um. 
este pobre .iuiz foi rP 1uov1do clalll pnra chefe de pohcm do 
Pal'tt, sen1 ter pedido. 
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No ternpo da Monarchia tnn juiz ·CÍe direito não P?d:ia ~(:H' 
removido de sua coma.rca para o logar de chefe tde pohma, em 
vi.rtüde do decreto de 22 de novembro de 1871; entretanto, 
agora, nos :novos n1oldes, o pó de ser. 

o SR. ZAMA - tambem têm sido removidos por con·ve-
niéhcia politica. · . 

O SR. TAVABES BAsTos·- Sr. Presidente, dizia eu,. e dizia 
uma verdade, que no tempo da Monarchià nãb se via isso. 
·o juiz de direito de.f1 entranci~ tinha, en.tão, certez~ d~ q~e. 
só poderia ser removido para co1narca de 2a entr(lncla uepo1a 
de ·qu.atro annos, ou, para comarca de 3\ depois de, se te. ~ 
juiz de direito de 2a entrancia tinha ce:·teza de que_ so podena 
ser removido pa1'a comarca de 3:\ depcns de. decorridos quatro 

· annos de exercício. 
O juiz de direito de 3a entrancla. tinha certeza de que. 

só -sahiria dahi para un1 tribunal superior.. O desembargador 
tinha tambem certeza de que, decürrido certo nun1ero de annos, 
viria para ·o Supremo Tribunal de J nstíça, los-ar que todos os 
magl.stra,dos an1bicionav.am. Hoje todas <essas esperau~as 
desapparecera1n, os juizes vt:em süas aspirações ci.rcun1scripta.s . 
nos lagares dos estados onde exercem sua judicatura. E, uo 
entretanto; o Governo Provisorio, logo depois da Revol'ução, 
declàrou que . respeitaria os direitos. adquiridos 1 

O Sn.. ZAMA-A 1nagistratura te1n apanhado en1 regra. 
O· SR. r.l,AVAR.Es BAS"i'OS- A perseguiç·ão, a má vontade 

contra a magistratura ten1 chegaclo. a tal ponto, que os Srs. 
l\iiui:strus tên1 augn1enLado os vencimenGo::; de todos os em
pregados publicas, de 1nodo' que não ha hoje um porteiro de 
secretaria que não tenha tanto -co;mo um juiz de direito, 
3 :ôOO$; entretanto, quando os juizes, por intern1ediq creio 

• que do rr.ribunal da Relaç,ão . de . S. Paulo, representaram ao 
Sr .. Ministr.o da Justiç,a~· sobre a conveniencia de cuidar-se, da 
sorte da n1agistratura, de augmentar seus vencimentos, S. Ex~ 
respondeu : « Não posso, porque a .Constitui"ção . não está 
discutida, o Poder Jud~ciar·ío não está organizado, não sabemos 
qual é a estJh·era d:a .competencia de ca.da um dos estados sobre 
sua m~ga-nização judiciaria, e, por isso, .não pddernos augmentar 
os. vencimentos dos magisir'ados. >> . · 

· ~as S. Ex. não se lernbrou de que a ·constituição uã.o 
estava appl'Ovada, quando tratou da creação dos .tríbunaes da 
nomeação dos juiz·~S para elles, e dos seus vencÍmentos. '. · 

,.,.,. ... ~· 'Ü SR. JOSE AVELINO - Mas ninguem recebeu a.inda está · 
tudo á espera: o. cobre está guardado .. (Riso.) . ·· . ' . 

· · .UM REPJ=tESENri'ANTE -. Si devi·a e~tar .guarda~do para· que· 
. tanta pressa ?. . . . ! • • , ~ •• 

1

• • • 

1 . . ' . . ' ... .J ... 

, , :-,o .s~ .. ?7A~~\.RES_ BAs,.ros - Senhores,. que typo de organl
zaçao ~~~~l~~~arta :foi S. Ex. buscar .para o nosso paiz ? 

~~, lliu..,tres ·~radores que me precederam já. n1ost:raram. 
que e.::;~e ~ypo nao nos Vún1 ,nen1 dos E3:Lados Unidos nem· 
da Colomtna, netn do )Prata, n:e.1n da Süissa nem da F{·ança · 
de pa1 te alguma. ' · 

E' um typo sui generis. . .... 

\ . 
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N_ão. ~oi ?o~ _Est~do? ·Unidos, S1·. Presidente porque a 
Co?-stltu1çao la f?l logiCa: deu aos esLados o direi to de consti
tuir~r;1 sua m~grstratura como ben1 entendessem. 
~ _I anlo ass1p1, que estados h a, _c~ mo Pensylvania, Georgia, 
]lorida, New-"'Yor~, en1 que a rnagJsLratura é electiva. 
. -E, entretanlo, a_ nossa Constituição, no art. 62, § 3o tra-
Lando ~os estados, d1z: «Não será electiva a 1nagistratur~» · 

~o1s, senhores,_ que logica é esta? Si o Governo não q'uer 
a u1udade da _mag·1stratur~, pol' ser ::lLLentatoria da soberania 
dos estados, sr quer respe1tar a autonon1ia delles consentinrln 
~ru~. c_ad,~ u1~1 se rej :1 c_9mo entender, e t_en~a a sua ~rganização 
JUOJcrana, qual _a 1azao por que se va1 por um oblCe a esses 
estados, determinando que a magistratura nelles não seja 
electiV'B. ? 

O Sn.. CAMPOS SALLES - V. Ex. póde apresentar uma 
emenda suppressiva. 

. 0 SR. TAVARES BASTOS -_Para que? Estou, até, arrepen
didO de apresentar o meu proJecto substitutivo. 

Si ainda. fallo, é fazendo um grande esforço S!obre mirn. 
E si áspirasse a ser parlamentar, teria un1 grande favor a 
dever a V. Ex., e era ter-me lJroporcionado ·occasião de subir 
a estâ tribuna, para estigmatizar os seus erros. 

Nunca fui parlamenfar, el'à Uln simples magistrado, que 
vivia no recesso de seu gabinete estudando Direito, dirimindo 
questõ-es, e escrevendo sobre jurisprudencia; e estava bem 

longe de pensar que um clia ?Ubiria a esta tri·buna para fallar 
perante representantes da Nação, em urn Congresso onde 
existe tudo o que ha de mais distinclo nas lcttras, sdencias e 
artes do paiz. 

O SR. ZAMA - Maq, falla con1 mui la pro~ficiencia. 

O SR .. TAVARES BAsTos - E foi V. Ex., Sr. Ministro, 
que me deu a ccrage1n para vir pugnar por esta causa, que 

· parece justa. Mas venho con1o vii:ia um . amigo a_o l~ito do 
moribuJ.1.dO trazer unt conforto, po1s considero a JUstiça do 
n1eu paiz nos paroxismos da morte . 

. · Venho apresentar, tão sómente, un1 protesto contra tu.do 
o que se te-m feito sobre org·anização judiciaria. 

UM SR. llEPRESENTANrrE - Pois, então, complete o seu 
protesto. 

0 SR. TAVARES BASTOS - Senhore.s, tenho ouvido fallar 
aqui em unidade e dualidade da n1ag-1stratura; que não póde. 
:haver unidade de magisLratura en1 estados federaes: que a 
soberania reside na União; que reside nos estado~,. seg~ndo 
alguns; e outros, como o nobre representante pela Ba111a, d1ze~1 
que ella existe no povo. Eu digo, Senhores, que a soberania 
não exislc nen1 nos estados, nen1 na União, nem no povo: 
existe na forçn. o tão só mente na força. (f11uito be·m,) . ~ó o 
Governo é soberano. (Não apoiados) . E s1 ·O Governo nao é 
soberano si a soberania não reside na força, pergunto:. Quem 
foi que 'fez a Revolução ? quen1 derrocou as ins_tituições do 
nosso paiz ? Foi o povo ? Não. Foram o Exer·üllo e a Ma
rinha. 
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Voz:gs - ~ opinião nacional, a opinião publica. 

O SR. TAVARES BAsTos - O povo estava em. suas casas .:i 
cuidar de seus affazeres. 

O SR. LoPES TRovÃo -A Monarchia estava tão desmorali
zada, que os seus partida-rios não a· vj eram defender. 

O· SR. TAVARES BAST'OS ·- O po~ro não estava 1nachinando 
contra o Governo.· Oue1m fez a Revolução, quem dep,oz a Mo
narchia, foi o Exercito, .congraçado c01n a Marinha. 

_ UM REPRESEN'rANTE - Foram o E.""\:erci to e a Marinha, em 
no11ne da Nar,,ão, condensando as aspirações. repubHcanas. 

(Muitos apa1·tes int.erro1npem por a~gwrrc. tempo o orado1•.) 

O SR. PRESIDEN1~E -· A.ttencão! Que1n ten1 a palavra· é o 
Sr. Tavares Bastos. · ~ · · · 

O SR.. TAVARES BAS'l'OS - Eis, Sr. Presidente, por que 
não dou imp.ortancia ás expressões - soberania dos estados 
e soberania da União, que, para 1nin1, não passam de mera 
ficção. . _ . 

Desde que existirem duas magistraturas, uma ao lado da 
outra, uma rica, outra pobre, uma trazendo ciuny~s á outra, 
o resultado será a confysão na applicação do Direito. 

E por que ess·e supe-rstic'ioso respeito pela soberania dos 
estados, ·quando te-m>Os ·unidade de legislação, unidade de di
plomacia, unidade de E.xercito e .Marinha e, até, unidade ban-
caria? ' ·· 

Pois os estados não ficariam àutono:mos se tivessem como 
justiça local a dos juizes de P<tz para as pequenas demandas 

~~ e o jury· para o júlgan1 ento dos crimes, ficando tudo o mais na 
esphera da competencia dos actuaes Juizes de direito e tribu
naes de relação, com o accrescimo das. attribuicões que a Con-, 

. stituicão conferiu- aos juize~ federaes? . . . 
Que tantas e tão importantes attribuiçõe.s são as dos 

juizes federaes, que não pos~sam ser acm.unuladas pelos juizes 
de· direito ? Que litigios são esses entre um Estado e cidadão:; 
de outros, ou entre estados extr·angeiros e .cidadãos brazileiros, 
que ha mais de 50 annos nunca se' deram no paiz, capazes de. 
entreter a actividade de um juiz. federal, e ;que justifique 
sua. crP.HCã.o es'peüial e ,a ·enórme despesa que com essa ·Ina-
gistratura se fará? · · · · · 

Senhores, ainda mesmo que se dê de bàrato que, pelo 
facto de cada-Estado ser soiberano e, por isto, dever ter sua or
~anização .indiciaria. que, peto facto do· Estado ser autonomo. 
não póde haver dualidade de magi~tratura, pergunto: Qual á 

. ra~ão por que o nobre Ministro da Justiça foi 'sobrecarregar os 
Pd::~fln.'! e,..e::.nrlo comarcas, quando não lhes dá meios para 

-manterem os juizes? . 
- Do .dia _15 de novembro a 15 de março, isto é, em quatro 
f'Y\P7P~. fnr~m nomRados 101 juizes de direito. Sei disto não pelo 
~platnT'i o _do Min_iRtro da Justica. que até h o ,i e não .appareceu~ 
quando no tempo da Monarc.hta, logo. ao abrir-se a sessão le
O'i~l!:!ti~.·::~ ministroc:; mandavam s·eus re1at~ori,os iás camaras, afim 
dR hahilita.Las nas discus':lões das materias que fossem sujeitas 
ao seu conheciemnto. 
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. Se_iO' q_u? foram ~1o_meados 101 jnizes1 de direito, pela lista 
elo aiÜloLlldaclr~ elos .. 1u1zes que costuma, annualmente apresen-
tar o Supremo Tnbunal de Justica ' . 

~Ainda ma1;s, ·de_ 15 ele março ·á ·PI'C~sente data isto é em 
n~:.-e, mezr:~s, t (j,m ~s1rlo non_wados mt~~tos outros 'juizes par~ 
c11\ e! s~s, coma I ca::s,. ele CUJas nomeaçoes temüs conhecimento 
polo::; .10~ naes .. -~ss1m, sen: ~1edo de ~rrar, póde-se dizer que 
o ~1ume.1 o elo Jmzrs dr. d1re1t.o. de 560, que era. elevou-se a 
n11l r\ LanLos. · 

. Pt~J·{nml n nn ~101ll'n Mi;-, i::::Lro : Como os estados podem 
pag-ar a. esLr.s mag1strados·, quando o nobre Ministr8 não lhe~ 
dá os moi os n 0r,essarios nar·a satisfaccão destas despesas e de 
outras; como as das ~ecretarias de policia. aue passarão para 
os mr.snws esf.Rclos. ,lá tão sobrer,arreg·a-dos ? · 

·Sr. Presidente. um rios esta-nos qne n1aic; elementos de 
prr:.snPl'i.darlP ·t:rm r~ o de Alagôas. pequeno, -pobre, mas com 
um futuro tbrll·}lante. aur. l11e asseQ'Ura a uherdRde do seu 
territorio. a va,·iedadr. de sna c11lt11ra. e o ·desenvolvimenb 
de s·nas ,inrlnsh·i::~~::. Rntretanto. a des·nesa dec;se "Est.aflo está 
orç,ada em 784.:808$768. e a rrceita rrn 7R5 :~R~s;7n2. ne Rnrte 
que entre a receita e a des'l)esa ha apenas a differença de um 
conto e tanto. 

O SR. Al'-1PHILOPHIO - De saldo ? 

0 SR. TAVARES BASTOS - Sim. de saldo. 
O SR. Al\JfP1-T1LOPHIO - Mas a Bahia te1rn urn de 1idt dP 

mil e tantos contos. 
O SR. TAVARES BASTOS - Esse resultado. aue anresenta 

o orçamento. foi tão sómente ·devido aos esforr.os no nosso 
r.ollro·a o ~r.· Coronel Pr.dl'O P::~nlino. aue. como g'overnado-r do 
Estado, levado pelo seu patriotismo e pelo entranhado amor 
aue te1m áaue1'1a te1·ra. onpoz-~e. com vig·or dig11c dos maiores 
elo2·ios. a clesnr,t::as desncccssarins. a muitHs creacões de co
Inarcas. aue se lhe l)ediam. fez cáries cm algun1as verbas. etc. 

Ala~;ôas ten1 17 comarcas. Dando-se rle barato aue os 
· .iuizes de direito continuem a receher os ordenados act.uaes de 
3 :600$. e os nromotores os de t :.100$ annualmente, temos 

·que o Estado desnenclerêÍ. com a mag·ish'ai-ura nas '17 comarcas 
85 :000$. Alén1 disso. temos o Tríbunal da Relac~.o. que. pela 
Constituicão ele Alagóas. comDõe-se ele·· set.e 1nembros. impor
tanto na desuesa. annual do 42: 0(10$\ cru e, addieíonados aos re-
1~eridos 85:000$, perfazem 127:000$000. 

Ora, acreditam os senhores renreson!an!es da Nação que 
seJa possivel a Alagôas gastar 127:000$ por anno só com a 
magistratura? 

UM 'SR. REPRESEN'rANTE - Mas, não te.111 novas rendas ? 

O SR. TAVARES BASTOS -Essas novas :ee~das são d_os i_m
postos de expoT'I' ação. de industrias e prof1ssoes e ~err1torml; 
n1as aqui . já foi brHhantemente proYado _por, var10s repre
sentantes ela Nacão que os estados pobrns nao poden1 manter-~e 
com csf.:',n.s re1l(las. t.a11to ·nra1s quanto as suas despesas sao 
accrescidas deste modo. 

O 'SR. EsPmr'r.o SAK'l'o - Ha estados r.u.ia t.ot.a11da;de da 
remela não r.hegn 11ara pag:ar a rnap:islrnlurfl. 

. ~:;,~:j 
'· ...... ~ 

'.: j ~:·.~·~ 



( 

~ . · ... , 
' ~ '· .. , '. '", 

-· 2:30-

O SR TAVARES BAs.rros - Perfeitan1ente. Por exemplo, o 
Estado ctá Par~ahyb.a ten1 30 comarcas; precisa, pois, de réis. 
1 e. o: 000$ para n1antel-as, alén~ da. de~pesa co~ ~ Tribunal da 
Relação, de que não poderá pres01ndir. O Espirita Santo tem 
17 comarcas, e assin1 ·por. deante. 

UM SR. REPRESENTANTE - Só a renda da exportação dá 
ao Espirita Santo grandes recursos. 

0 SR. TAVARES. BASTOS - Entretanto, Sr."· ·presidente, 
quando ~e tratou àqui da discriminação das rendas, vi o ·nobre 
Ministro .da Fazenda dizer a nós, os estados pobres: «Tenham 
paciencia, resig:nem-se á sua sórte, a bem da União». Mas, 
ao passo que vi S. Ex. expimir-se desta maneira, não vi S. Ex. 
dizer qual era a econom1a que l)retendia fazer a bem dos 
estados pobres. 

Pelo contrario, ouvi o Sr. Ministro da Fazenda dizer que 
a divida do paiz sobe a 200.000:000$; ouvi o Sr. Ministro d~ 
Fazenda dizer qne só neste anno do dictadura o Governo tinha. 
g-asto 25 .'000 :000$ · mas, cm1 que gastou o .Governo esses 
25: 000: 000$? pergunto eu. Porventura estarão incluídas nes
ses 25. 000 :000$ as ajudas de custo desses juizes de direito 
nomeados para diversas comarcas? Porventura estarão in
cluídos nesses 25.000:000$ esses 600:000$, que dizem haver 
custad0 este salão, verdadeiro forno de cremação? 

Ora, a obrigação do Sr. Ministro era dizer, não que se. 
gastou tanto, mas no qüe se gastou. Não é que duvidemos da 
palavra honrada do nobre Ministro (Apartes) ; mas, desde 
que tinha. gasto tão excessiva somma, em uma quadra toda de 
paz, em que não houve movimento de forças, nem rebelliõe~ 
a debellar, era do seu dever dizer em que se despendeu esse 
dinheiro, nos· habliitando, assim, -a· julgar do modo por que 
dispoz das rendas . publicas. 

UM SR. REPRESENTANTE - Disso ba-de tratar-se na sessão 
· ordinaria. (H a outros apa1•tes.) . 

O SR. TAVARES BASTos - Eu tenho o defeito de não es
tudar discursos; por isso vou dizendo o que me occorre, sem 
preocc.upações de outra ordcn1 quo nao se,ian1 dizer tCOffi fran
queza a verdade· ao. paiz e. sobretudo, ao Estado que tenho a 
honra de representar. · . . . 

. Sr. Presidente, dizia que, ao passo que via o Sr. Ministro 
d.~ Fa:-enda aconselhar .. aos estados qt::.c tivessem resi:gnação, 
nao vm, entretanto, S. Ex. mostrar-se disposto a fazer eco~ 
no mias: antes, pelo contrario, vejo a mais decidida tendnncia 
para. 9. a11~mento super_fluo de despesa,;. 
. A1~da ha poucos dms os .ior:naes· noticiaram a creacão de 
um Tribunal de Contas. . . · · 

·Certo,,. quando li es~a noticia fiquei satisfeito, achei que 
essa creaçao. era con:Yenwn!,e; m~s, depois de ler o decreto, vi · 
que esse tribunal nao seria mais do ·que um ninho de afi-
lhadm;. e. por jss·o, mais ':l·ma fo-nte de despesa.. .. . 

. Comprehendo· UJ? Tribunal de· Contas que tenha aucto·
rJdo..do do negar reg1stro a uma. desne·s~a de·creta.da pelo Go
verno. pm·~· auo ess~ desp~s~ não se.ia paga pelo. Thesouro: 
mas u~ tribunal C~J:;tS de01soes não tenham força obrigatoria

1 

de moo o .que. o Mm1stro possa fazer despesas 'independente
mente dn rcg1:;tr.o drssc trH:nma1, pergnntn~ pa1·a q1.1e servo? 
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·~ Para qu~ ser~e .esse tribu?al, que é composto de membros 
r1nmnadns j)(~:n !'.l1111~!rn ria 1~ az1•r::!;'? g·. ~~rn~tores, 0 fiscat 
11-omeando O::; seus f1~caes, .so.m ser por elles fiscalizado! · 

1?e_ qnc SPr·\·r. nn1::;~ f'í'jllt.n. 1nn 'i, l'ilmnal ele Contas nestas 
vondiçoes, que acredito não serem as mesmas pelas quaes se 
rogcrn o ela Frnnen. o. ela nc1ç:·icn. n dr Port.uiga1, 0 do Japão? 

Entretanto, daqui a alguns dias ha de vir um regula-
11.?-ento enorn1~, com a respectiva tabella, marcando para o pre
Slden~e do tyi~unal 30 :000$; 20:000$ para cada um dos re
spectivos m1n1stros, etc., ele., cortando-se assim, ao largo, 
como quem corta cm fazenda alheia. 

Qu~m procede deste módo pócle, porventura, querer fazer 
e~ononnas a bem dos estados pobres? Póde, porventura, vi.r 
dizer a esses estados: Consolai-vos, resjgnai-vos? 

S~nhores, eu. não posso continuar por muito tempo, por
que ·s1nto-me fatJgado o estou cansando a pacioncia dos meus 
Ulustres ?ollegas. (Não apoiadqs.) Mas, antes de terminar, 
lll'f'C.lSO rllzrr-vos qtF'. :::i passar a .organizaçãv judiciaria 
tal qual está no projecto do Governo, a justiça fica aniquillada. 
Os .iuizr;s na c; r.n_m~"l.rcas fü~am suj citos c\ candilhagerm politica 
e reduzidos á miseria. Qualquer chefe politico que não quizer 
o seu juiz, combina-se com outro de comarca visinha e diz: 
Estou mal satisfeito com o meu juiz, você tambem está mal 
satisfeito com o seu; vamos, pois, desembaraçar-nos delles: 
arregimente sua gente, que eu arregilnentarei a minha, e na 
proxima abertura da Assembléa tratemos de supprir a co
marca. Assim, Sr. Presidente, o juiz ficará sem ella, ficará 
reduzido a meio soldo, e isso por algum tempo, até que o Go
verno ~rem.ova-o para. romarca que nã.o lhe convenha, pois, 
não senclo esU1 ac~c0ita. nem o meio soldo elte perceberá. 

Além disso, Sr .. Presidente, V. Ex. sabe que os . estados 
mal podem pagar aos seus empregados. Os professores publi
cos vivem com os seus ordenados sete e oito mezes sem. rece
ber. Os magistrados hão de viver nas mesmas circumstancia.s 
c serão n1u i tas yczcs obrigados a recorrer ao vendeiro vi
zinho para lhe adeantar .o ordenàrlo; e ai elo magistrado que 
crear para si tão triste dependencia! . . 

Eis a contingencja a que ficará sujeito um. pobr~ JUIZ. 
Eis aqui a que ficará reduzida a magistratura neste paiz_. 
. Se-nhores, eu já tí.ve occasião de dizer, ,e ainda hoJe re-: 

pito que não estou fallando pro domo ri~ea. E yerdade que fm. 
mag·istrado durante 17 annos. Mas, hoje, cm virtude desta o r.:.. 
ganiza~ão ju,diciaria, rrw verei obrigado a .r.?-b~ndonar a car
reira. Estou disposto a procurar outra _Pro tlSSa<?, que me. ~'l
segure meios de subsistencia para .mnn .e m1nha fa~rnh~. 
Não quero sujeitar-me á triste cont1ngenc1a em que fwarao 
os juizes, e até mesmo Ds ju1zes federaes: porque es·~ou :co~
vencido de que a org·anização ·judiciaria. que quer nos Impingir 
·o Sr. Ministro não se manterá por multo tempo. 

H a de durar o tempo que durou a rosa de ~alherbe. Essa 
parte da Constituição ha ele ser reformad~ multo _breve,_ po_r
que não é possível que a Inagistratura fique ass1m aniqull-
lada. . ,.. 

Senhores, foi em virtude destas cons~deraçoes que eu 
apresentei un1 projecto substitutivo ao proJ~cto do. Governo. 
Neste projecto tratei de conciliar a autono_m~a d_9s est~dos 
con1 os interesses da ,iustiça · e cln adm1n1st~açao publica. 
Pelo proJecto do Governo temos o Supremo Tribunal Federal 
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-- c juizes federaes nos estados, e. nada mais. diz quanto ao res~o 
da magistratura. Pelo meu pro.1ecto eu. crio ~m Supremo Tri
bunal Federal com 24 membros, vinte e um t1rados dos 21 es
tados, inclusive a Capital Federal, ~ tres nomeados .pelo Pre- · 
sidente da Republica, com app-rovaçao do Senado. 

Eu crio juizes de direito erri cada eomarca, . non1eados, 
porém, pelos gov~rno~ dos respectivos est.ados; pela fórma que 
determinar a Ieg1slaçao de cada um. 

O SR. A~1PHILOPHio - De accôrd o. 
0 .SR. TAVARES BASTOS-lSi ·quizercn1 Uln juiz de direito por 

concurso, seja po1~ concurso; ·si quizeren1 gue seja por apre-: 
sentaoão do Tr-ibunal, seja por apre~entacao do Tribunal; s1 
quizerem que seja de- livre nomeaçao do governo local, que 
o seja. · . 

Eu crio· um 'Tribunal da Relaçã.o · CO'ln desen1bargadore.s ti
rados dos juizes de direito, por antiguidad~ absoluta ... 

0 SR. AMPHILOPHIO ___, Ahi é que divergimos . 

0 SR. TAVARES BASTOS - . . . e OS membros do Su11remo 
Tribunal Federal tirados rle cada R.elaçfio, tamhem pop anti-
guidade absoluta. . .. 

. Be1i1 sei que 1a anl".·igni.rlarlr· ft])sol'uta 10ffPrrer. r.rml ef:FRito, 
algurnaR rleAvantagens. 

O SR. AJY.LPHU:..OPino·- Mas isto r.o11ihe-se :na lüi. ord:inaria. 

0 SÍt. TAVARES BASTOS - l~n1 todo O caso, a antig'li!idacln 
absoluta, pelo meno's, é uina nresmnpção dr. saber, <'' urna 
pr'esun1pção de pratica -da uart.e do magistl~aclo. Os magis-
trados fica!m, assi.m, •@ararlfi,dns. . 

. E. de:pois, qual o systeina que não traz inconveni·ente ? 
In1agina-se o •rnr-'lhor pnssivel para se crearen1 magis.trados, 
e eu pergunto: Este systema está isente de inconvol}iPnf.p,s? 

O ~R. Al\1PHTLm~Jno - .. Por :força. 

O SR. TAVARES BÃs•ros - Quantas Vf'.ZP.s nã.o !=\P.- tP.rá o 
nobre Ministro 'da . Jus Liça. ar1·opendido 'dP nnrif.nR 8 lYlui"fa.~ 
nomeações que teü1 :feito ? (Ap01:ados.) 

. Portanto, entre ::r. inconvenicncia rla non1eaç.ã.o· fAita 'PPlo 
Governo. ·ou por antiguidade absoluta. aeho que é. prefP1~iYel 
a non1eação por ant:ig:tJ_iclade absoln t.a. · 

() Sn.. A:tvr:Pl~nLOPHJo - l~' qT~t~ r.oal'rJa nla:iR n ar·h'ill'in 
~ . . . 

O SR .. TAV:\R .... Es ·BASTO~ - Ainda ~lo meu nrojecto inch.1i 
algumas dispos1çoes beneflcas, que vao garantir os ma.gi~
trados. assi·m. nor .exe,mplo. a vitalic.iedade e :a inamovihili-
daode. rle. ane. não -cogiton a. Gonst,ituição. · . 

Pois. 'Sen\hores. un1. juiz qúe não conta >eom a. inamovibi..:. · 
lidadfi. pócle exercer com certa indenendencia o carO'o? Nunca. ·. · 

. E_ls :por qt; e dizia. ~ii.Tlguetti ..... tratando da ina~ovibilidade 
do JUIZ: Sem JTiamovJbihçlade, nao nóde haver .iuiz inrlepen
den.te. e sem 1ndepend{nc1a nao póde haver ,justica. (Apoia-
dos P alqu,ns apartes. ·1 . · " 

Peço aos me_us distinctos. colleg-as . que ·leiam e I'neclitem 
R-nhrr n rneu nr:o.1 e c to. confronte.n1-L).' n. cn1n o de Oonstif.uiçfío 
r. r,o~1l o cn10 fo1 n.prr..sen~ado pelo d1stincto renresr.ntanl.r pela 
BHlll[), 0 Sr. Dr. An1p~11lophw. 0 rn~om.rren1 dotai~ 0 pai r. r.om 
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un1a orga1!l_iz~u:,ãn .indicial'i a ;cpt~ eorresponda á sua grandezà 
e pro~pet:.:l:cla~lP .C~JJr~iados) ~na t'PI'IPI~a .dA que~ si passar es-sa 
o:eg·~n2_zaçan .. 1 tHl1_c: n.u·1 a Cll"~ s<' a C' lia c1ellncacla na nossa Cons
tituiçao. a .1usLlça clesappat·oceeú eon1pletamente .de nossa 
~err~. E de tudo poclen1os prescindir. n1Emos de religião e· de 
.1ustiça, porque sen1 uma e oul.ra não p6cle ha·ver paz ordem e 
liberdade (Apoiaâ.os.) · ' 

O Sn.. Al\TPHTLOPHIO - Nem segurança dos direitos, é 
verdade. 

O ?R. TAVAHES BAS'ros - Por igso peço aos 1neus colleg·as 
que den::er:n de lado qualquer consideração que lhes mer.eç.a o 
nobre M1n1stro da Justiç.a. e n1uita nos n1erece. não ha duvida. 
n1as q11n tcn1 enmrnr.!tido nruitos erros~ tantos e tão gr.av.es·, 
St·. Presidente. qnr. quando ·penso nelles. lemb1~0-n1e de un1a 
phrase proferida por Ben,ian1in Franklin no Congresso de 
Philadelp h ia. Dizia o historiador de Franklin que, quando 
esse grande patriota subia os degraus da tribuna para depo
sitar na urna seu -voto sobre a Constituição, elle, olhando pal'a 
un1 painel aur rrpre·se:1tava n Sn1 ·que na:s1cia., dissera \a um 
amigo que alli se achava:- "Quantas vezes no meio das nossas 
discussões longas c~ t'asL1diosas tf'nho perguntado a rnim mesmo 
si a1qnelle painel represfm.tu c1 Sn 1 ao nusee1· ou no poent.A, ! 
Ho;je v·e:Fo~ :cl'istincta.rne;ntn, ·QlH\ (~ (l 8·nl' .que RA ;lr.vant.a." . 

]TI Franklin tinha 1:·a:~.ão. porqtu:~ a Pab:ia Arnericana, pela 
qual t:inha tanto sp sacr.ifieado. poe euju. indcpendencia e U
herdadr. tanto haYia I ~~abaltlndo. dentro clr pouco tempo tor
nou-se g·r·anllf'. r)l'tl~.pr-nl. fn·1iz. ~~ rli.g:na flà admiração de rtodos 
os povos. . -

Pois bem, não vejo aqui nenhum painel representando a 
au~ora OlJ o ocaso. mas vejo .alli um busto, em-hle·ma da nas
cente Republica; e. quando considero nos erros c demasias 
do Governo. perg-un.to a n1in1 mesn1o si aquelle busto não se 
acha com os olhos velados para nã.o ver esses erros, que tanto 
devc-m1 ter contrariado ao inelyl"o ehr.fp. fio Governo Provisorjo, 
que~ con1n Ben.ian1in Frank11n. sacrifieanrln-so pela Patrja, 
qu.erin. v0l-n. granel('. yn·o::q10ru (' feliz. nndP. a. justi(:.a fosse o 
baluat!.e ela libE'.rdadP, t•. nãn ti asylo da. me:ncl ic\ü1acle ou o re
fugio da :igno1·arwia :1pfllligTii1íht. (Mu.'ifn heJn. 11fu:ito bent. O 
oracloi· /i f el·icitcui.o. ) 

E' subrnettüla :'t voLat.~.ã.t, t' H!Yflr·n,·:Hl::~ :1 tllnc:-fío a.pres1-~nL:1.da 
pel(l Sr·. nr:,rnt·d.r·ill Hil•(•i1·u. 

O Sn. PT~EslrH~l'l'l'l·~ - Tt'm a pala\Tfl 11 81·. Cnmr~tl:-; S:tllc'R, 
Ministro da .Jus Liça. 

O Sr. Can1pos Salles C~t?:nis~ro- qa. .Ju,stiça) (jJfov~rnento 
geral de aUcnção: ptofundo stlencw.l - Sr. Presidente, 
quando i.nscrevi-lTIB para este clclmte. f1z ctr;scle lo~·o o propo
sito de. ao subir :í esta trjbuna. a11ortla1· nnroed1atamente a 
questão'. sern 1nr. oeeupar. sequel' ineirkn!.r'.n1cnte. de assun1ptos 
extrantios á n1ateria en1 discussão. r. principalmente, daquelles 
que por sua natureza se achan1 Jôra. ela co1~pct~ncia .• desta 
Assembléa. A n1atcria que SP cllscut e e tao 1n1por
tantc na sua yasta con1plcxidadr. que só por si basta 
para occupar tocla a attenç:ão e torln o esfor~.o daquelles qur. 
desr-,jt1r0n1 f'lnc·.irlal' n .prn.:::;nntr debai.P: l\Ias sou, infel'izmente, 
ohrignrl o n arn~! n 1'-nlP. a i n rla lflH' 11 gc·1ranlm1Le.. dos! c Tn·n-



::·: . . 

posito.. o dhm~r~o que acaba de ser ~ronunciado obriga-me 
a fazer prelimu~armente algumas COJ}Sideracões. .. 

O nopre representante de Alagoas, nas expanso~s que 
acabamos de ouvir não poude occultar os desgostos e apre
tensões que lhe causa a actual sit't;lação, nem 3: amarga sau
dade que experimenta pelo reg1men decahido. Aprouve 
tambem ao sentimentalismo pessimista do ·nobre represen
tante levantar censuras, dire.cta~mente endereçadas, ao Minis-
terio a meu cargo. . 

Senhores., ninguen1 mais do que eu applaude e. respeita 
as convicções sinceras e a firmeza das crença~ politicas: eu.· 
porta:nto,· não· teria senão palavras d.e louvor e homenagem 

· á cor~gen1 daquelles que, embo_ra: venc1dos, ?e erguess.en1 ~esdc 
lpgQ, c.o:rp a a~1steridade de. "~!ma nobre ~ltive~, para affirn:ar 
em face do paiz, com a tenacidade da resistencia, os seus prin-
ci:pios políticos. :M.as não _posso d~ixar d~ ex~ranh~r q;ue 
quando o velho reg1men cahJa no me1o do silencio universal~ 
aüando esse silencio era apenas perturbado pelo rumor dos 
âppiausos e pela. agitação da consci~ncia nacional em franca 
adhesão â nova situação e ao novo regimen, con1ecem, no 
em tanto, agora, as re·salvas tardias (Apoiados.: muito bem), 
à.S expansões demoradas de 11n1 sentin1entalismo resuscita;do á 
ulttn1a hora. . . . (Apoiados.). 

UMA VOZ -. Já frias. 
O SR. CAMPOS SALLE.S- ... no instante en~ .que n~o é tnais 

:poss!vel. ~ . · - · 

UMA voz -. . Um anno depois~ 
O s:r.. CAMPO$ SALLES - ~ . . prestar braço forte ·e ·erficaz 

defeza. ao regimen condemn;l:do ~ (Apo1:ados _: muitQ bem.) 
Senbores, tive occasião qe testemunhar pessoalmente, na 

posição e:r;n que me ~chei, o modo por que appar~ceram as ma...: 
nifesta.gões do sentimento politico' na.clonal. · · 

· Devo declarar, antes de tudo, que tenho especial aver~ão 
a todas as questões que possam, mesmo de lev~, tomar um 
caracter pessoal; evito quanto ··posso o individualismo. 1\!as. 
em presença da. extranha cop.ducta do nobre representante; 
parece que ·se me deve. tolerar dizer que não é muito para lou
var...:se o procedimento daquelles que, tendo ·adherid6 franca
:tnento. ~o regimen republicano, tendo~o feito verbalmente e 
por escripto, com toda a clareza,· se:q1 reserYas e com todas as 
apparenmas . de uma pr:ofunda e leal sinceridaqe, a tal ponto 
·que forem JUlgados dignos · de receber com;m1ssões de -con
fiança deste Gov~rno ("fl,;Juito lJem), . todavia, pnr' circums-

. tancias desconhecidas, .venham, na hora de um in,justificavel 
cl~sgo.~to, · qua~do. o malogro das ;:tspiraçõe~ possa tornar 
su.sv.eito o patriotismo. levantar protestos contra esta sittlacfio 
e lembrar com ·.saudade duv1dosa o regimen .decàhiclo 
(4:~oiados _:,muito bem; mt~ito bem!) · · · 

UMA VO~ - Dai-lhes por ahi. · 

·OuTRA voz -. - Na ·occasião de manifestarem o seu pen
$~Jnento, abandon2-ram ~ velho monarcha. Elle viu-se -só
sinP.o: seus cortezaos fugiram delle como· quem foge da peste. 
· ·. O. ~R· · CAMPO'~ SALLES · - S~nhor~s, não traz o cunho da 
Sinceridade, permltta o nobre representante que o· diga, a 
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queixa, a censura, que assim chega á hora. em que só pó de 
s·ervir para denunciar~ indiscretan1entc. a manifestação de um 
despeito mal contido. · 

O SR· ZAMA - Por isso comecei logo cedo. (Riso . ) 

O SR . CAl\lPOs SALLES - Todos conhecem e o paiz . inteiro 
ten1 testen1unhado a conducta do Governo Provisorio com re
lação ao funcciona~ismo :public~ em geral. Ninguem duvidà 
de que com o anterior reg1men tivessem perecido os interesses 
de certa ordem (Apo-iados.) 

-"- Nação inteira comprehendeu ·que, com a destruição do 
throno, .con1 a transfor:r~na~o total das instituições, tinham des
apparecldo tambmn, e lildlspensavelmente, muitos dos direitos 
adq~iridos (Apoiados r> nü.o a_Poiodos) : entrelanlo, a propria 
Naçao testemunhou o proced1n1ento correcto, essencialmente 
conciliador e moderado, que o Governo Provisorio tem ado
ptado en1 relação aos funccionarios publicas. (Mtdto bem.) Po
de-se dizer que não houve um só interesse sacrificado nen1 
um direi to preterido. ' 

O SR. SERZEDELLO Chegou a ser exaggeradamente mo-
derado. · · 

UM Sa. REPRESENTANTE - Esquecendo, até, serviços dos 
velhos republicanos, para não haver descontentamento. 

O SR. CA~IPOS SALLES - De facto, muitas vezes o Ministro 
da Justiça foi. ecnsnrado. e, aLé~ eorr1 certa asperez,a, por seus 
proprios amigos, porque a todas as solicitações e esforços de 
pretenções qne nã.o lhe .,parecian1 opportunas. respondia que . 
paJ;"a a magistraLura não se havia interrompido o regimen da 
leg"álidade; que. ao contrario, era indispensavel preservai-a de 
todas as violencias, para que não soffresse a mais leve solucão 
de continuidade a justiça, que é o supremo fundamento da 
orden1 social. (Apoiados; ·muito bem). Fiz-me sentinella dos 

· direitos dessa honrada classe, outr'ora tão desprotegida. 
I~. no crntanto. Srnhorr~. d0claro lealrnonle. como membro 

desse· governo, que assumiu a responsabilidade do facto de 
15 ·de noven1bro, que. entendo que o direito de uma revolução 
triurnphante nã.o soffre os lin1ites da legalidade. (Apoiados e 
não apoiados. I nma rcYolu~ãn traz intnitos~ obedeee a uma 
corrente de idéas, ten1 principios a realizar e doutrina a .appli
car. (Apoiados.) A Rcvoluçft(l :::c,r-ia rny::wclc. c se a~nu.lla
ria si estacasse cm frente de alguns de.sscs snppostos d1rr1 1 os 
adq:uiridos. deixando, po1~ isso~ de ir clireilo aos seus fins. 

O SR. ERTCO CoELHo - l\Ias não póoe destruir u1n estado 
de civilização . 

U~r Sn. REPRESE~TANTE - Não desLruiu: aperfe.içoou. 
O SR. CAMPOS SALLES - Não tem fundan1ento, portanto, 

o irritante queixun1o do nobrR representante contra imagi-
narias perseguições feitas á magistratura. . 

Senhores acabo de ser censurado tambem, como ouviu o 
Congresso, por un1 acto, que deve ser explicado. Diz-se que 
o Ministro da JusLic~a antecipou o vaLo do Co:ç1gresso, orga
nizando a ,justiça federal, quando o Pl'eceito . constitucional, 
que lhe servia de base, ainda não esLava sancc1~nado pela de
liberação soberana dos representan! es da Naça~. . 

Senhores .. clcYo d ize1' que rnc fnzcm grave Ill,lUStiça aquel-
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1es que a,ttribuen1 o · n1cn proccdinlr'llt.o á. ·intenção~ ao pro
posito de ·desrespeitar a snh<wania ·o a auctorida.cte do Con-
gresso .. (Apoiados.) . 

No meio em que passei toda a minha vida politica, e o:~de 
me achei sempre tão completamente afastado das reg1o~s. 
officiaes, eduquei o meu espirita no maior resneito e no ma1s 
profundo acatamento ao elen1ento popular. E' possível que, 
vindo de um meio tão diverso e para uma região tão extranha 
aos meus habitas, não tenha podido apoderar-n1e ainda dos 
coshnnes e das rnaticas do Gove1'no. Mas o qur. posso asse
gurar ·ao Congresso e· ao meu paiz, é que nunca perdi de vi~ta 
a minha origem republicana, nunca esêJueci os con1pron11s-· 
sos contrahidos no passado. (JJ1uito be?n.) . 

Por duas vezes, em situação da n1aior gravidado nara o 
paiz, achei-me, pàra a gloria minha o declaro, ao lado daquel
les que patrioticamente tinham· deliberado introduzir um es
pírito novo no· governo da nossa Patria. A prin1eira vez foi 
quando. alguns hrazileiros resolveran1 dar franco eombate á 
Mo~arc'hia, lançando ao .paiz o notavel 1n1anifesto aue a His
toria reg;istr·a con1 a .data de 3 de dezein1brh de 1870, o qual 
propu,nha com·o fónna de governo a Re:publica fe.derativa. A 
se~:uil.da vez foi ·Olla.ndo .os n1embT'-os do Governo Provisorio 
annunciaram ·ao paiz que estava destrui da a Monarchia uni
taria e :aue ia-se funfla1' a Rennblica fe{1erativa. 

No trajecto penoso de un1 a outro ponto. todos viran1-n1e 
sempre em toda n parte onde fluctuava a bandeira da J:l,epubli
-ca federativa. Foi .da h i. dessa lu c ta inc~ssantL~. aue sall'i na r a 
. oc'Cupar uú.1 logar no Governo Provisorio. Esta Jui, por-tanto, 
a preoccupação que eu trouxe commigo para o Governo, aceei
tando, -ahi. o J'ogar de honra crne n1e foi offerecido. Acceitei-o 
pRNnla;dido de que a mi.nha collabo,racão poderia· ser de a.lg·urna 
utilidade na applicaoão dos. prineipios da· minha eseola po-
litica. . · 

Nestas. condiçõe~s, desde que o . Governo Provisorio, e:s:
pedin.do, o decreto de convocaçã.o do Congresso ConsLituinte, 
deelarou que log·o após o voto da Constituição c a elei1~ão do 
Presidente e V ice-Presidente. da. Republica se ab1~:iria un1 
intervallo para dar logar á organização dos estados. o que só 
. posté'riol'Inente a esta organização se reunh·ia de novo o. Con
gresso en1 legislatura ordinaria, entendi que 1r1e cun1pr:ia 
acleanta.r os trabalhos a ear.go do n1eu lVHn:ister·io. (A1JO'iados:.) 

0 Srt. ARISTIDES LOBO' ~ Antec.ipnu-sr· . 

. O Srt. CAM:POR SALLI~S ( Volt.a'lido-sc JJO.'NI. {.) SP. · AYisl'ida.~ 
Lo,bó1·-E~.tá üla,ro: ·si f..iz an.Lcs. ant,e,ctpei. Mas, ,que ten1. Í'SiSO ? 

·"·Senhores, pensei que, para bem, executar o pensan1ento 
collectivo .do Go'Verno, ,qual era o àe api·es~ar a teri11inaçã-o do 
re~:i·men nrovisorio. era ncce.s~ario ~aue cada Ministro, e.i11 sua 
pasta, aetivasse a sua aeçã.o, de tal forma que. ao termiJiar-se 
o tabalho de- organização rlos estados. se achasse. nesse mesmo 
instante, estabelecido o oleno regilnen da legalidade em toda 
a Republica. p_ois que Já estariam institui dos os tres. poderes 
federa.es. (Mutto ·bem.) ' 

Todos comprehepdem que. si outro ft\ra o pcnsan1ento , 
do Govorn·o, isto é~ si t.ivesso el'lc .o intuito rln fazer funccionar 
o,.. corpo legislativo ordinario. il~1modiatanln11tc anós a r.onr,lu-

. sao dos seus tra.halbos eonshtnmtrs ... 

-
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6 SR. AR1sr11lDES Lo~o - Ser•i::t rnelho~'. 
. O Sn.. CAn-IPos SALLBS - Convido term1nantemente o 
llh~s~1~e re~rese!ltan.Le . a -vir a esta tribuna sustentar a sua 
op1n~ao .. E :ffiUlto f~c~l levantar censul'as a tudo e a todos 
(~u~to bern), ne~1 ~ .. ~~s!=l uma cousa que exija grandes apti
does, mas. o q_:1e __ e chffwll, o~que.nerr1 todos podem fazer, por
que nem Lodo::; o::s cerebros t.em força para tanto é fundar un1 
pla?-o, u~1 systema de organrzaão politica e offerecel-o ao cri
terlo nacr~nal como a ~olução definitiva de todas as difficulda
des. SJJ1~utto bern;, mu'ito_ bem; apo·iaclos ge1·aes e apar·tes.) 

] eh~n1ente, t-lenhores, consen·o ,ba:::;tante caln1.a e sereni
dc.'tde ele animo pal'a. da1· u Llevido Yalor ús censul'as e .para eo-n1-
prehender quando ellas n1e não póden1 attino·ir. 

Mas, cy·n1t~ di~ i~~ u. n1e~1 intuito lançand~ ·o decreto .que 
.deu org.arnzat;ao a .JU::3Liça federal' fui este que, ao terininar 
·o Congresso o seu trabalho constituinte pelo votn da Consti
tuição e pela investidura do Poder Executivo pudessem ficar 
instituídos e organ}zados, si~ultaneamente, 'os tres grandes 
poderes federaes, fwando, assrm, terminada a situação revo-
lucionaria, e legalizada a Nação (jlluito bem.) · 

0 SR. ELYSEU MARTINS -· Isto é que é pratico. 

SR. CAMPOS SALLES - Mas, suppondo que por esse 
excesso de respeito, mal entendido, para com o GongTesso, 
e adoptando a aLtitude que 1ne é aconselhada pelos q1.,1e me 
üensuram, eu me conservasse retrahido, ine~'te, esperando a 
elaboraç.ão ll1êÚS OU n1üll0:3 lenta rdOS C:Staclo:s, e que do.po.i:; 
.disso se ae-ha.s·sc Llie nuvu reunido es to Congresso en1 .legislatura 
ordinaria,-suppondo, repito, que só então se começasse a 
tratar ela organização judicia-ria: cruen1 poderá calcular por 
quanto tempo esse processo prolongaria a Dictadura, que 
todos os bons espíritos clesejan1 ver extincta (Muito bem·;, e 
a prolongaria na sua n1anifestação talvez ·mais perigosa, 
isto é, na justiça do paiz? (}rfuito bem;: muito bem; apoiados 
geraes.) . 

. Houve, portauLo, tun sentin1onto denwcratico, um intuito 
de· elevado alcance pratico impelhndo-n1e a apressar esta or
ganização, antecipando o CongTesso. 

Agora, respondendo ?- um aparte que acaba_ de ser-me 
. dirigido, direi que, todavia, não h a ne:?~e proced1m~nto des~ 
respeito ao Congress~l, nem In~nospreço a _:::ma auctor1dade le
·gislativa: ao contrario, veern t~clos lJ.Ue nao _estamos tra:tando 
de outra ~~ousa. Renão de exa.n11nar a questao 1:.\ de deliberar 
sobre ella. 

Porventur·a. JH'cLeucleu :o Gov--e.r11u Pruvisu1·io ·arrebatar do 
Congresso a ~onmeteneia para resolver . sobre o assumpto 1 
Não; a discussão prova-o. EsLa1~1os pecl1n~? ao Çong_r~sso o 
seu voto soberano ::;obre a 1natena, que~ alia~, esta su.J eJ.ta ao 
debate. O que n1ais querem, o que. 1~a1s ex1gen1? 

Figuren1os agol.'a as Llua~ alt~rnat1vas. Supponhamos que 
o Congresso appl'ova a orgaJ:u~at:ao_, tal como se acha no pro: 
jecto en1 discussão; quer 1sso d.1zer ,que o Congresso .t~ra 
sanccionado os actos do Governo, 1slo e, que o Poder Judwra
rio estará defhliLivan1ente organizado, e fede;ralizada a jus
tiça. Supponhan1os, porém, que . o Congresso recusa a ~ua 
sancção ao plano ado·ptado no proJecto: qual .a. cop.sequene1a ? 
Desapparece esta organização do Poder Judrc1arw, desappa-
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rece, consequentemente, a organizàção da justiça federal, nada 
ha feito tudo se annulla, pois que tuâo se prende á sorte deste 
projecto' de Constituição. Teremos de começar de novo, ~a
vendo, apenas,. perdido o esforço empregado nesta ~entatlva 
de antecipação. Mas não é isso, certame~ te, um m?tlvo para 
que devessemos deixar de fazer a tentativa. (Apotados.) ... 

Si, entretanto, como disse, o Congresso. der a sua sancçao 
ao projecto, teremos ga_nho cerca ~le um a,n~o neste t~abalho 
de reconstrucção. (Apotados.) Crew que so 1sto bastana para 
justificar o acto, que muitos censuram sem comprehender o 
seu alcance benefico . · · . · . 

Senhores, devo outra explicação; porque todo aquelle que 
tem uma responsabilidade politica deve saber definir. e ex-
plicar a sua posicão e os se~s actos. . · . 

Eu disse ha pouco que trouxe para o Governo o cumpro
misso· de dar á nossa Patria a organização de uma Republica 
federativa; e, sem duvida, teria faltado a este cumpromisso 
si, tendo deixado passar o meu tempo de governo na esterili
dade dos expedientes de secretaria, -não houvesse cooperado, 
com .a acção efficaz que me competia como membro deste go-
verno,, para realizar o meu programma historico. . · 

Eu trazia a responsabilidade das luct.as e das tradições de 
um partido, e era iss{) o que .queri~a resalvar; porque, Se
nhores, devo dizer que. ve.jo .aqui, nesta parte do projecto 
constitucional, que agora se discute, na organização do Poder 
Judiciaria, os fundamentos do mais genuíno systema repu
blicano e, talvez, o unico toleravel. (Apoiados e apartes.) 

Passo ·agora a occupar-.me propriamente çlo exame do 
projecto, tomando eni consideração os principaes fundamentos 
da contestação oppostà ao syst.ema adoptado pelo Governo. 

·Senhores, quando se tt·atava de lançar no projecto de 
Constituição os lineamentos da organização dos tres poderes 
políticos da Nação, a magistratura, que já conhecia o pensa

. manto do Ministro da Justiça nessa parte, mostrou-se de al-
guma sor.te a.pprehensiva, ~receosa do sacrifício dos ~s·e\lS in-
teresses. . 

Uma parte- ~dBssa magistratura dirigiu uma representação 
ao Governo Provisorio, condemnando, ou, antes, oppondo-:-se 
ás id~as adoptadas. Então, respondendo á. representação, tive 
.occ.as1ão de .apoiar-me nos princípios geraes que presidiram á 
essa organização~ Disse que não comprehendia a Federacão 
sem· a ôua!idade da soberania na tríplice manifestação do , 
poder pubhco . · . · . 
· . ;Esta d<?utr~na, levantada ·na presente discussão, tornou-se 
motivo obrigado dos debates que aqui se têm dado.. . 

. . O illus~rado ·representante· de Pernambuco iniciou o seu 
_ b~1lhante discurso estabelecendo. estas premissas:. - O Mi

ni~tro d.a Justiça funda a. sua organização np principio da 
ex1stenc1a de duas soberanias no Estado federativo. . · 

O S'a. JosÉ HYGINo - Creio que fui fiel. 
O Sa. ÇA~P.~s 8_;\LLEs - E disse' e procurou . demonstrar 

que e_ste prin<nplo nao estava de perfeito accordo com a boa 
doutrina. 

Senhore~, p.o: terreno das abstracções philosophicas e com 
a vasta erud1çao que desde logo revelou S. Ex .... 

O Sa. Jos~ liYGINo - E' bondade de V. Ex. 

-
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· O .SR. C~MPOS _SALLES - .•.. não foi difficil a S. Ex. 
produz1r cons1deraçoes, no senL1do das idéas. que professa. 

Mas, ape~.ar do. esforço do seu elevado talento, continúo a 
pensar que !1co~ . 1nc!?lume o verdadeiro principio. 

A questao fo1 brllhantemente debatida e elucidada pelo 
honrado representante da Bahia. . . . 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Muito obrigado . 
. · . O SR. CAMPos ~A~LES - •.. _que h ontem occupou esta 

tr1buna, com rara felicidade e con1 1nvejavel proficiencia. · 
Venho encontrai-a exgottada, depois do seu notavel dis

curso. 
Peco,. entreta.n~q, licença ao Congresso para emittir, tam

ben1, a ru1nh.a opinlao, procu1·ando, en1 todo o cas0 un1 terreno 
mais positivo.. ' 

Senhores, acredito qu~ no vago terreno das abstracções 
philosophicas seja possível a SS. Exs. sustentar a causa que 
defendem. 

O Sa. JosÉ HYGlNü dá um aparte. 

-O. SR. CAMPOS SAi.LES - E' por isso mesmo que desejo 
eollocar a questão en1 um terreno· mais pratico; porque ah.i 
espero n1ostrar que estou com a verdadeira doutrina. 

' ' _. I',. ' ,r l ~~ 

Em que pese aos illustres irnpugnadores do projecto, 
julgo poder ~Hirmar que, segundo o accôrdo geral dos publi
cisLas modernos, o Estado federativo é aquelle que se caracte
riza pela existencia de un1a dupla soberania na tríplice es-
phera do poder publico. . -

~ermitt1-me que desenvolva este ponto. 
Aparto-me das subtilezas que acompanhan1 as defini·çôes 

oscolastiqas, para dizer que a sou,:;1·an'ia é a independenC'ia, é 
a ausencia de subordinação. A soberania consiste, portanto, 
no direit.o que ten1 o Estado, con1o personalidade politica, de 
exercer livremente a sua acção nos domínios de sua compe-_ 
tencia.. (Muito be~n; 'muito 1Je1n.) Eis o que tenho por um:a 
soberania. 

Pois bem, applique1nos estas noções aos factos que obser-, 
vamos, que temos deante dos olhos, e deixemos de lado -os i~e
sultados àas especulaç.ões n1etapllysicas, que escriptores per-· 
tencentes á escola adversa suppõen1 encontrar nas aspirações 
e tendencias de povos regidos por instiLuições totalmep.te di
versas ctaquellas que nos propon1os fundar em nosso paiz. 

Senhores toda a argum.entação produzida pelo honrado 
representante' de Pernambuco pecca pela base, pela origem, 
I?Dr is~o que S. Ex,. foi haurir ·~~ seus pr!ncipios. ·eU! uma 
t-onte 1n1pura, qual e a escola pohtlca alle.rna, quana.c_> e certo 
que estamos neste n1on1ento tratando de taz·er a ma1s exacta 
app-licacão da mais pura. doutrina democr~Lica, quando ·esta~os 
tratando de lanca1· os fundam:entos :da Republica f.ederat1va ·; 
. (Apoiados • ) 

O SR. JosÉ HYGINO- O paiz da Sciencia. 
O 'SR. CA:r-.wos S.\LL·ES- Sen1 duvida, o paiz da Scieucia, 

o J)aiz das grandes elaborações da razão humana e das pro
fundas cogitações dos sabios; mas, tamben1, ~ paiz mais pr~
fundamente aparlado das ·correntes democratlcas e das aspi-
r::çõcs a.rne.ricanas. (~luitos apoiados.) . 

Consultando taes livros, o illustre representante Inoculou 
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no seu elevadét espírito os n1esn1os vícios que dorrHna1r1 os seus 
auctores. _ 

Senhores, não conheço publicista moderno que não diga, 
que não affirme, en1 frente do Direi to Publico americano, ser 
incontroverso o principio que reconhece uma dualidade so
berana no Estado federativo. Não h a publicista que, fundado 
na observação e na e:xperiencia, não assignale que nesta fórn1a 
de governo, que _planej an1os para o. nosso paiz, apparece1n dous 
governos, a1nbos soberanos, funcc10nando, parallelamente, un1 
ao lado do outro (llfuito be?n) ·: ·- o governo do Estado ao 
lado do governo da União; aquelle soberano, como este, nos 
lin1ites · ela sua competencia, Yisto que a reciproca indepon
dencia exclue qualquer hypothese de subordinação. 

Senhores, para que possainos ben1 estabelecer Op princí
pios cu1npre não subordinar a apreciação áf:' vagas abstra
cçõés do que se deva ou não fazer para, de preferencia, obser
var aquillo que a experiencia e a pratica ensinam lá onde 
estàs instituições se acham en1 vigor. Ton1emos con10 pri
meiro ·exemplo a União americana; lá, co1no é regra ge·ral, a 
Nação, isto é, a União, exerce a sua soberania pelo orgão dos 
seus tres poderes - o Legislativo, o Executivo e o Judiciaria. 

,·Mas o que ha de particular ao caracter de suas instituições é 
que em cada Estado encontra-se .a mesma soberania, manifes
tando a sua accão por orgãos sen1elhantes. 

O Congresso ha de permittir que entre em ligeiros de-
talhes. · · 
· O Poder Legisltttivo local ou do Estado exerce a sua acção 
soberana· ern túdo aquillo que não está reservado. á privativa 
competencia do Poder Leg·islativo da União. Cabe-lhe de
cretar os seus cocligos,· regulando as relações juridicàs dos 
seus· habitantes na dupla esphera do Direito Publico e Pri
vado; e os seus. decretos, as suas resoluções. independem da 
sancção do respectivo poder. federal, nem mesmo podem ser 
nullificadas, cassadas ou suspensas por este. Suppondo 
mesmo que o poder local invada a competencia federal, nem 

· mesmo nessa hypothese poderá intervir o Congresso da União. 
O SR. JosÉ HYGINO -· · Mas, qucn1 é que resolve o con

flicto? 
0 SR. CAMPOS SALLES -·E' a justiça federal. 
O SR. JosÉ HYGINO - Portanto, é a União, · porque essa 

justiça é o1:·gão d~ Uni·ão. . 
" O ~R.. CA~rros S~~LLE8 - ::Perdã.o; é orgão ·da. Un~ão, uorno 
e dos. estados: Es~e e o. papel destinado .a esta JUSt~ca, con1o 
logo mostrarm. E sentlnella entre as duas soberanias. 

. Pür cons~equen,c.ia, e es·ta é ,a sruestãJo.~ o Pode·r L:egislativ·o 
do .~s·tado :nao sotf;-:e de1pe~dernc1a dü :.Poder Legislativo d:a 
-qn1ao, nen.t ~~1e e~ta ~ub91r1~hnado : . a :sua wcção é total,m·ente 
bvre. dentro lüOS seus dOilTI1nlOIS -t~er,r1to.riae.s .. 

. O rires1no, sedá 1q~~~~ntC! ao E~e,cu.tivo. EUe .surge na rp-egsoa 
do gqvernadoiJ:', •ÜO SUtfragw :d:O .Ersta:do, C. dCS•a[)pa,re,0e· ern vi.r
tude e r~o.::; t_?rn1o-s da :sua. 1m. ''~I·.ganwa, se.Jn que .na or~igem o:t.:L 
na ·~el~.Ifnnaçao das Sill~s • :tuncç_o.es encontlre, ·OU rec.eba, directa 
ou Indire0!jam·ei:t1:Je, 1a 1nf.lu.e·l1:C11a do go,nerno ida União. o go
vernado.r e, as,snn, u.m f~Inceiona.riiü ~priv:atiVlo do E·stado, eocrn.
pl~tamente. s-epar~do e Indepe.ndente· do Pr~e.~sidente~ da Re:Pu
bhc~a, de quem nao recebe UJ.n·a ord:e~m7 nem um·a com·missão. 

-
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, ... ~ l~oc!ée. -h~djcia~·io .tatllhc~Jll nftt, IL'lll supt•.J'illl' ltie1·:.u·cltko 
iu~ct -L~·~~.::; ~~~l~~~C!:i .tel'~t·tLul·~ac•s du .J~:.til.adu. Os l ii igios ~ilu julga·du.s 
e1.1.1 cle~1:1~Ll\ .. t, )l.~ts ~uns .'nslanents .Lli\'l''!"Si.l'S, pdus .iuihe:s e ~pelus 
l.nb_u~~1alü~ /.' u -.~ .. :::;l,a·d.~~ .. ~~t J\.·,) _ ü eastl 1;x~~\1~0ional -tia; j u1·i süie(,'ãu 
ied~r,-u~,- llctd c.11Je .r.ceut.:::;u. das sua.:s· .u·c~tSOl~~s para. os -tributtac·:-; 
d.a.u~;1.a9. _o:f~l'<!:JJl:Io dn·eüo rir~ perd~a:t· ou comnml-at·, que nus 
g.ov~ern?':l unu.a_I,w:; pert.ence ao ehc.le da Nacão, aH cubu a-o 
governador do .b.sla.clo 'Cm que se deu 0 dc.lieto. 

E, ect·bo, }JOl'L-nnto, que, S'eg'lLotl!Cio üsLe 1ne.canismu os. pu
deres do' mst~lcLo ~lUO se achmn ·SulJOil'ciinacius .aOIS 'l.lt{ Uniãu. 
Mas. 01~de nao _existo :subor~.d!.nação ha inclepondcneia, e undu 
lla 1ndepenclenc1a ha ·sobm·a1n1a.. (.4.1Jartes.) 

O Sn.._ JosÉ HYGn~o - Po1· este raciocínio toda, pessoa é 
soberana. . 

' 
O SR. CAMPüS SALLES -- Pel.u l'aciu.cinio doe V. Ex. é qui) 

que não ha liberdade algun1a no Mundo. · 
·Porgunt.o a. V. Ex. : Pm·\·enLuJ·a nãu h a. a ULLl.onom ia do 

üi·~.adão, ~- de!x3: .elle de_ sm· livre e ind.ependcnLc só ~p-orque no 
se1o da v1da. ,s:o,c~:al, na v1da .ele .re.lação, a lei limita a sua ac<~ão ·? 
Poi1s é o que se d~\ .co1n re-~a9ão a:o E·sta~lo, qu.e- :na Fedm~ação
tem uma .per.sona:bclade polltwa, hvre e 1nUe.pendent.e, e, por
tant,o~, .soberana. 

O que nã·o N)}nJ.prehendo é e:ssa ,concepção do nobre repr.e
sentante d~ Pernan1b'uco, que :adn1ittle ·a exi·sLencia de poden:-es 
no organis1no do Estado, negando, entr,eta:nto, a .sua soberania. 

Pel.a n~inha ,parte .declaro ·que não posso conceber pode.r 
politico .se.1n süberan1 a; qua.ndlo cl,le não a possue·, 1d·ei:s:a por 
i~s.so de s·e-r u1n poder: po.d0rá sc1· urn agente do ~poder, m:as ele 
certo não é u1n pode,r. 

. O SR. JosÉ HYGINO --- O :poder póde ser aul.ononüüo c não 
ser :sobe·r.ano_. Nã~o é ist.o uma questão ele pahtv·ras., 

O SR. CAMPOS SALLES - Para esclarecer est.a questão in
. vnco un1 o-x:em111o clecluzidr, do JliOS'SO ,propl'to projecto de .Oon-

sUtuicão. · 
· Por este projeclo o l)udct· J'"cgislal.ivo Li:a União, isl?. é, o 

Oongre:s.so Fcdt)r:al, é .comp.letanletl:L.c sobcl'a.no qua.ndo flxa a 
~Sua· despesa, orça a sua receita e decre,t.a impostos para. crear 
fontes de .receita. '. . r.· 

Mas suuposto crue o projecto é a·pproyado e1n de.hnl·L·~va, 
co1no já ',o f.Ôi .ean pri.m:elra dis;eussão, ahi tc'l·emos :qu:e o. Iln
I)osto · Ide. 0-x-po.rt.ação ·:30- 'poderú s~e hnH;a,d:o pcla.s leg·I:sktll·Ul'a::; 
dos estados. , 
. rfereil1'0S. l)Ul' ·t.:Ol1SCqllCll!5ltl, qua.nlu Utl lllllJOStu de ex.pUl'-

laç.ão, a sobeiÍ'an]a >Cia União lirniLaclu pela do E~l·a.dcl. ~Crtt.ZU'IIi-
~e ?n'~..titos apartes.) . _ , . 

Por .outro lado o·s i.rnpos,t.a:s solJ.t·e a illlJJOrl.a<;ao so pude1n 
ser-. decretados pelo' Congresso Fcidorai. , 

Aqui é a soberania logislaLiva du J~::Jludo, que pura ll~lS 
ú·ontekas da sobc1·ania da· União. . . 

Tudo ü;:to denwnsti."a a exi.süm.ein ele utu duplo orgtn~1:snw 
independente, corresponden_clo cada u1~1 a _urna personalidade 
D·Olitica corn o dil'eito ele livre de,tct·mnut~ao · . _ 

São tão ab$l-l'act.as as idéas elo nuJH'ü I'C.P1l'csenLanCe c :L_ao 
Yagos l)S .seus ]'l'ÜH.:ipios, que u viuws eshlLoleeenclu uuut chs

lô 
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'Ll.uu~,;ãu entre 1a confede.ração de estados e Es~tado federatiV·?, 
distincção a que foi obrig,rudo pa·r.a poder- con:fess,ar que, D;a pn
m.eira, sim, o Estado é soberano, .roas na segunda, não. 

Senhor.e.s, e·sta distincção, hoje., está condemnada. Em 
1ninha opinião, diz o Dr. Kaiser1 em sua obra d:e Direito Pu-

. blico suisso, esta distincção entre Estado federativo e confe
deração de estados é' muHo abstracta; não se colhe dahi 
nenhum resultado para o Direito positivo. Os publici-sta.s mo
dernos manifestam sua plena adhesão ·a este conceito o 

O SR. ,JosÉ HYGINO -. A di·stincção é essencial. 
O SR. CAMPOS SALLES- Ac~bo de mostra~ que não é. 
O SR. JosÉ HYGINO - AppeHo para a hi.sto,ria politica da. 

America do Nort·e. A Conf eideração ali trouxe a ruina, e a Fe-
deração salvou. . · . 

O Sn. CA.~rpos -SALLES - O facto não altera o principio, e 
elle procede de c.ausa diveDsa. . 

· Segundo as noções m!ai.s geralmente aooeitas, a u~ica dif
fer:ença c.onsisti.a e.m .que. n.a. Conf ede~ação os estados se re
unem por meio .de um pacto ou trata.do, para um· fim co.mmum 
·de politica externa; ao passo que na F.ederação dO$ estados se 
unem pel.o·s laços !de um·a Gonsltituicão, para.. um duplo fim 
commum de politica interna ·e .externa. · · 

Mas istO, que podi,a ser uma. verdade ·em pr·esença do an
tigo Direito Publico, sohre.tudo na Buissa, é, hoje, por seus 
proprios prOife.ssor.es considerado de uma ~subtileza imper
eep.tivel, sem cr?e.sultado~s positivos ... Tanto a.ssin1 é, que os es
criptore;s nwderno1s, recusa:ndo f.o:rm.almente~ ·a dis.tincção, af.:.. 
firm·aro que bem. se póde dizer, troCiando os ter.mos, .que o tra
tado é a Gons·tituição da Confederação, assim como a Consti
tuição é o tratadÇ> .na ·Federação. · .. . 
. :Si, portanto,.· o nobre reprresentante concorda/. em que na 
Confederação o Est:ado te.m soberania, ha de conbordar, .taro
bem, que o mesmo ·Se dá no regi,men federa.tivo ..• 

· O SR. JosÉ HYCÜNO - Não apoiado. 
. O SR- CAMPOS .SALLES ·- ••• porque na 'Federação, tal 

. como e:lla ·S1e acha instituida na Amer-ica do Norte e conforme 
já· pensavam o.s i)ubHcista.s oontemporaneos · dos auetores .da 
sabia Constituü}ão, os estados têm neste regimen,. apenas, e 
vinculo dos interesses exterio.rés -.. a paz, a gn.el'lra, o com
;Illercio, etc. fia, é cer.to,:omuito•süru~ros pontos affootos á União, 
·em que .se sente a unidade·, taes con1o os .correios, os tele
graphos, a moéda, etc. ; m•as são ·pontos de administração, que 
1.1ão affectam .o organismo nacional., (Apartes.) · 
· . Ahi' está o que vemos e obs·ervamos na or.g1anização. e na 
pratica das institui~ões que regem a· União americana.· 

Na :Suiss.a a· questão ficou resolvid·a de plano, . positiva
mente e .expr.e.s:sament.e, na Constituição F·ed!eral. Diz á .Con
stituição Fede["al .que ~os cantões são sohera.nos, e as consti
;tuições cantonae.s ratificam ·esta sobeTania, affirmando-a cla-
ramente nos s·eus preceitos. . · 

0 SR. JOSÉ HYGINO - Sobeii."ania limitarla.. . .. 

· O SR.· CAMPos SALLES - .. Perdôe-me V. Ex., não· ha sobe ... 
~a!!ia que não seja Hmi·tada·. E p·ermitta ·que eu e~ata a sua 

-
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j ~1sisLer:_cia, ~.;oul uu1 con~.:eiLo que ll mu uma .obra modernis
:3lnla, tao Jnodcl'u~ q~e ha ape.nu::; alg·uns dias que aqui che
g~ra·J? os) ·SG~s prune,J r?s exen~plal'es, consagrada ao estudo do· 
D1re~to 1 ublwo <Cia ::3ulssa. D1z e~ste escriptor, ~em uma nota, 
p~·eci:samer;ttc so?re . este assulni)to, que é, l1oj e, .questão r.esol
vida a ~x1.sten~1a de uma dupla soberania no organi·smo do 
Estad9 1ederativ·o, e aecrescenta (peço pern1is1são a v. Ex. 
para endeTeçar-lhe este topico) - que o espírito arcrucioso 
dos juristas ,p6de encontrar duvidas e obj e·cç.ões a r~e.sp~i.to da 
cxistencia da dualidade da soberania 110 n1e.smo organism:o 
politico,. n1as: diz ellc. o ce.rto é que a expressão es·tá consa-· 
grada, e extincta a controve:rsía. · 

Senhores, deste modo, eu considero, tanto- qua;nto é po,s- . 
sivel, ·pelos fracos recursos de que disponho (Muitos nao 
apfJiados), destruido o principal au:·gumento que foi produzido 
contra o projecto constitucional pelo nobre representante de 
Perna-mbuco e pelo illustre representante da Bahia, o. Sr. Am-
pllilophio. · . . · 

J.Joss.o, .porLanto, restabele·cer o fundan1ento desta orga.:. 
nização.: - no Estaldo federativo é substancial a dualida;de 
judiciaria, isto é, un1 Poder Judiciario local soberano ao lado. 
do Poder Judíciario fedei·al, taonbem soberano. Ou isto. ou 

· a negação do regin1en. . . . 
Outro argu1nento aqu1 produzido :pelos. 1mpugnado~es do 

projecto consiste e.m que,. -diz·eLJ.n elles, esta :olrganização judi
ciaria só é justific.avel .e neces~saria· nos pàízes e1n1 que pT;~-
domina o principio da :pluralidade da leg;islacão. . . 

Concluenl da h i que onde ex is te a unidade· da legislação, 
· desapparece a razão de ser deste org.anism:o judiciariü. 

0 SR. AMPHILOPHIO -- Isto é evidente. 

·Ü SR. CAMPOS SALLES - Eu n1e proponho a mostrar a 
V. Ex.' que is.so é um falso snpposto, produzi,do no seu cu1to. 
e.spirito en1 cons·equencia do !also ponto de vista que. V,. Ex. 
tomou para as suas ~observaçoe~. 

Ó SR. AMPHILOPHIO - r_(l.erei U1UÍ to prazer em ~onve.ncer
:· ~11e disso . 

O SR. CAMPOS SALLES - Não é !a diversidade de legis~lação, 
cúmo erradamente J)ensam os :nobres r_e·pr.e~en~antes, que tem 
crea;do a necessida-de desta organ~zação JUdiciaria: o que deter- . 
nünou esta creação f~i a neees~1d.ade ,.,de collocar uma. aucto: 
ri.cta'de · _ forte, 1nas Iscn{.a de Interes:;es. GJ?.~re as duas s~~~e . 
raniàs-para1le1as - a do EstBJdo c a da U~uao -, para ev1 ar 
ou· resolver os confli.ct.os e.ntr·e ellas1 o_hng.ando cadâ urp.a: a 
o::nanter--se · dent.ro das .lin~1a.s que 1Inntan1 o seu . om1n~~:, 
Comprehendetan1' os an1orioanos,_ J?.O n1o.m.entg . em. qu~fucta 
davam a sua Patria, qno para v1g1ar a n1ar·~ a_ e a co . . 
destes ~db,iS o·overno~s desenV•Olvcndo a sua ~tcçafo ptrura,Uelade 

" · ~ f' - h,do 'a hdo em ren e um o 
·c·xe.rcendo -as ~uas unf~x~te~, L ·perturbaçÕes de ·ordern social7 
outro,, para evüar_ c. on 10 0~ ? as 1- 11va~o ... e.s quer dos_ estado_ s 

l ·t· · · ca, e reCIPIOC '" · ' ·t ;po 1 IC~-- e econom1 ·t ·. União comprehenderan1, ·re·~~ o, 
entre SI, quer en~ro es es 0 .~. --er~cío un1. tribuhál, pre.cisa
~que el'a 11ecess~r1o collocar de t~ndas suscitaJdas fo1ssem t•es.ol
rO:e·J?.te p2-ra evitar qu~ a.~ 0~~d~ral 1~as pelo esph-ito parcial 
V_ldas, l}ao á luz do Dr;eid 0 uma d~s soberanias.. · · · · · 
pu pelà forç.a prepo,tenue e · 
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. O BH. AMl>HlLOPl-110 - lslu 1'o1 que deLet'lllinuu a crcaçãd 
da -côrle do Centro. Agora V. Ex. explique o que dcLe.rulinou 
a creação 1dos j uize:s se·ccüonaes para.llelan1ente., si não a di-
yersida.cte da· legislação. .. · 

O SH. CAMPOS. SALLES - Mas, eu dizi.a que isso foi que 
.trouxe essa, necess1da.de, e esta apreciação é confir·1nada pelo 
teste;mtu1ho ir·recusavel do-, es·cl'ip~ores co.évos. 

Logo a·pós a Independencia, o espirita que n1ais ac.cen:tua-
da~mente sa n1anifestava nas tm1denci.as do·s estiados era o de 
invasão sobre os ·don1inio.s ·.da Cimnpeteooia da Uniã·O. Muito, 
e efficaz.tíH:mte, eoneorreu .a justiça Jede1ral ne-ssa primeira 
•phase, para evitar o desn1en1bran1;ernto:, .que :Seria ·a· cons~e
.quenei,a June.sta .dos conflictos., das rivalidades e dios .ciumes, ~l:i 
uão fôra a sua inte:rve.nção in1,parei.al .e sobe.r.aTI:a .. · ·, 

· ·Uma outra .crise, não 11neno.s viotenta. que agi.tou a União 
e 1~ccrudesceu as tendencias invasoras, f.Ói a •que seguiu-:'3e á 
terminação' da gue.rra de secessão. . . - · 

Mas:- aqui, foi a ·união, que, fo-rt.e .Pela victoria, a:rp.e.açava 
. de continuas · inva-sões . os domínios. dos estados. · 
· · ' · Gomo na priniei·ra phas.e, foi a justiça" federal que, aqui, 

. · salvou um.a ,das sobe.rania·s, faz.sndo., agora, ~ecuar a : União 
- para· dentro dos limites da sua co.mop:e,t,erncia. · . . . ·· . .. . 
. . Vê-se, claramente, que o :fin1 desta justiça ó -yelar pela 
consérvaçã·b das duas. soher.anias. _ 

Es·te é ;o seu cara()ter, .e tàes .são os s.eus intuitos. 
Citarei um · facto para ac.eentuar m.elho.r a indo~e· d.esta 

instituição. · · · .. \ . · · · .. · . ; · . · . 1 

O Estado id:a · C:alifornia · auc.to['isou pOi" lei a auettoridade 
poiicial do condado de S. Francisreo a fazer . um regulamento 
para a,s prisões do cond-ado. · · · . . · . 

A' ,primeira vista pareci a que se tratava de un1 aeto ·siln
. · plicis1si:nio, sem· alea:nce algu1111 polit.ic-o, co1no s1eJa. u1n. regula-

- Inento ·para prisõe:s. · , . · · . - .. . . 
Entretanto, havia . no i'uThclo des~ta lei algurna cous:a de 

grave, aff'ec.tando a qrd;em s.aci.al, poi:s :que entravam e.m jogo 
os .interesses da i mJnigração ·· Ohineza. · . · .. 

·· -Fundada naquella aucto.riz.açã·o, a auetorict:ade poU.ci{l.l for..: 
n1uJ.ou um.a. oirdenança estabe-le.cellldo que todo ho:i:nem 3Apri
sionado, ao .. ehtrar.~· ip.ar.a a cadei.a, · ter.ria . o ~aheUo cortado até 
tuna . polle.gada a<nn1.a do e ouro d.a .c1a;beça. . · · · . _ 
_ . ·. AcoJ;J.teceu que logo fôra p.res~o um chinez de nome Ho. Ha · 
· Ro\V, c.onbra o ··qu-al se •appliC.ou a ordenança. · . . ... 
-· . O .. chinez .inte.rpoz . a demanda po:r perdas e d.a,mno.s co-nt;ra 
a ·auctoridacte ,PoHcial, pera.nte a justil:;a federal, e a venceu, . 

·decidindo ús hribunàes que ··era eontr.a.ri.a :ao es];>irito da· Con- · 
·stituição .A.n1ericana, en}enda 14, a dita Oil."'d'enanç.a,-· visto estar 
ê~1n opJ)•OiSição á .. ·t010ra~~c.ia. proclatm.a\da pe.la · .mesma · Gonsii-

. tuição en1 m.ate·rla. Tehgwsa, e ·por.r ser· e:ntre. ·os. chinez.~s . .a 
preservação do .cahe.Uo um.a que,stão de religião ·e de honra .. 
(Apq,rtes;) .. · · . - . · _ · , . 
· ··· Ahi está e.o.m·o um inteT.esse individua:!, envolvendo uma 
.questão de ·Direito PubUco, provo.ea .~a :acç~o benefica da. jus.;.; 
tiç.a .federal, que interve.m ·ein defe,sa da Consti.tuição. · 

• • • . . . • w 

Para finm·ar ·melhiQ.r a doutrina, visto que fo-i este u1n dos 
;p;onLos 1nais ·debatitlos. 'pelos illus:trado.s rep.re.sentan:tes que 
se. occupar:a.1n d:9 . .assu;mpt.o, eu peço licença pa1··~· ex·põr· Q que. 

-
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n. este re.spri{n. sr frrn 11 ~s;;;"'fln 11 "' .-, .__ . 
1] I r (l._ "' <l ~111'-'~n qt r , t b. 

t 1XCe c-n .e · ont0 •dP nron~itns·~ ,_ · .,. ~· J- e a.n1 e.m uma s l . . . n nJ l::;rr\·ar·w (Apr: ·t ) 
.__en1orc:~3. a .organiznciln da i "1 .. ,c . .o es .. 

patec~u, tan1bem, em cil~cum-s!ant~~ '(a fedePa.l na_ Surssa ap
prrmeJra pha~e, q110 foi quàndo a ~as ... 8 , r.?,~ses rhv~rsas. ~a 
dos trcs cantoes .11 rimitiy.o.s. no s~.c~~f,~ ~~~Itra,:--a Co·nfede;raçay 
bunal regulrtrr·rncntf' ·or·n·aniz"'clo cnr .... l· C'"' • .f· · • l..{cl9 ·era un1 .trr-

~. •U . ' . I wl"ac• f'l' rs a v 1 f -permanentes. Não era 111'0 priarp t:lll e~ ,r 1 ~ f·· ... b·, . { e uncço~s 
·dava urn li'tigin 0nt1·i' canfõrs ·; ~-;,.L' 1 _: .. u . .:.nna. · Qu?-ndo se 
:i.ui:zo prudetneia.l l(]os hnm.ens. · .. ,1a

1
·'" <~..., 1~0h:t(.an rrt·-~ nftecta an. 

t . ·h ·d r. ' I . • • . . J. c.:' .::'ll\ .dO:-, e es rmado,s que 
lll an1 O .Q'\ (\I ck dr.ercJlr {ÍC acCCOlXlo ro D' 't ' · 

()''"'\rnJ·r ... ·1·r.nfa "role] C , · · n1 o 1rm .o. e a1111-
,...,a. '-' . 1 

'"'. ,,, ' ~' -~ Jr.rn o ono,re.:::sü para ( al 1 t . . 
tuição, que cstabo1.ccia un• t'l·ui-~an1e11'to. ,na('canc.e. f· c eds· .a Insttr-t- .... d .. ' ~ -. ) ~ . t o:l eon .en as en re 
os .can oe;::, .. e a.crorclo con1 o Dior'eHn~ F..stava.n1 ahi os ,·_ 
men·os rudn11e'ntns elo trnJunal fedBral. . pu 

~y.anl~o se .. ~PC!'ou _ a en_Lr~·fl.a .de Zurich para a Gonfe
(~eraçao ·e:-.rla ?rrgan1zaçao prnn1 Lwa e tf"í.o rudin1enta;r pas~sou 
]Jara l:n1a segunda . pl~nsc. aco,n1nanhancló o sin1nltaneo de~-
onvolvnnento do Dn'el Lo Federal. ~ 

. As Dontestayõ,es fo·ran1 cnl regues á decisão de ·tribunaes ele 
arb1tros· •. · 

·Çon1 a reforma P.onstl.tueiollal de 1848. conseguiu-se un1 
p-rantle progresso nesta 1nstituicão. fundando-so. n tribunal 
fed~ral: rna.~ .a. sua. e.on1peLeneia limitava-se ainda ás contes
taçoes de Dn'elto C1vll entro os r.a:ntões. 

Veiu. por ultimo. a reforrna con.stHucional de 1874. e a 
Snissa adopt·e~u. resolutan1e111te. a org~anização americana.· c.on1. 
O ll1eS1110 caracter. ·C·OlTI OS meSIT!oQS intuitos. e an1pliou ao .SP.U 

h'~hu,nal fede~~.al a -con1petcncin, Dara julgar as c.onítestações de 
Du·el.to · Publ1co. ; ~ · \ 

P.o.r . c·onsequr.ncia, con1o vô o Cnn.g.resso. a índole · de·s.ta 
instituição n~io é, pm:- certo. a:q1wlla qur os nohre.s repre;sen
t,ant·es ·quercn1 1dar-lhe. rr.duzindo-a aos fins. de uma justiça 
or.dinaria.. co.mrnurn. destinada a IClm~imi,r" as c.onterndas resul 
tant.es do Direiio Privado. Elia tem. ao conLrario. un1 caracter 
politi·co. e, =po::t' forca ·da sua ,destinação. a s11a ·.acção juris
diccional abranp:c às qLres·tões de Direito Public.o. 

Basb.ria is(o paTa mostra:r ·que nã.O fi. nem nó-de ser. a di
versida·de de legislaeão qne e;satbelecc a ne·cnssioclarle deslta ,ills-
tica. · · · 

· · Senhol~.e.s. f'l11 un1a elas s~~ssões antet'i ores. o i ll.ustrc rrp;ec
serliLa.nte da Ba-hia. o honra:à'o S.r .. Sar.aiva .. con1 fi sua anc.Vo
ridade Ide holl'H)m· vr,lhn. qua,1ificon .ele. velh.a.r·ia ist.o que n6s 
n.dn1ir,a1nos. ·hoje ainda. corno 11ma obra fle :::;abios. e que pro
cur,an1os ada.nfar á ·nos~a Cons·tHui0ã.o. O nobre r0presmüante, 
aehando aue- é urna velllai~ü1 a Co.nstitni~ãn Aro encana ... .... 

' o sn.. Al\1PHTLOPTllO -· p.oi sn qnant.c;. a. 1:n• P,nnto: ·quanto 
. ao ilnodo de se ele!:!:er 0 Sc,n::Lcln. O Sr. ::--armvn, n 111n hornen1 

(1UC tem p.re.stado g:r.and'es sorvjçüs. · 
. O Sn.. CA:i\TPOR SALLES - Ningnrn rotrsta is:=;n. pelo enn-
f:ral·j o. 

U:M .SPL. REPRF.SF~T .. \NTE - Nã.o hn m1,rstã.n. ~pc-.son.t: Ri~a 
ó S0U can1illho. Sr. r:nrnpo~ sn.llC'.~. qnr Yf\1 nt·111LO b0n1. 

o Sn. CAl\TPnq ~.\LT .. F.R--· 1\fn~ . .cli~i;1 r·n qun n SP. Sarai~~"· 
nt) sr.u disçnrso, fnrnrr ru -no:=; nm 0~ t'm pl o~ cnrn 1J m fa~ I. n -o 
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noss·o -paiz . .que vem ·muito a p.roposito', quando se trata de 
cara,cteriza.r a índole, o tempera·mento da organização :iudi
c_iaria, segundo os m.olde,s . .do pro,iec~o constitucional. ·Disse 
S. ·Ex.,' tratando da d'h:;tribuição elas re~ndas, que a atrazo da 
região do Norte eon1eç.au de·po.is que se susp.end~u a arreça
. c}ação. do i1mposto ·lançado pelas assembléa.s legi.slativa.s das 
província!:> sobre ·O . consurno. · . . 
· A este resp·eüo informa S. Ex. que por ;p1uitos -annos 
foi •lançado e arre:eadaido aquollo imposto, sen1 contestaçã() 
nen1 opposição por parte de qualque.r poder publico.- Mas"·~ 
veiu un1 dia en1 que um 1\1inist.ro .rnais ene\rgie.o, mais re.so-:
futo,. levantou· a que.stão ·e f.ez ces•s.a1r o abuso, suspendendo a 
execução das lois provinciaes; ,por sey;em cQntrarias á· Consti~ 
t.uição, visto que a .compct.encia para trjbu.tar a importação· 
i'er'tencia. exclusivamente, ·a_o ·coa:-po ·legisl,ativo gera.l. Tirando 
partido· deste facto~, ac.creseentou o nobre r·epresenta.nte qu~7 
si a Republica na sua organização federativa não cuid,ar de . 
.çlar recu.r.sos aos estados do Noii\t.e! estes; i:rnpeHidos :pela n~
cessidade, hão de violar a Consljtuição, parra arranca1~ ta·es re-
cursos, sen1 qne ha1ja cümQ evitar essa violaç .. ão. · 

O SR. ZAMA - ·aue dnvida! Pn:rno v·~·~vere~ _rleinrlç }Jhf(ó-· 
sophari'. 
. O SR. CA:r..IPOS SALLES - Eu venho dizer ,à S: E·x: ~ que 
está enganado. Si o facto -se reprnduziP no -regin1en replJbli
canb; · si as a.ssetnb~éas. legislativas dos· éstàdos lançM'em, 
qualquer .que· seja a ne·ce.ssida.de, imposta.s sobre a importaÇão, 
bastará, 1P1ara c-essa.r •O abú~o, qt~e um simp.les cjidàdão;... tribu
tado r:e,cnse.:..se .ao pa.ga1ment:o do 1m·pos:t,o e leve a questao. par~ 
os tribunaes fe.deraies. A -decisão que as.sim for .p~ovoc.a.da por . 
um · inter.esse · jndividual, ree.áhindlo sobre· o nos·so. Di:r.·eitq 

:~ · Consti:tuciona.l, declarará inapplicavel ·a lei do Es:ta.do retspe-
. ctivo, por ser contraria á Constituição F·ederal .. Essa decisão 
estabcleeerá oa jurisprudencia, ·e· tanto bastoará para que cessem 
os effeitos abnsiv.os da lei. · ·. · · . · 
. ·Note-se, agoi~a, a di~ferença entre .. ·Os dons systemas. No 
antigo regin'\on. o. Poder Exe:cutivo geraL ·qu,ando havia· um 
lY.Hni'$tro ~nergic1o; inrt.e;rferia nos a1ct.o~ .cta1s a.ssemhléas pro
vjnciaes·! para suspe~ndel-Qs e annullal-o,s. N~o emtantó · que1 

agora, a sobcra;nia, esta. ·mes,m.a s.obe1r.anl.a qu·e os nobre·s re-
. pres·únt.antes não que.re.m · ··co~m·prehertder · ne'm .acccit.ar. m~as 
. qu~e .pertenc·(3rá, rea.l me.rm,e, aos e.s,tados. ~s~er~ · protegida ·e não. 
poderá ser .de.sre.sp:e.it.ada pela, acção de ·qualqüer ·Ministro • 

. Quando esta -soberania trarispuzerr:- ·as fronteira's do Poder f~.,. 
deral, será. obrigada a reeuar. não pelo d\roito da f'Oil'Ca, mas 
ne1la forvà dá s1entenca . de um ·tribunal de Justiça. (Mu.ito 
~em.). · 

. . O Sn. A:t\IPHILOPH_ro ·_ O meu Sup.re:rno Tribunal resolvia 
tndo isiso. . ,. \ 

O Sn. JosÉ .HYGINO 'dá um aparte. 
·.o SR. CAMPOS SAT.JI.ES - T:-Tei de chegal" a esse ponto, pat'à 

provar· que i$SO é um erro de ,doutrina. ~ . . · · · 

U1\1: SR. 'REPRESENTÂ NTE -· - tsto · é otl.tra cousa. 

· O SR. :CAM~os ·SALLRS - S~nho·res, ;par.a po:der respo.nde.r 
aos apartes dos nobres :roprcsentant.es;.· entro.rei. desde já. na 

-
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apreciação do outro argumento t. 1 . ,, 
gurou o mais poderoso contra ' a : 8t'' aquelle qu_e se lhes afi-

• · · c 0 s-ys ema elo pro,Jecto. 
o. SR. PRE-SIDENTE -- Obser·vo n. v r ~ 

c~stá finda; mas o Sr ,\_ 1 ., c: ~: .. , : -~,x · que. a sua hora 
a V. Ex. na tribun· ·· n~re . a\ atc,~,Lt!.t, t!.l~to dev1a sub.stituir 
continue. . a, ce e a paluvr·a at1m de que V. Ex. 

. ;.~: 

O SR. C..t\rv~Pos SALLES -. Ag~·aclrr~n. muito a gentileza-~~ 
n~bre re.presentante. e ap_rovr.1fare1 a nccasi;-: . _ ·d. • 
d1versos .outr·os pontos -s-· 1-- - .. . .c,o para esen'\lolver 

• - l • , l ,Jen! que mo assq..U0 o receio de 
c::tnçar a attençao dos mens honrados: i;nl1ecra~ · ~(v,- · d (Jeraes.) · o · · \- ao apO'W os 

. :· ·~ 

Utlt/[d_ SR. RtEtPRE~F.NTANTI-t:: - v. Ex. estft sendo 0~~~~~0 
com o a a a ençao. (Apoiado·s.) 

O SR..: ZAJVL\ ·-y J?. dep_ois, digam · qne n regímen pa;iá-:_ 
~entar nao +é bom,. E ,..explicando-s~, é dr.feEJ.dendo-se que um 
~ov.;,:rno se vorn~ v erdadmran1ente livre. e nao com secretaries 
nr. _cjStad-o que na o pnssa m apanhar. (R'lsarlas.) · 

. o SR." CAMPOS. SAr...r;~s .-.sr'. Presidente. os. illustres im
pugnadore':j co p~o,1ecto 1nstst1rarn. tambem e muito. no arg-u
mento que _deduziram, da organização .iudiciaria da Allemar~ha. 

Peço lJCença a SS. Exs. para dceJarar que esse argumento 
oroduz ·~s n1es_mo.s resu Ha.dos falsos de outros que .fá tomei 
em cons1dera.çao, porque. com.o aqnclles. fo1 tomado de um 
ponto de vista falso. · · 

· Oo.nhe~em·o.s bem a historia contemporanea da Allema.nha. 
porque·· essa poderosa nação. ,pe.la sua attitude permanente
mente activa no meio ~da agi.tada politica enropéa. traz a at
t~nção univ0rgal pre~a sobre si. Snbe1nos que a corrente po
li-tica predominante no seu seio f; 3J1llrlla atle se precipita 
para a -organização definitiva. ai.rtda que violenta e forçàda~ 
de um Imperio unitari•o. 

Não ha esforce que n5o se,ia empregado. nem energia que 
não seja posta ém a-cçã0. com insistcnr.irt. com te.nacidade. 
para a realizacão da unidade poUtica. da unidade governa
rnental. a suprema aspiracão a11cmf:i. o grande ideal onde vão 
ter todos o.s -problemas da sua rpoHtlca. · 

Depois das victorias contra a Austria, proclamou-se a 
uniidade miUtar, porque a concentração da força. ponto de 
apoio indispensavel para o de:Sdo·hramento deste pro~ramma. 
seria ·o ponto de partida -para a concentracão do Pnrl rr. 
(Apoiados.) A unjdade mi11tar prnnuziu a victoria cnnt:ra rt 
Fránça~ isto é,' a fundação do Imperio P, o i]li~io n~SSE' lra
balho colossal de uriificacão polif.ica e aclm1n1strat.1va. De
cretou-se a unidade .rios correfos. a fl.os tr1eg-raphos. a fios 
ne~os e medidas. a da mo0da e a r1n r.nmmrrcio. que. tam?rm . 
. iá se considera realizRda. n ::1 n~nis impnrtante r\rsta ser1e. a 
11nidadE' .indiciaria. · 

O pensamento. qne -pre~ir1in a rssr t.ra1,a1hn r.Te nnifieac.~n 
est-á posto .a descnhcrt o. e n?i.o h a rtr!.rm nf1o ve.1~. quem nao 
affirme qn~ a untdarle .i11clir.inri8 fni n 11~ssn m:-n~ adr,antarin 
para a unidacle rln Di.rrit.o. Rastn vrr· q110 :'1. frcnf.e (le:sta cru.~ 
z.a.dn, está. a Prnssia. nara sp flM1f'r' rn·cvrr cruo cn1 h~e-.. ~
Berlin1. oue iá é a Crtpi.tfl1 T'tl1it1r·n rh \ll0n1anh:~. scr:'l. t~mbr.n · 
n sua Capita1 ,in-rictica. · 
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Portanto, ·a im,propri.eclade elo grande argumento idos 
nobres impugnadores do projecto, o motivo que o torna in1-
proce:dente e ina,pplicavel ao no.sso caso. c.onsiste~ .sobretudo~ 
no .seg·uinte: na Aülen1anha pa.rte-se qa destruição de u.n1a 
Confedm·ação de estados para a fundação de · un1 lnrperio 
unitar.io; nós, ao conhrario, tpaTtimos da des1truição de un1 
In1perio unita:rio para a fundação de tuna Republica feder-a
t.iva. São pontos de partida intei,ran1ente oppostos. (1lf.niln 
be·m~· ?nuito bem.: apoiados geraes.) . 

E' clm:o que argumentos .deduzi·do,s do ob.ser,rações des{u 
orden1 não permitte.m as conc.lusões a que· os nobres re,p.re-
sentante.s quere1n chegar. (Apoiados.) . 

Se.nhore.s, .que isto que acabo ·de expôr é un1a aprec~,ação ~ 
verdadeira e e:xae.ta. ela politica allemã, prova.-se não só co·m o.s 
ante.cedentes da organização ,judiciaria, OtS paref~eres das com-

. missões e os debates parlan1entares,· eomo, ;principa;l.me.nte, 
com essa ac.centua\cla satisfacção que o sohera;no da Al;lemanha 
manifestou ao ver terminada um>a ca1np:anha, que não lhe pa
receu n1·enos profícua ne1n menos gloriosa do que .as suas 
guerras colose~aes. Ouça o Congresso este inte.ress~ante topico 
{ia falia do Imperador Guilherme na s·essão de· encerramento 
do Re.ichsta.g, en1 22. de- dezembro de 1876 (Lêr: 

. « Apre·cio . no n1ai.s alto grá.o os benefici~os que resultarão 
vara a nossa vida nac·ional ·d:o successo desta obra. ... Pelo 
voto das leis .iudi.ciarias S(~ nns assegura .que ·:eni um (utu1•o 
Jn·oxirno a .iustica será administrada en1 to1da a Alleman.ha se-:
gundo· os 1:11·inc"ipios co'irim,uns. e que perante· todos os .tri
hunaes aJllmnães o -processo será dirigido pelas' mesm·as:' regras. 
«Por este. rnodo .. tem.os da.Jdo un1 ·pas·so c-ornsideravel para ·a 
unidal(l'e judiciaria nac.ional. · 

•<<- u.m DireiltO .comn1UJn for.tificará na NaGãO o senti~m.ento 
de homogenci.dade e dará á '}lnidade politica da Allemanha um 
no.nt.c' de apoio que em nenh~m período anterior da· nossa 
hi.storia poude s:e·r-.lhe . assegurado.» · 

.· Aquf está {1'esvelada a politica da forç,a. 

o SR. LUIZ DET .. FlNO - Apoiado. Co-mo j sto é grande e 
ge.111WOSO ! 

UM SR.. R.EPRRSENTANTE -· Como jsto é tyrannico ! 
·O SR.'. .T·o'sÉ HYGINO -· Unidade politiea nã.o q11 cr. fli:1,cr . 

. E~stado unic.o. (Apa.rtes. dive1•sos.) · 

6 S1~. CAMPOS S.ALLES - Ei.s aqui o program;1'h.a ;politico 
da Alle.mapha.: o que· . clla ·quer r~ es.tabele-cer. p,or meio dá 
nnirlade .indiciaria. a unidade .iuridica. e por meiiC) da unidade 
do Direito, a concentraGão do· Pod,er ~ Isto que.r di.zer> 011r. a 
uni'dadr j11diciaria P. o ·passo de,cif;ivo ;pa.ra a fundacão ·defi
nitiva do Irnperio nnit.ario. _ (A.poiaclos e apartes .. ) 

o SR. :CESARIO ALVIM - E' evidente isso. 
O SR. CAMPOS SALLES - Senhores. este exem.plo traz-no~ 

un1a aJdv~rtencia proveitosa.. no momento mn que· votan1>0s n 
nosso ~Codi!ro politico. e é ·que. o voto sobre a orga:njzaç,ão dn 
Poder .Tndiciario é un1 -voto subst.ancia:lmente polhtico. Da1" 
ll\111 pa.sso errndo. h o .i e, n-o ·mo'n1ento ~de se vo1ta.r es,t,a .. p\arte do 
pr·oje·cto, ·é ~sncr.ificar na sua, es~encia. o systen1a e roubar aos 

-
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nossos cone iclaclãos as na· 
d ' . ~ d_:;; sc·~qJ·as garanLiai'! ·de 1I'ber~da·d·e, que ove eontpt· a l '--' 
l ) · PJ or·g:.anir~a.. (A]JOirnlns; _rnuit·o bewn: (l'j..JW'' C S lJ - IIII? 

Senho:rcs. n_ u 1üdad P hrl i C' i a ri 'i ·I' r ·L -r · t \.11 1 
~ ·f'• ,: ·1· 1· - · · '-' . ' · ( 1 e 1 a na 1 . eman 1a nao COm . <-1-u1 H. tUJC~ corn-o rllzern os C!Ll, ·.n r t 

Pxorn pio (A 'lJorl .. ·) ... 1. . . · · e 1- \ ocaran1 es e .. 
·- "'· ~ ' .. 1 • ''

8 ~ n1~:-;, ao .·cnn .r ar 10, con1 geancle diffi.culda1de 
r. ~l~o.s UllHt J od~~ r·e~nst.one1a or,.posla •polos es{.ado

1
s aliás in

t~.J·o::; ... saclos. nct ~~c.' (':;;;a ela sua atüo:nomia. Mas 0 Imperio venceu 
n::-; .c~taclo_s, ~s.;nn rurno ha ele· ·verlcel-o~ afl'ora na questão da 
1111-~f.~'l{lu .l.t.tt'H~tra. da, unificat;uo ~.los codig~:;;;. porque á frente 
dc~L0 1110: 1 rnu11to e.~ ta a poderosa ~rus.sia, e toct·os sabem· que, 
na Al:lcmanha. ? que quer a Prussw queren1 todos o.s est.ados ., 
(Apo1.aâos ~· ·rn1nto bent.) 

. ;Eis ·aqui\ senhorr~~ cnmo o :faeto invocado pelos adver
sanos dq prn,J e c to se r1o;;; apresenta en1 toda a 3ua realidade. 

Aqulllo _ qu c s~ :fez eom o apoio ela força. aquillo que é o 
P~9ducto, nao elo Y~Ln, ~ruo exprime a força soberana da opi-

. rnao, rna.s do voto Jnspnado nclo prestigio da força armada. 
não pód~ se_rviT:nos ~le guia no momento en1 que tratamos dé 
fnndar 1nsbhn~oes hvres, para regerem os destinos de nossa 
Pa\.ri a. ('ftfnito bem_: apo·iados.) . 

·UMA voz - E' urn exemplo pernicioso o ela. Allemanha. 
OUTRA voz - Dahi surgiu o s-ocialismo. 

. O \Sn. .CA1\:1Pos SALLES - Senhores, eon1 relação á orga
njaçfi~ .Í\tdicia~ia da All emanha. que tem .sido invocada, com 
tanta 1ns1stenCla e con1 tanto esforco. con1·o arma de con1-
hate. contra o systema do projecto, ·ha. ainda~ outra ponde
ração, que p~<;:·O li cenç.a ao Góngre.sso para externa r. 

Existe alli, é certo, ·11m tribunal federal. o tribunal do In1-
perio~ mas con1 un1 caracter~ com urna indole inteiran1ente 
diversa desta instituição que -prete.nclemos adaptar ao nosso 
paiz. O tribunal do In1perio não é senão uma superior in
stancia de justiça ordina·da~ c-omn1um: é un1 tribuna1 de re
visão, destinado a julgar en1 ultiina instaneia os litigios de 
euja decisão recorrererrl os litigantes~ quando a me:::ma de
cisão se fundar en1 un1a violação ou falsa applicação da lei. 
Como se vê. nãü ten1 um caracter politico, não julga as con~ 
tcs~tações dr. DircMn Publico~ co-mo é da índole da no-ssa ;ius
t.iç.a :federal; n1as ;julga sómen!.c as questões de Direito Pri
vado. 

Ao tribunal do Imperio só cabe, no que respeita ás ques
tões de origem politica~ julgar. no crime, os attentados pra
ticados -contra a pessoa do Imperador o contra o Imperrio. 
Nenhun1 outro e~rime-.· ainda mesmo politico, re.ca1 ~sob a sua 
jurisdicção. · . 

Vêen1, portanto, os nobres representantes que, a1.nda Púl' 
este lado. não ten1 applica~ão o exr.mplo que buscaram. A or-
ganização allemã não tem o cunho elas ·organizações que vi
goram nos ·estados federativos e que toma·mos para n1odelo: 
ao contrario. a sna organização ·obedece ao typo eon1rpun1 eh 
.iusti~.a ordinaria. lVlas. para isto. não era por certo neces
sario ir tão 1m1o:e: bastava ql1C o~ illnstres irnpugnadores do 
pro.Ject·o adopta~~c;r..rn. pura. e sj~1p~es.mente., a or~anlí:acão lll!i
tarla do decab1rl0 Impe.r1o B1 ~Zllc1r0 I E o 1den~ ela ~AJle ... 
n1.anha. ( .. ~lu i tos aparteB I) 
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O SR. AMPHILoPHio .- Si invo-quei a Allemanha, foi parà 
mostrar uma Con:federa:~ão sem dualidade judiciaria .. 

O SR. GAlVIPos SALLES -· Isso jlá está respon~id·o. Na A~
Jeinanha trata-se d~ supprünir a Confederação e fundar a uni
dade na soberania;· por consequencia~ não tem,_ r~almente,_ n~
ccssidade de uma justiça que, como já n1ostre:, tem a m1ssao 

"de interpor-s·e entre dou:s governos qwe funccwnam parallela 
e soberanamente. . . · 
. . . ·Senhores, n1e parece .que tenho den1onstrado que não 
prevalecem os argumentos oppostos ao projecto, quer se fun
·dem na doutrina, quer na filiaçã-o historica, quer na obsc~·
vação dos factos. (Apoiados ger-aes.) 

_ ·.E.eita a minha defesa, vou iniciar o ataque. .... 
Os impugnadores dó p;ro,iecto t~azen1, con1o soluçao para 

resolver este gravissin1o proble~a, qual a que se v1ncul:;t á 
organização do mais in1portante poder da Naç,ã·o, un1 substitu
tivo, · c1reando a unidaõ.e judiciaria, mas dando aos estados, á 
sua exclusiya competencia, a justiça de primeira instancia .. 
En1 substancia, é a reproducçãO' do. Acto Addicional. 

· O SR. AM:PHILoPHio - Que foi tirado dos Estados Uni~os· . 
. O SR. CAMPos SALr .. Es- Pe['doe: não foi. 1\Ias, Senh<;>res, 

d que eu quero é denunciar a este Congresso a tentativa de 
un1 gravíssimo attentado poJitio-o. Aquillo. que a Revolução 
de 31 já .rios deu, .dentro dos ·moldes da Monarchia ·unitaJ:>ia, é 
agora resuscitado p·eios nobres representantes, como capaz de 
satisfazer as ,iustas ex:igencias da Republica federativa, 8ill 
1891. (Muito bem; apoiados.) · · . . ·. 

Senhores, a. este respeito invocarei: tambem, um teste
munho historicb, da maior valia, para assignalar uma cir
cumstancia, qÍ1e torna extremamente de.sfavoravel, inexplí
cavel, constrs.ngedora·,a· -~ituacão em que se collooam os nobres 
impug~adores d·o projecto . · · _ 
· [E.m 1831, isto é, em c~onsequencia da Revoluç.ão dessa 
época, outorgou-se ás províncias do Imperio a faculdade de 
constituir e organizar a sua· justiça de primeira ins•tancia; mas 
esta facu~dade vinha acompanhada, tambem, da .de organizar 
-o respectivo processo.· · · · . · - · 

. . Foi ·em vi·rtude dest~ principio, consagrado·. no Acto Ad..., 
d~cional_; que · as p~ovincias do ~mperi.o começaram a org·a
nizar. a s~a j.us~iç~ de pr.imeira instancta, estabele·cendo a re
spectiva JUrisd-Icçao, ass1m como a divisã·o territorial. En1 
muitos pon~os· . tornou::-,se sensível a tendencia de alargar 
quanto.· poss1vel ~ pr~ceito constitucional, tão profundo era 
o .sentlmento de 1nqepe-ndencia -local. 

O SR. ~oSE-' HYG1No- O Centro núnca o.permittiü .. 
q . :?R; CAMPos SALLES - E. •o. nob-re . representante me 

pe-;-n:~thrta que, agora, passe· a responder a S. Ex. com a 
OP1n1ao de um seu illustre conterraneo . 

. Na Gamara. de ·1836, tr.atava-.se, entr.e O"L:ltros actos, que já 
~az1am . pre.senti:r um movimento reaccionario. · de decretar a 

. Inconstituci·onalidade da lei de 16 de aO'osto ·do mesmo anno 
v_otada pela A5.sembléa · provincial de 

0

Pe;çnamhuco · lei que 
tu~.h~ estab~lectdo a sp.a · organização· judiciaria. Da Com
In)ssao .... respe~~1va, ·encarregada ... d~ interpor. o seu parecer, 
déstacou-se o 1llustre Deputado Lu1z Cllval~anti .. ~ 

• 
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. O SR. JosE' HYGINo - Anctor da lei. 

O 8_R. C'.~l\TPos SALLES -: .. pnra dar o sen i)arecer en1 
soparad?~· ~. ~.on~·t·_e.ss~. l~1~rara en1.c()n hc~or a elevação de vis

. tas, a f_~II~uza rJcn10ctaJ1c~ r. n hrtlltaTrhsrno -con1 que 0 illn
. Lrc. DCI nan1bu.c~no ant.e~_1pava~ naqnolla época, os funda
m untos d~ pollLtc~ .oxrwrnncntal. cnsinnrl~ cm nossos dias por 
um en1er1to 11ubhc.Ist:t. 

Desta-carei elo scn lurn_innso par·occ'r o scgn inte topico: 

«LemJ:?r~m alguns o inconvonir.n!c: elo poderen1 appa
r·ocer 1 ~ -rh:ff erontes cocligos elas cliYt~rsft::; províncias, qnc nã.o 
1)ossan1 faclln1cn lc ser cnn hocidos po los rnagistrados dos tri
hnnaes. 
. «~ntendo, porém. qno, son.do os rnagist.rado.s espe.ciahnente, 
:leshnados ao conhorirncmto das lois~ .sou officio lhos impõe 0 
rl~v~r ~o estudar as l0is ele toclas as proYinctas. aonde sua ju
~-.J~~Icçao se cstenrlrr: al8n1 do que~ as províncias hão do sc~nir 
n1t.nto o exemplo 1Hllíl.S das ontras. e. cnnseguinten1ento. n5.r' 
Corão de Ycriflcm'-sr. l nntns dif:ferenças de codigos; antes· po
rl.oren1os ter . a vanbgcrn cio ser mais irnitado .o codigo qu o 
hvor produz1c1o b(nls cfi'oitos orn alguma província~ l.ivrn.n
do-r.;e, assin1~ ela Crllan1idarle qnc soffremos · ho.io pelo Codigo 
rio Processo Crin1inal decretado pela Assen1hléa Geral, de qn!m1 
non1 nn1a g;nrantia 1H'~S induz, prcsentcn1onte) a esporar eon1o 
n1r.lh orn:rnento cn1 i al obj c c to.>> · · 

Ahi cs tú o contraste. Hoj c von1os o illnsLre represe'In
!:anto P,Or Pernambuco. apavorado cleante desta perspectiva~ 
que lhe parece aterradora - a diversidade da legislação. ·c.~u. 
nind'l n1cnos~ a dualidade judiciaria~ prodtizindo o cahos no 
seio da ,nossa sociedade~ perturbando as relações de Direito e 
snc·eifieanrlo os mais vitaes interesses. 

Pols bom~ honve 5 ha GO annos a traz~ um espirita.· rheno:-:; 
ti1nido do qne o elo nobre representante e~ seguramente, Lã0 

· lucldo con1o o seu. que lanc_:ava. corajosamente. o.s fundan1entos 
de uma doutrina · sfi, que, indo além· da dualidade jndiciar1:::t~ 
aeceit.ava a diYcrsidadc da legislação. 

Senhores~ a oste respeito- tenho necessidade do dar urna 
explicação~ para que não haja n1ais duvida sobre .o n1eu· n1odo 
do pensar o do ·proceder. 

S1.1stentei no Governo. até o instante om que as.signava-se 
o projecto de Constituição, a noccssiclacle de. consagr~r-~e. t1 
principio da 1 egisla~-ão separada~ o snstont01 estq princ1p10. 
porque entendi que era preciso não tirar aos estaqos u~a 

. das mais imp0rLanles manifestaçfles da sna soberania lcgls
lntiva. 
· · Fui. porém. vencido. porque a maioria dos meus collega~ 
pronunc.iou-se em sAntirlo contr8rio. . , · . . 

Cumpre-m·e, aqui~ de:elarar~ poi.s, que. ,la ouv1 ~ respe1.to 
uma vaga eens11ra~ que, apesar ele venc1do na d1ver_genm_a, 

·permaneci no Governo, por entender. que~ em u1~a. _situac.ao 
como esta, não era caso de levar a n11nh?- susceptibilidade ~o 
ponto de separar-nlf~ dos meus companhe1ro~ em un1a qn~stan 
de doutrina (A.po1:ados aeracs). que não alter~va: ~ parte pro
priamente organica. fundamental. da Con.stütnçao. 

Den1ais. nfio era uma qne.stãn de con:f1ança, nem de nu~
dida goverrianlt~nlal. (Apoiados.) 

lVÍas, Senhores. declaro daqui que ncceito francamente a: 
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en1enda apresentada po·r alguns Srs .. representantes, restabe
lecendo o principio. 

O SR. NASCil\IENTO- Isto é que é ser coherente. 
0 SR. AMPHILOPHIO - Muito bem; é un1 systen1a. 
O SR. CAMPos SALL·Es - E é preci.so notar que os pro-· 

prios Srs. representantes imp1Ignadores do principio são os. 
que exhiben1 ·os seus n1elhores fundan1entos. 

O nobre Sr. representante por Pernan1bnco disse, na .sua· 
trilhante oração, aqui ouvida con1 o acatamento devido ~ ~n1 
n1estrc, que ·nós ainda van1os encontrar as bases do Dn~eüo 
nos ii11pere:civeis- principias da· lei r01nana. Isto quer· dizer 
que os principias reguladores do Direito .são os n1esn1os en~ 
toda a parte. Pois hen1, si assim é incontestaveln1ente, e s1 
somos u1n povo hon1ogeneo· pela raça, pela lingua, pela reli
gião, pelas tradições historicas o pelos co.sttunes, é certo que 
ha.ven1os elo ter, necessariamente, o n1csn1o nireito regulado 
as nossas 1~elações jüridicas em todas. a.s regiões da Republica, 
sen1 que para isso seja necessario que a nossa legisl'ação, o.s 
nossos codigos sej a~m o producto de um unico Poder . Legis'
lativo. 

·Senhores, si é dahi, das tradições sempre vivas do Direito 
ron1ano, .c·omo diz 0 nobre representante de Pernambuco, que 
tên1 ·surgido os codigos modernos ~mais ·perfeitos, . popque 
é l:ú: que está a sabia lição ela experiencia, por que razão que
rem impedir qu c cada Estado faça as suas leis, quando olla.s 
poden1 ·offerecer can1po á observação dos legisladores, con
duzindo-os· á unidade .pela cxperienc·ia ? (~1u.ito ben~.: · rnuüo 
bçm,.) ·· . . . 

ü SR. J oS.E·' HYGIN:O. - N e.ste caso, por que l:'.eserva para 
o Congresso federal a . faculdade de legislar .sobre fall~ncias ? 

, O S.R. CAMPos SALLES ·- São excepções.- A esse respeito 
devo .lembrar ao nobre eenador uni facto que se· está dando 
r..os Estados Unidos. Tendo, alli, as legislaturas. dos e~tados 
a faculdade de decre~úar os sr.,Js codigos, todavia, reservou-se·. 
con1o disse -o nobre SenadG~· · ao Congresso federal, a facul.:. 
rladc para legislar sobro fallrncia-s. En!re!anto, segundo o 
tesl'cmnnbo 'do Un1 escriptor Innclcrniss'in1o, não se conseguiu 
odapl.ar á 1hüfio. e faze.r executar cm ! o do o 1 rrrHorio nàcional 
nma lei unica sobre fallencias. · 

: EneonLrei algures uma ·obscrYac::rto, que n1e parece de 
grande valor, oro favor do principi-o da .legislação separada. 
Nota-.se uma· O.ifferença entre a Suissa e a UnHio An1ericana 
no que respeita ao progresso da sua .legistação. Na Suissa .. · 
devido a circumstancias peculiares, a un1 ·certo aú:·agonismó 
de .sentin1entos, a urna certa riv.aUdade inosn1o, difficilmente 
ac·onte-ce q~e u:n cantão ada~te á sua legislação .un1a lei de 
outro eantao. ;Nos Estados Uni-dos, tem·-se observado ün1 phe·
momento · inteira•mente diverso: toda vez que a lei de um Es- . 
tado produz. bons resultados na applicac.ã·o, é ella imrnediata
mente trap.splantada para a legisl,ação ·de outros ·estados. 

Daqu1 resulta . que a legi-slação americana tem tido· um 
pro,g:r.esso JXtajs sensivel~ :mais real do que a da Sllissa. E' 
·este,. por corto. un1 argumento ele irrecusavol ·valor em fav.op 
do systema. Vê-so que elle çoncluz ~ unidade. (A.lJOiados e 
apcn·te$. ) . 

-
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. VoLnndu, aqtti, _1Hll' PSI(• s~·s!t~tllil. 1Üiu quc'J.' issu dizt't' quo 
tenhan1os e.s.talJcll't'ldu a olH·igaljic, pat·a lmda E:;tado de ad:·J
ptar para Sl lUila leg·ishu:ão eavt·iellosanwnL!.\ clivet·sa da tln~ 
Ol}-tl·o~ ·esLaclo:;; não: o que fazeinos é dar-lhes sober,auia lc
gl~l<:tiva basLanle r~ara que c.acla um nossa ndoplal' ati· insLi
tulçoes que lhe seJan1 peculiares c uniforrnizal-as todas na 
parte, geral, na part~ _9111 que as rcltH)Ões juridicas obedece
rem as n1esmas conct1çoes ele u niformiclac1e. Não tenho rt~ce i o 
de que ;possa sahir daqui o cahos. (Apo·iados_: 'tn'uíto bento.) 

Senhores, tenho~ ainda, un1 assurnpto. qnc ~onsidel'o de 
utilidade para este debate. mas, sinceran1cinte. receio ir alén1 
do que n1e possa permittii' a benevolencia elos nobres repre
sentantes. (Nlio apoiados.) 

~, un1 assumpto pratiéo. 

VozEs - . ])rosiga. Queremos ouvil-o. 

O SH. CA~IPos SALLEs.- Não foi rP.pr:lduzit.Tn aqtti 110 

Cong·resso, -creio eu, n1as tenho ouvido ern toda pal'Lc dize1·-sc 
que a ~situação financeira de alguns estados não lhes porrnitte 
ter á sua contja ·senão a :justiça de ~prim~eira instancia. 

O· SR·: Al\-IPHILOPHro - Para mim, é um argun1ento se
cundaria. 

O SR. JosÉ HYGINo -Não é um argumento capirtal. 

O SR. CAMPos ~~ALLEs\ - Si este argumento não ten1 
valor, eu o abandono. · · 

·O SR. J'sE' HYGINO - rren1 valor, rnas não é capital. 
O SR. G:\.?liPos SALLES - Mas o substitutivo dos nolH·es 

representantes consigna a idéa de deixar-se a cargo dos es
tados· sómente a justiça de prh11eira instancia, deixand-o-se á 
União ~apenas as instancias superiores. 

. Senhores, de duas uma: ou os estados têm recursos pa,ra 
manter a sua justiça en1 todos os gi'~áos, ou não os possue suf
ficientes, sequer, para a primeira instancia, ou, rant.es, não os 
têm, principal-mente, pa,ra a prin1eira inst,ancia. Nestas cir
cum.stanc1as, o argun1ento prova ele mais; e teren1os de voltar 
a,traz, pois que não pocleren1os c1ar aos estados, em 1891, 
aquillo que já se dava ás províncias en1 1831. 

Basta examinar a despesa que aearreta a justiça de nosso 
paiz en1 sua prin1eira e segunda instancia.s, para n1ostra1· a 
improcedencia desse argumento. Eis ncJui os dados cxue vos
suo: . 

. 2a insLancia: 
C01n os clesclnbargadol'e8 . 
Com as secretarias. 

1 a instancia: 
G21 juizes ele diruilu. 

1 juiz do presidio. 
1· pron1otor. . • . 

Promotores . . . . 
1 escrivão elo presidio. 

juizes rn unieipaes. . . 

Somrna. • 

5~1 :l)00$tlr0>0 
84:848$000 

~.:235:()Ü0$(100 
5:000$000 
3:000$000 

8.10 :80ü$00ü 
:2. : :20o~~noo 

I . tl35 ::333$&85 

o • • • ~·· • • 

63ô: 448$000 -

4. 758 :38-1$8&5 

• • .... : •••• f ., ' 
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Deste quadro :verifica-se que a justiça de segunda in
'stancia custa apenas, em sua totalidade, 63•6: 4-18$, ao· passo 
que a despesa . con1 a de prin1eira instancia eleva-se a ré is 
1-i,.i21 :933$885. 

· E' por isso que eu dizia que, si os estados pode-m custear 
a $Ua justiça de primeira instancia, tambem estão habili-
tados para manter a de segunda~ . . 

Parece-me que será de grande utilidade para o Congresso 
conhecer os detalhes destes algarismos, pois que, assiro, se 
habilitará a resolver com mais segurança este problema. 
Ch,an1o a sua attenção para o seguinte quadro, em que vem 
dem·onstrada, parcialmente, a· despesa que faz cada Estado 
com a justiça de primeira instanc'ia : · . · 

AM_t\.ZONAS 
8 comarcas, tendo 9 . juizes a 

3:600$ ..... . 
8 promotores. . . . . . . 

PARA* 
2i comarcas, coro 24 juizes. 
22 pron1otores ~ . 

32 : 400$Q.O(}. 
12:800$000 

45:200$0{}'0 
13 :000;$0001 
---·-----

86· : 4.00$ü0-ü 
·as :·400$00{)I 

.... ' ------
119 :800:$000 

58:200$000 

25 .juizes n~unicipaes. 44:110$000. 163-:-910${).00 
-----

. MARANHÃO 

31 comarcas, com 34 juizes. 
3·1.: promotores pubUco~. .. 

p3 juizes muni·cipª-e-s. . 

122:400$000 
.4i4 :000$0()10 

16:6:400$000 
57 :·4 78$000 

PIAUHY 

•2'2 comarcas~ COln 23 ~uJ.zes. 
22 promotores publjcos. 

22 juizes municipaes. . . . . . 

82 :800$00ÜJ 
. 32 :800$0Q{)i 
------
115:600$oou 
··.3/l :7130$iQ09 
----

CEARA' .. 
3)1i .comarcas, cÓ1n 36 juizes.· 
34 promotores. . _. . . 

38 juizes municipaes. . . . . . 

129:GOO$OO{)t 
·48:&00$000 

178:400$000 
·56:370$000 
-----

223:878$00~ 

147 :330${}00 

•' 

234:770$000 

-
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RIO GRANDE DO NORTE 

19 COlnn.rcas, c·ont 20 juizes. 
19 promotores. . . . . . . 72:000$000 

28:000$000 

100:000$000 
19 juiz0s nunicipacs. . 30:7G4$967 1~0:704$967 

--------
P ARAHYB.:\ .. 

28 comarcas, con1 20 juizes. . 
28 promotores. . . . . 

30 juizes municipaes. 

iOli: liQ0'$·000 
41:400$000 

145:800$000 
43:600$000 

PERN.t\MBUCO 
'5i comarcas, con1 56 jui_zes. . 198:000$000 
52 prorootor~s. . . . . 7 4:200$000 

51 juizes municipaes. . . 
272:200$000-

. 88 :355$000 

360:555$000 
Presidio de F~rnando de 'Nóronlia: 

1 juiz de direito\. 5;: Oü0$000 

189:-100$000 

1 escrivão. . . . 2:200$000 
1 pron1otor. . . . 3:000$000 10 :2üO$o'oo 370:775$000 

ALAGO As· 

1i5 comarcas, com i6 juizes. 
15 promotores. . . . . . 

21 juizes munic·ipaes. 

57:600$000 
20 :14\00$ü00 

78:000$000 
32 :060$0{)ü 110 :060$000 

SERGIPE 

iS comarcas, corn 1 g juizes. 
18 promotores. -. . . 

22 juizes \ n1unici1)aos. · . 

BAHIA 

68 :1.~:00$000 
24:000$00ü 

92: ft:00$000 
33:1\081-$:000 125:508$,000 

-54 comarcas, com 58 juizes. . 2:1. G: OOü$OOQ 
· 56 .pron1otores. . . . . 79 :Ji.00$000 

295 :':i00$000 
84 juizes municipaes ..... 12i.:700$000 417:100$000 
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ESPIRITO .SAN'rü 

1 O con1arcas, con1 t 1 juizes. . 
10 promotores. . . . . 

::3\J: G00$0UO · 
'13:800$000 

11 juizes 1nunicipae~. 
53 : lJ:ÜÜ$000 
1 () :ü20$\000 __ ___,_ __ 

RIO DE JANEIH.O 

3:6 c01narcas, con1 38 j uites. • 136 : 800$00'LJi 
35 promotores. · . . . . 4 7 : 200'$":000. 

:40 juizes niunicipae'. . • o. -.~ • 

------
18!1: 00ü$0ü0 

59::535$000 ' 
-----

>S. P~\.ULO 

63 · coniarcas, cop1,.: 65 juizes. . 234 :OOü$000 
6·3 pron1otores. ~ • • . . . ~· 85 :600$00G: 

---~--'---

319:600$000 

2!13: 535$000 

81 juizes n1unic.tpaes ._ ·~ 121:724$117 441:@24$117 

PARANA' 

i4 ccnnarcas, con1 i5 juizes .• 
1:4 pron1otores. . . . . • ... • 

15. juizes n1unicipaes .. · •. . . ... 

54 :ü00$000 
t9:000$000-
------

73:000$000 
21:999$000 

---·'---'--

SANTA .CATHARINA 

:1.3 C0111arca.s, C0111, 14 juizes. r.~ 
13 pron1otores. .. . . • •. 

14 juize~· ·illunicipae&.· 

50:400$000 
17 : 200$0{)'0 
---·~--

67:600$000 
. 22:180$000 
------

RIO GRAN·DE · DO SUL 

;47 c·oh1arcas, co111 ·49 juizes. '1'76: 400$000 
r4 7. pr·omotores. • .. ·• . . :·· 66: OOO$OüO 

50 juizes- ·lTIUllitipaes·. .... • • •. 

------
242: 40Ür$!QQÜ1 

71 : lt50$0ü0 

94:999$000 

.8Ü':78-D'$000 

' ·, 

313:850$000 

-
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'].í cuntal'Cas, <.:u111 7G juizes. 
'j j Pl'UlllUlUl'l'~. 

V:J j uizu::; lllUlli~ipa.u::;. • 

.:.! i O: (lnn*U;UO 
lüí:OOO:t;OOO 
-----
37 /l: 000~000 
121: 100~000 

GOYAZ. 
20 001na ruas cun 1 ~ J juizes. . 
20 prurnut9re:5. . . . . . 

21 juizes muuit:.ipau::;. . 

'7G:GOO$úUO 
32:200$000 

'107:&00$000 
35 :~.G~$0311: 

J\1.-\l'TO c:Russo 
8 c.on1arc.as. Lendo 
8 pron1:otorcs. . 

8 juizes lllUlli~ívaL'S .•..•• 

3~: .j_i(J(l$000 
1:3 :000$000 

1:5 :· 't~00$000 
1:3 :78J:t;7ü7 

!1VG : 100$000 

5fJ'.: 181.$7137 

-i .121 :933$885 

;ConlO se ve;, a justiça de lH'irneíl'a instancia~ 'mn Ul11 Es
tado de 1nenu1·es re~Ul'::iu.::;. ·L·mn~, o ela Paeahya~ cus La '189': l.t:OO~~; 
a do Pjauhy l'leva-se a 1-17 :3:30$; a do Maranhão, a 223 :87~$; 
a de Go.ya:z., a 1113: OGS$081!; e as·sin1 por de ante. 

Ag·ora, cumpre conhecer, tarnben1 en1 detalhes, as des
pesas que se fazcrn cotn ·a. juslioa de segunda instanci.a. 

;Este confronto é necossario para justi.ficar a n1inha pro
posi(:.ão; isto é, desde que. ~e consid·en.t possível aos estados 
n1antcre-1n a pl'ilncit'a. razão não ha para que se lhe~ tire a 
segunda h1sit.ancia, ~hnulanclo lll1l. acto Dhüantropico, de gc
noro.si.dade, quando, en1 fundo, não_ se .PrC!tende s1enão hraT 
aos estado~s a ·sua indeipe.ndencia e subjugal-os ao Centro por 
uma perig·osi ssima centralização judiciaria. 

A segunda instancia apresenta typos diversos. · 
·A Relação do DisLricto Federal compõe-s·e de 17 men1bro::;; 

as da Bahia c Pernan1buco tên1 11 rnembros cada u1na: ·as de 
Maranhão, Belém. s. Paulo, etc.~ sete cada uma, e, Ii nahncnte, ~ 
as de Goyaz c l\'Iallo-Grosso, cinco cada un1a. 

Pelo seguinte mappa, ver;:i o Congresso a despesa ele cada 
un1 destes tribunaes: 

· DESPESA Uüi\1 O PES~OA:L E l\L\.TEHL-\.L DA JUSTlÇA DOS 
ESTADOS 

ll.ela(~il.o de Belém, disLl'ie!.o que cu·InvrohenLle u::> .osLi1uü8: 
Pará. ," 
A1nazona::; . · 

17 
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1 desen1bargaddres a 6:000$ 42 ;000.$ 
Ao P1·ocul'ador da :b-,azenda 

e .soberania. . . . . . 400$ 42:400~$1 

Pessoal e n1aterial da 
Secretaria : 

Pessoal. . . • . . . . 
:Material. :·· . • . . . • 

Rel~ação de S. Luiz,. que 
comprehende os es

tados: · 
Maranhão . 
Piauhy. 

5:760$ 
3: 31.~:8$ 

7 desembargadores a ·6 ~ 000$ 11.2 : 000$ 
Ao Procurador da Fazenda 

e .soberania. . . . . . 400$ 

Pessoal e material da 
'Secretaria: 

Pessoal. . . . 
M;;tterial. . .• 

Relaçãlo. de F~oJ.·taleza, 
que comp1'ebende os 
e·stado.s .: 

Ceará. 
Rio Grande do Norte. 

7 desembargadores a 6 :000$. 
Ao Procurador da Fazenda 

e ~oberania. . . . • • . · 

P'essoal e 1naterial da 
Secretaria : 

• Pessoal. . . . .. • 
·Material ... . . . . 

7:760.$ 
848$ 

42:000$ 

. 400$ 

.. 
5 :'760$ 
3:248$ 

9:108$ 51:508$000 

42 :40Q.$l 

6·:608$ 49:008$000 

42:400$ 

Relação de Recife~ que con1preheude os estados: · 
Pernambuco. 
Alagoas ... 
Parahyba. 

11 de:s·embarg-p,dores a.. 
6 :000$. • . . . • . . 

Ao Procurador da Fazenda 
e soberania • .• • :•: •. 

66:000$ 

400$ 

-
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-Pessoal e n1al uri u l da Secretaria: 

Pessoal . . . 
l\Iatcl'ial . . . . 

3 : 7li08 
R888 G :648$ 73:048$000 

nelação ue 8. Sal Yadur, que eulllfll'eilende o::; esl:ados: 
Ballia. · 
Sergipe. 

-11 des.Prnhnt'f!.:a·tltlL'c~s a 
n : ooo$. . . . . . . . GE\ :o o o~; 

Ao Pl'ocuraclot· da. :Faze nrla 
e soberania . . . !tOUB 66: 400S 

Pe::;::;oal ~~ n1nlet·ial dr• ~eeretat'hl: 

Pessoal . . . 5 : 7fj08 
~[alcrial. . . ~ . . 2::3888 R: '148$ 7 4 :548$-üOO 

Relação do ~. Paultl, que ~unlpt·cllcnde os estados: 
S. Paulo 

·Paraná. 

7 desen1bargaclorPs a G: 0008 42: OOOS 
Ao Procurador da Faz2nda 

e SO]Jorania . . . . -'tOOB 42:4008 

Pessoal· e rualcrial da Sc~n~l:.u·ia: 

Pessoal . . .. 
l\Iaterial . 

5:7608 
\H~~ 6:708$ 49:1088000 

Relação de Porlo-~\legrt•. eum(ll'L'llC'lll.h~ os 1:-!Slarlo!!i: 

Rio Grande tlo Sul. 
Santa CaLhar .i na. 

7 desen1bargadores a G: ,_1008 -!:2: OOOB 
Ao Procurador da Fazenda 

c soberania . . . lt008 :'!.:?. :400S 

Pessoal c n1atc.rial de Secretaria: 
Pessoal. . . R:7GO$ 
Tvlaterial . . . . :2 : G !18$ 

Relação de Ou t'l) Preto: 
que comprr hcnde o 
Estado de 1\Iinas Ge
raes: 

7 desen1bargadorPs a ti: '1008 
Ao Proctirador da FazenJa 

c soberania . . . . . 

.!2:0008 

H:~08$ 50:808$000 
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Pes~oal e rnaterial de Secretaria: . 
.Pe~::;oal . . . 
:M.aLerfal 

. . . 
. ~. .. 

Itela,\ãO de Cuya1Já, . que 
. con1prehende o Esta

do de Matto-Grossó: 

8:108$ 50:508$000 -----

5 desernbargadores a 6 :000$ . 3_ú :000$ 
Ao Procurador da Fazenda 

li OOil.' 30: 400~ e soberania . . .. -. . · 1 <lP w 

Pe·ssoal e n1aterial de Secretaria: 

Pe8soal . . . . . . . 
l\:1ateriai" . - . · . . . . . . 

Relação. de Goyaz, que 
con1p.rehende o Esta
do ele Govaz : 

" 

·)·')"o~ ~ .~"':1: •,w ... 

'i :928$ 5:168$ ·35:5eS$ooo 

5 descnlbat·g·adores a 6:000$ 30 :OQO$ 
Ao Procurador da Fazenda 

· e soberania . . . . . . · 400$ 30: 400$-

Pessoal· e n1alcrial da ~ecrelaria : 

PessoaJ . ~ . ·. 
.Material . • . . 

Somtna 

. . . . 
... 

Helação- da antig·a Côrte, 
que con1prehendia a 
Capital, ho~ie con1 sua 
justiça local, e os esta
dos do Rio de Janeiro e 
Espírito ~.a:nto .: 

' 
17 des~ernb'argadlore;,s a· 

.... ·940111
' ,),{../ i1ll 

1 :688$ 

. . . . . 

102:000$, 

4:928$ 35:328$000 

520:840$000 

. 6:000$. . . : . . . . • 
Ao ·Procurador da Fazenda 

e soberania . . . . . · . 1':600$ 103~600$ 

Pessoal e: rnatcrial da Secretaria: 

.Pessoal . . 
- Material . . . . . . . . 

rrolaJ . . . . • . . 

10:380$ 
1:628$ 

. . . ., . . . . 
12:008$ 115:608$000 

------
• • ·• . G36 : lJ:48$00Q 

. Approxin-:~:emos ag·oré;L estes alg·arisn1os. Un1 Estado como 
o do Maranhão, por exen1plo, que disponde cerca de 300 :000' 
con1 a sua justiça de primeira instancia, s,i quizer ter um tri-. . 

• 
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bunal superior egual ao ele Goyaz ou Matto Grosso, isto é, 
com cinco n1e1nb~·os, o que, aliás, n1~! parece de n1ais, terá 
rlc accrosccntar somenf e a son1ma ele :35 :328$. para completar 
o seu systcma jucliciario, auf:onomo. independente, descentra
lizado em todos os gráos. A mc~ma observação, e com cgual 
resultado\, se app li c a .a outros estados, os •n1ai.s i'racoH, aq uellc·s 
a que se UJbLrihue escasRez ele recurf.los financ,eiros. (A1wiados e 
apar/.P.'i.) Ba~la. como acabo de nuyir ~~m avarteR, que suppri
n1an1 alg·unutR ou Iras -dr.spnsas, ou rrrluza-RP o n umpr·o elas 
con1arcas. 

Vou, agora, apresentar outros dados, para 1nostrar, de 
n1odo mais categ·orico, como é improccclente o argun1ento que 
se funda na falta de recursos. 

Senhores, cada Estado; ao passar para o novo regimen 
tei'á de. relacionar. os seus serviços con1 as necessidades da sua 
administração e con1 a capacidade elas suas rendas. 

N e.n1 todo·s os estados necessi'Lam de· t.rihunae·s superiores 
con1postos ele cinco n1mnbros. :Muitos delles conseguirão sa
tisfazer completan1ente as necessidades ela sua Justiça, ins1i
tuinrlo tribunaes de I ees nH~n1bro~. 

E, sabido qun nnclr t'· mr.nor a r·iqurza, l.amhl'm é, enr
respondrn l.l'hwnlt'. nu'),nns agi I ada a acl.ividarle elo I' tiro, por
que· s-ãci en1 rneno.1; rr·equencia os aC'tos n ·coút.racl.os de que. r-e-
sultanl os lit.igio:;; judicin.rs. . 

. · O n1appa que uqu i apresnnt o dC'monsft·a flül'l'eilarnen1 r a 
verdade do que aeabo dP. dizm' .. VPja.o Cong·re~so como o nu
lnero de causas clf~errser na provort_:ão da r1qurza ele cada 

· Estadci (lê) : 

-·-· -1 
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Chan1o a aiJcnção do Congresso, cspecialrncnLe, pára o nu
n1ero das causas cíveis e CÇ)n1n1erciaes, que são as que pódmn 
revel,ar a in1portancia de :cacla circumscripção judicial. A ex
periencia que tenho elo fôro, onde tenho passado 25 annos da 
m·inha vida, me adverte que não é pelos aggravos, appellações 
crimes, recursos, ele., que se conhece a in1porlancia real do 
movimento forense. 

As causas que denunciam agitação de interesses são as 
c i veis e comn1erciaes. Destas· vê-se que no anno de 1889 o 
Ceará aprsenLou oito, Rio Grande do Norte oito, Sergipe oito, 
Matto-Grosso seis, Goyaz duas, etc. . 

Ora · ning·uen1 dirá que cada um destes estados deva 
possuir uín tribunal com· mais de tres men1bros. Quer isto 
dizer que com menos de 20 :000$ teria cada um o seu tribunal 
ele superior iJ;lsbincia. . 

Veja o Congresso que é muito insignificante o benefjcio 
pecuniario que o substitutivo proporciona aos estados em 
!.roca da sua autonomia judiciaria. (Apoiados geraes e apm~

. tes.) 
Senhores, vou apressar, resumindo, a conclusão das mi

nhas observações; porque não quero abusar por n1ais tempo 
da attenção do Congresso . 

VozEs -Estamos ouvindo con1 muito interesse. 
·O ·Sn. CAMPOS SAT...LES - E' tambem un1 erro suppor que 

n mem[n~o do tribunal :Superior de Goy;az, que tiver, suppo
nhamos. vencimentos de 4:000$, será n1enos bem remunerado 
do .que· o de São Paulo, por exemplo, con1 8:000$, ou n1ais. 

· E' um erro, porque a experiencia Iíos ensina que nas 
· grandes .capitaes, nas. cidades ricas~ as exigencias da vida são 
n1uito mais pesadas e in1periosas, e, nessa diversidade de cir
cün~~tancias, estabelece-se a proporcionalidade dos · venci
mentos. 

Urn ~s.tado a1nerieano. o Rhod Islancl ... 
UNI SR. REPRESENTANTE - Um Estado pequeno. 

. · O Sn. CAMPOS SAr...LES -· Sim; pequeno em territorio e 
em· população. H a alli quatro juizes, ao to elo, que se encarre
gam da .justiça ele 11\ instancia e compõen1 a Suprema Côrte. 
Esses .. n1a-gistrados. são disl.ribuidos pelos disit.ric~tos judiciaes. 
onde cada-um, separadan1eúte ou singularmente, faz a ,iustiç.a 
local: deüois rounen1-se na Capital do Estado, para julg·arenl, 
cm tribunal collectivo, as causas. de maior alçada, ou. em 
gr~o .de a-ppellaç.ã~~ nos casos em que esta ten1_log:ar. Está en
tendido que o ,1u1z da sentença appellada nao n1terven1 -no 
.julgan1ento, o que reduz o tribunal a tres membros. 

·Do que acabo .ele expor,~ chego, log·.ica!l11ü1lte, a ·es-ta con ... 
clusão: o argun1enLo cconon1ico, ou prova de mais, ou nada 
prova. Ou os estados possuem recursos sufficientes para a 
.i~1sti9a do primeira instancia, con1o .aliás o reconhece o subs
titutivo, c, neste caso, os possuem tmnben1 para a de s_egunda 
insl.anc1a; ou não o~ possuen1 para a ctc segunda i!lsta;ncia, e, 
neste caso, mui to menos os possuem para a de pr1n1e1ra. 

UM Sn.. REPR.ESENTAN'rE · - Esse · arg·umento deve pesar 
muito na solncão da questão. · 

O Sn.-.· CAlVIPOS S"\LLE'-3- Sem duvida. Portanto, é preciso 
não f.ransOigir: on adoptamos o systrma rlo projBct.o. fundando 
a independencja, a soberania do l?odcr Judiciaria dos estados. 

.. 
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ou consagran1os francamente .. sen1 disfarces, o prinCipio da 
unidade judiciaria. l\1as neste caso tenhan1os .a .-corag·em da 
coli.ti'a1narch!a, ·rel.rogTade-mos :para t~-az ·~os esp~rlta:s; de 183~ 
e submettarnos os estados- á subord1naçao, ao JUg_o do Poder 
centrar ·en1 todos os grãos da justic.:.a. (A.l.JOiaclos _: nvttito ben1 e 
apar-tes.) · · . _ . 
. Mas, Se-nhore-s, é opre,ciso· pensar ben1 na-s graye-s pe-r1g·os 
que sen1ell1ante systen1a póde acarretar. Por m1n1, cloclal'o 
que nunca houve en1 politica· o que nJais rne apavorasse o es
pírito do que a centralizaç:.ã.o do Poder. 

UJ\rr , Sn. HEi:>RESEN'J'ANTE - Quen1 quer isso? 
0 ·SR. CAMPOS SALLES -· Qué quereis VÓS C0111 O VOSSO 

substitutivo? E si não b quereis, por que recusaes o sys-
ten1a do projecto? . · . ' 

· Chego a outra questão: os nobres reprcsentanles 0izen1 
que acceitan1 a . organização elo projecto, con1Lanto que se 
amplie a co1npetencia civil do Supren1o Tribunal, dando-se
lhe attribuição para julgar todos OS feitos, da álçada, tal COU10 
·se acha constituido na Suissa, onde, na opinião dos nobres re
presentantes, 1nanifesta-se a tendencia unificadora. 

· O Sn. AMPHILOPHIO - Con1o V. Ex. fez en1 rela-ção :í 
parLe criminàl. · · 

o Sn. CAMPOS SATJLES _·_ Senhores. na Suissa -não exiAte 
. ~ t.cndencia alg·u1na para a unida-de judiciaria: o que lá appa-

·:rece é a tendencia subversiva, perniciosa, conden1nada pelos 
bons .espiritos, egual a isso. que V. Bx. quer trazer para a 
nOS$a org;anização, de ampliar a esphera de competencia do· 
Tribunal abrang·endo as causas de certa natureza ou de certo 
valor~ como ·as que resultam do casan1ento, etc., n1as essa ten
. dencia tem encontrado os 1nais energicos pr-otestos, inclusiv·a
. ·mente o de un1 dos n1ais conspícuos n1embros ·-do Tribunal, em 
.11m livro de ines.timavel valo-r sobre o Dir-eito Publico- f-ederral 
suissõ. 

. Devemos, po1~ém, considerar, Senhores, 1que a.s no.ssa·s cir
cumstan.cias são bem diversas das da Súissa. Basta ·confrontar 

. ·o ·seu territori_o con1 o nosso, · con1 uma por>ulação de n1cnos 
.de tres nülhões. A centralização da competencia judiciaria póde 

- não ser, lá, um mal tão grande .como será aqui. . (Apartes.) 
· · Os apartes· que ouçO obrigam-1ne a soccorrer-me da opi
nião au.ctorizada, exarada. no livro de um dos b1~azileiros n1ais 
n.O:tave-is pela. elevação dÓ .ta-l-ento, pela tenacid:l!de no :t:rabalho. 
pela sinceridade do patriotismo e pela franca -adhesão do seu 

. culto espirita· ás idéas democraticas. . · . . 
Dese~o pron~l!-~iar daqui o ·seu n01ne illusLre e consignar 

· a sua. valiosa op1n1ao, para render á sua n1emoria imperecivel 
a m~1s franca e. calorosa homenagem ·pelos assignalados 
serv1ços ·que prestou á democracia: ·rcfiro-n1c ao finado Ta
várcs Bastôs (llt:fuitQ ben~.; apoiados geraes) . 

· _. No. seu in1port.ante liv1~o A P1·ovincia., dizia cllo, .iá ern 
1870, v1nte annos antes ~le nós, o seguinte: · . 

" Ü QU0 r]á. r~lev? original ás il?StituiçÕCS judicial~ias dos 
_Esf:ados Unido~, nao f:~ son1ente o cu1dado ·com que se formou 
~lh 1\m p~rle_r Jnrle11cnrlRnt0: ~10 acQfi.o rlo Goyr!'no, rnas a parLe 
1.mpor tant1ss1n1a que na poht1ca e na aclmnllsLraç.ão enhe aos 
-JUizes. · 

' ~ 
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"E' o poder judicial encarregado principaln1ente da de
fesa da ConsLH.uição; é o grande poder n1oderador ela socie- · 
dade, preser·vando a arca ela alliança rlc aagressões, on venharn 
do Gr;ve'i"iW .Federal ou dos aovernos 1Jatticulare."i. . 

" ... A Cons!Utuição dos ·Eslaclo.s Unidos. ,r.esolven uma 
das m~aiores dif:f.iculdacles de un1 bom. sys.t·ema poU.tico, divi
rlinclo n Porle1· .Jud1:cial ern tribunaes federaes, l)ara questões 
de :e:aracteP nacional ou internacional. e en1 tribunaes elos esta
dos para as l ide:s P proeessos conunun'l. Drssr Ídl:~al sr estã.o 
a])roxim~ando TWvos ~en1 eondioões analoga,s. ~n.s nossas. · 

" ... Div,iclir un1 poder que os publici.s,La.s europeo.s. repu
tam indivisivel é a 1nais eloquente hon1enagen1 á descentrali
zação, sup1•erna necessiâade dos vastos estados rlo novo· ~fnndo, 
condi0ão de Yida e rlp liberdade." 

E' adn1iravrl a lucide'l.: rlest.a synthese. que constituiu 
a mais brilhante apologia do systcn1a. 

Os SRS. AMPHILOPHlO B .JOSl~ HYGINO - E' O que nós 
queren1os con1 a en1enda: a descentralizaoão. 

O Sn. CAMPOS SALLES - Mas a vossa en1enda centraliza. 
'(Apoiados.) Que1·-se adjudicar á competc-mcia do T·ribunal 
Federal o julgan1mlto, mn ultin1a instancia. dP- lodos os fei
tos. Mas, neste üaso, ·que :res1La.rá do sysLoÚ.1a? A qlJe :ficará 
r0.rluzirla a indrpend0neia e soberania ctos trihnriar.s locaes. · 
:::i ~a.s ~Uas :-;ent.enças fic.a,rern subo.r.dinadas: á flocisã,o SU'l)l'eJna 

· do Tribunal Federal? 
Não lla recuar. Achan1o-nos, positi.varneÍ.1Le, entre estas 

alternativas irreconsiliaveis: ou o unitarisn1o, ou o fede
ralismo; ou a unidac.le da justiça. ou a dupla soberania no 
Poder Judiciario. Não ha aqui transacção possível. (Muito 
beni; apoiados.) 

"Esta questão é extreman1cnte grave. porque da solucão 
que van1os dar · deve resultar, necessarian1ente, fa~almente, 
ou a fundaoão de un1:a hôa Re~puhli:ca., .ou o ,~a:cr.ifiein, o re
nudio .total elos principias· repuhUcanos. (A.poiaclos~· 'muit-o 
be'm.) 

Senhores, já os fuJ:tcladm~es ela Republica an1ericana, con1 
aquelle ])on1 senso ·que 'ainda hoje todo mundo admira .. 
dizian1· ,que, si. alguma cousa, ha ~que deva n1e,rec.er particular 
::l.l.tcncão .cn1· um .org·anismo politico, é, prc,c,isal'nente, o Poder 
Judiciarjo. Todos os poderes são fortes: . o Legislativo dispõe 
do thesoüro, ·o Exeeutivo com manda á força armada; o .Ju
diciaria só disnõe do julgamento. Pois bem .. para que a sen
t.enca seJa :l':a1nhen1 un1a força, é pre·ciso, é indispensavel, dar 
aos ,iuizes e iribunaes a supremacia n1oral. Ahi está a base ·rlc 
seu poder;· o prrlrs!.al de s.u a a u ct.ori clarl0. (J.llnUo be·m .: mu.?"tn 
lienL ) ,. 

1Senhorr.~. nunca um govnrno so ac.hou tão hem no seio 
rlc tnnn. assrmhl1ía politica, con1o se acha agora o Govr.rno 
Provisorin 0111 prrsnn~.a deste Congrr.sso. Os n1inistros, vós 
o lr.ncles ohsrt'varln. individualmcnllr. narla pedern para si; 
collccUvarnrnt.r, cllcR nada peden1 para o Governo. O que clles 
vo:::; 1}0.clen1 1'> que decreteis u1n bom g.overno 'Para n noS'sa 
PnJria. Ufúilo br?m .. ) Tudo drpcnrlc rlr vôs, Ludo está en1 
vo:::;sas ·mãos, porque R o is n. .suprcmn. anr.forjdarle. Mas1~ para 
qur un1 goyr.rno sr.ia bom, {> indisprnRavrl qur. 0.1lc se apoir 
no Dirrito. Poi~ lwn1. funda.i uma .iuRtiç:a qur. garantindo a 
effecttvidade do Direilo1 possa ser en1 nossa Patr'i-a, eomo o 
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tem sido na União An1ericana, o mais seguro ponto de apoio. 
para o desdobran1ento con1pleto deste vastissimo programma 
nacional - os estados. inclestructiveis na União inclestru
ctivel. (llltlito be1n.: muito be1n; palnws. O orador é caloro
sam.ente f'elicitado por grande n1nnm·o de representantes.) 

O Sr. Amphilophio. diz que api~oveitará os poucos minu
tos que lhe restan1, para, deixando de parte as questões theo
:ri·cas, ·que já têm sido larga:mente deba:tidas, concentrar suas 
observações , sobre · a estructura, sobre a: parte pratica da 
emenda que offereceu em substituição do projecto do Go~ 
verno. 

O orador disse, no prin1eiro dia em que teve a honra 
ele occupar a tribuna, cm relação á soberania;. que em um 
governo federado ella reside, essencialn1ente, no povo, o seu 
oxe.rcicio ·é partilhªdo- entre os poderes da União e. dos es·-
tados~ . · 

A soberania é uma só e indivisivel; mas o .seu exercw10 
se dccon1põe entre os orgãos geraes - os· da União e os par-· 
ciaes. ou derivados-. os dos ·estados. 
. · ·De ·sorte qu13 ·a differença unica que ha ·entre. governo 
federado e. confederado· é que neste as funcções do Poder local · 
são delegações do Poder .geral, ao passo que naquelle, quer os . 
poderes da Uniã.o, quer os· dos esbados exer-cem jurisdiccão. 

E.st~ questão ele· soberania, sendo muito importante en1 
principio, é .sen1 appJi.cação para -o caso, e o ora.dor só se 
occupou della, -porque foi uma das razões em que o Sr. lVIi
ni~tr.o . da Justiça fundamentou o seu . projecto; e diz que é 

, smn applicáç.ão . para. o caso, porque. desde que. o Estad·J 
não rtem a ·faculdade de legi;sla.r :sobre Direito Privado e com-

. pote ao Poder Judiciaria a execução dessas leis, é 1nuito de 
ver que o Podor Ju.diciario não · é !poder dO's -estados, mas da 
União. Portánto, o Sr. \M1inistro, ou ha de admit.tir a diver
sidade. da. legislação e· a dualidade ela magistratura, ou ha de 

.· admittir a unidade da legislação e urna auctoridáde judi-
ciaria. ·· - . 

Como dizer que ha necessidade de uma segunda just1ca 
para formar um· parallelismo ? (O Sr. Pr.esidente volta a ÇJc-
cupar ·a ·sua cadei1·a.) · 

· A centralização ·na- organização do Poder· Judiciaria pó de 
verificar-se. ou na inve~tidura dos juizes • ou no exercicio de 

· suas funcções ~ . . . · . 
Isto era um mal . que impediu que tivessemos um Podet · 

Júdiciario bem constituído, impedindo· a- intervenção ·deis po
deres locaes, intervenção que intentou· acabar o ,Acto Addi-' 
cional, o que não :conseguiu. . ,. 

E'. um falso supposto julgar que não -·póde hav·er Repu-
blica· sem dualidade- judiciaria. . · . 

· Vai ·mostrar onde existe a centr.alizacão, si no seu pro-
jecto. si no do ~obre Ministro da Justiça·. . . 

S. Ex. colloca um juiz unico na Capital· dé um Estado, 
e esse juiz fórma processo de crimes commettidos en1 logares 
remotos, de n1odo que . muitas vezes o réo tem de ficar preso 
longos mezes até ser julgado, e, quando tenha de sel-o, terá 
de fazer muitas vezes · uma viagem de centenas. ele legua'i, 
acon1panhado por testemunhas. jurados. etc. · 

Tra.tando do jury, mostra o qv,e é essa instituição, desde 

.•,.::!:··\.;_, .. : .. ;_··. -~ ·., ~· ' . , .. ~ I .. • ' ( 
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o seu con1eço, aponLando omissões que a esse respeito se 
notHn1 no ])1·oj e c to . 

Diz que entre as bellezas do projecto ha a segu{nte: sem
pre que se tratar de causas criminacs, haverá reeurso para 
o T'ribunal Federal. 

Diz que eis a porta aLerta para os abusos que devem 
il'fallivelmente, eomrnetter-se pelo processo da justiça dd 
Estado. 

Tratando do Direito Maritin1o. m·ostra o . orador que· 
grande numero ele disposições do Codigo Comrnercial ficam 
se1n execução. 

Passando a irnLar rio ·modo por que são non1eados os 
n1mnhros elo Supremo Tribunal~ diz quo a organizaç.ão desse 
Tribunal é. a que.stão mâis importante de todas para o nosso 
fu Lu ro ropubl ican o. Si ftn· ar)rlroyado o ·SY.S tema elo Govern,). 
fieaJ~á sac1·Hicaclo o futuro dos csLados, porque esse Su1wemo 
'J'rihunal cassa os aclos elos governa-dores dos estados. revoga 
as leis dos l'slarlos, ,iulga elos cnnflicfo::; cnlre os estados c 
a União. c par.a a organização desse Tribunal apenas se exige 
que o n1agistraclo tenha 35 annos de edacle ·c seis de resiclencia 
no paiz. c, para eumulo -ele incoherencia~ é esse T-ribunal quern 
julga o Prcsiclc-mtc da Republica c os n1inistros, nos crin1es de 
rr.sponsahil idade. 

Depois elo largas consicl c rações sobre essa ma teria~ o ora
dor ·diz que paira sobre o ospirito do Congresso que o seu 
systema ô o sys tema n1onarch ico. Não sabe como se pó ele 
r.heg-ar .fi scnlr.lhan!c conr.lusfio. Vô que na .A.llcm;anha c na 
Suissa. unifir-ànrln-se a lr.i. llnificarn-se os seus orgãos. 

Denois dr rl0senvolver o seu systema. o orador concluo 
o seu rli~tmrsn rnm as paln\T<ts rlo srü illusLre amigo. o Sr. 
Dr. ,J osf~ Hygino: «Nilo tC'n h o -outro in t.er~ssc qne não seja 
salvar a r a usa rla .i nsti ça elos pcrif!'OS rtu e a cm:can1. Será 
lJma rlesgraç.a para n(ls. para rstc naiz, par::;t seu fuLuro. para 
sua · eivilizaçãn e progresso moral. si mantivermos o t.ypo 
hybrido rlc~la nrg·anizaci'ío ;jurlicinrin. cln lH'O,ieeto>>. 

São lidns r apoiadns~ para r.ntrarrrn em dis·cussão, com 
o projecto, as scg-uintrs 

E·menrlas 

Subst.Hua-sc o 8rJ·.. -'1·7. n. 'I L pelo se5uinte: 
No.rnear os .rnag·isl-raclns frdrracs n1odianle a~pprovação do 

Supre.rno Tribunal. 
S. R. - Aurtusfn dr> Freita8. 

S tl hs I i ! n t i v o n o art . 5 'l 

Ao ar!.. 'I. o 

Ao Porll'l' .T1Hlirinrio. compPin a applieaç.f.í.o e intorprc
taç.ão litlernl flns lri~. tc.ndo rm vista ·ns prineip~os constitu·-
cionae~. 

A o nrt.. ?o 

t2·el~á coml)flsfn rir 1.1111 Suprrmn Tribunal e ele tantos _tri
bnnaes inferiores 0 ,inizp,:;; sinaul:rres · · Juantos · foren1 .1ul-

' ' 
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gados nece.ssarios para a perfeita distribuição da justiça en1 
todo o territorio da Republica. 

Ao art. 3° 
Os 1nagistrados serão conservados cmquanto üC111 ser

virmn, e só poderão perder seus logares por sentença. 
Paragrapho unico. Un1a l.pi do Congresso -organi:zará :i 

n1a.gistratln~a e:n1 todo o paiz e :f'ixar-lhe-:ú nm ordm1ado con1 ... 
nnJivel' -con1. a :dignidade· e :responsabilidade dos carg·os de s~eus 
respectivos 1ne.n1br·os. 

S. R. ·_ Casernv1·o Jv,nio1·. 

Fica adiada a discussão, pela hora. 
O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem 

do dia: 
Continuação da 1 a discussão da secção III do projecto de 

Constituição - Do Poder Judiciaria. 
1 ~. discussão do ti_tulo 2o e seguintes do mesmo proj ect~. 
Levanta-se a sessão ás '1: horas e 1·5 minutos da tarde. 

2711 SESSÃO, EM 8 DE ,JANEIRO DE 1R91 

.Presidencia do Sr. Prudente de Mo1·aes 

Ao n1eio di~, faz-se a ehamada, á qual respondem os Srs.: 
Prudente de Moraes, Pags de Carvalho, Francisc~ Machado, 
íLeovigildu Coelhc, ~Toaqu:.:.11 Sar•mento, João PedrJ~, Cunha. 
Junior, José Segundino, Man.oel Barata, ·Antonio Baena, J-oa-· 
qui.n1 Cruz, Th~odoro Pacheco; Elyseu Martins, Joakim Ka~ 
tunda, Bez,erra de Albuquerque Junior, Theodureto Souto, José 
\Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalüanti, Almeida Bar- · 
re.to, Firmino da ·Silveira, José· Hygjno, Jo.sé Simeão, Frede
rico Serràno, .-Pedro Paulino, Tavares Bastos, . Rosa .Juni.or, 
Coelho e Can1pos, · Thomaz Cruz, Virgilio Damasio. Ruy Bar
bosa.,· Do,ming·os V1iüente;, Gil Goula:rt, M-onteiro de Barros, Braz 
Carneiro, ·Campos Salles, Ubaldino do Amaral, ~~antos Aridrade, 
Generos·o Marques, Raulino Horn, Quintino Bocayuva, Lapér, 
Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, . João Neiva~ Julio da . 

· Frota, Jo:;tquim Felicio, Cesario Alvim, Americo Loho, Eduardo 
\Vandenkolk, J-oão Severiano, J,oaqui~m de Souza, Silva . CR·· 
ncdo,. Silva. Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquiln ·.M~lrtinho, 
Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues; lndio do 
Brasil, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro·, Can-· 
tão, Pedro Chermont. Matta Bacellar, Gosta Rodrigues, Ca
selniro .Tunior, · Rodrigues Fernandes; Anfrisio Fialho, No- . 
gneira·. Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Bezerril·, J·oão 
Lopes .. Justiniano .de- Serpa, Frederic.o Hürges, José Avelino: 
.Tosé Bevilaquá, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Almino Af
fonso, Pedro ( ?) , Miguel Castro, Amorim Garcia, EpitRcio, 
Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade. Retumba, Tolen-

. tino de Carvalho, Rosa e Silva, .João Barba lho. Gonçalves Fer
. reira. José l\1>arianno, Alme'iaa Pernambuco .. Júvencio. d'Aguiar. 

André CavalcanU, · Rayrnundo Bandeira, Arinibal Falcão, Meira 

• 
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tl.~ yascon~~elln~, Peroi r·a de .. Lyl'a, .Jouo de Si queira. Jr,fio 
\'ei_l'U, Lu1z ele Andrade~ Esp1!'llo Santo. Bellm.~m_iJ1o Carneiro, 
C.ab1no, B~so11 J'O. Pontes de Mu'ancla. OliYoira Valladão, Fe1is
bcllu l~ ron·e, At.q;uslo de Freitas, Tüsla, Antonio · Eusebio, 
Zu.ma~ ArLhur. H1o.s, Garcia Pires, Marcotino Moura, Santos P'e
roiFU, Çust~cl ~o ele ~1ello: Paula Guimarães~ Milton, An1Philo
phw, L~ovJg-Ildo. F1lgu01ras, Barão ele S. Marcos. Barão de 
~1 i.lla Vu;osa .. Pr1sco Parai.so, Moniz Freire, Athayclo Junio:r-, 
;Fonseca e ~1lva, F~onscca Hermes, Nilo Pe(ianha, Manhãe~ 
Barreto, Cyr1llo de Lemos. Oliveira Pinto, Viriato ele Medei
ros, Joaquim Breves. Virgilio Pessoa. Baptista da ·~fotta Fróes 
da Çt·uz, L.opes Trovão, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Ba
U.aro, Pacifico Mas~aEenhas, ·Gabriel de Magalhães, Ü;hagas 
Lobato, Jacob ela Pa1xaü. Alexandre Stockler. Lamounier Gon
c.alvcs Chaves, Viotl.i, DuLra Nicacio, :Manóel Fulgonci·o As
tolpho ~i o, Al'istides Maia. Gonçal vos Ramos, Carlos Chagas, 
CoMa Machado, Paletta, João de Avcllai·, F,m-reira Pü·es' João 
Luiz~ Bernardino do Campos, Francisco Gliccrio Morae~ Bar
ros, Lopes Chavr~s, Domingos ele l\Ioraes, Adolph'o Gordo, Car
valhal, Angulo Pinlloi,eo, Mursa, Ro.dolpllo M,iranida, Pauhno 
Uarlos, Cosla Junior. Hoclrigucs Alves, Alfrod·o Ellis, M'oreir:l 
da Silva, Al·mcida Nogucü·a~ Ruhião Junior, Fleury Curado, 
J.,eopoldo de Bulhõos. Guimarães Natal, Azeredo, Caetano do 
.A.lbuquerqLw, Bcllarm1no elo l\'lend-onça, Marciano de Maga
lhães, Lauro Müllur, Carlos ·Campos, Schimidt, Lacerda Cou
tinho. VicLol'ino Monteiro. Pereira ela Costa. Antão de Faria, 
.Julio· de Castilhos~ Borges ele Medeiros, AlCides Lima, Assis 
Brasil, ~l~homaz Flores, Ahron, Homero Baptista, Rocha Os·o
rio,_Cassiano do Nascin1cnto c Fernando Abbott. 

Abre-se a sessão. 
Dcixarn de con:tparc-cer, corn c·aus.a, os ~srs. : Floriano Pei..:. 

xoLo Saraiva, Honrjque de Carvalho. Martinho Rodrigue:;;, 
Tbcopllilo do's Santos, Oiücica, Leanclro Maciel, Paula. Ar
gollo, Francisco Sodn~: Medrado, Gonde ele Figueiredo. NI'-atta 
IMachado. Ferreira Brandão. Costa Senna, .Alvaro Botelh·:). 
Francisco AmaraL Domingos Porto, Bueno de Paiva~ Cesario 
:Motla .Tunio'r ·Carlos Garc.ia; e, .sem causa,, .os Srs.: Rang~el Pes
tana, Esteve~ .Junior, Luiz Delfino~ Saldanha Marinho, Bar
bosa· Lima, Bernardo ~e Mendo:r:ça,. Ivo do Prad?, Santos 
Vieira, Dionisio Cer·q·LIPira. Sampaio Ferraz, Furqunn .\V1er
neck. Don1ingos .Jesuino. Vinha~s, Urbano Mn:rcondes, Albert0 
Brandão, França Carvalho, Lu1z Murat, Alc1ndo ~uanab~ra, 
Erico Goelho, .João Pinheiro, Leon~l Fllho. Franc:1seo Veiga, 
Ainerico Luz. Feliciano Penna, Correa Rabello, Barao de Santll 
-Helena, Martinho Prado Junior. Lu iz Barreto, Antonio pr3:dn, 
Fernando Sünas-. Eduardo Gon~alve~, Ernesto de Ohveu·a, 
lVIen.na Barreto c Demetrio Ribeiro. · 

fE' lida, posta em disc.ussão c. sem debate, · approvacla -a 
. acta da .sessão antoecclente. . 

o Sr. Zama- Sr. Presidente, ~inLo nceossidade do trazei· 
ao eonhecinwntn tl(l CnngTos~o 11m faeto qae a,0aba, ele clar-:sc 
comn1igo. ha poucos dias~ c ao qual, confesso, nao estou n1u1to 
acostun1ado. . , : , t v. Ex. ha dr convir con1m1go que nos ate este mon1en o 
não tmnos nenlnnTt regin1en do governo assentado; estamos 
cuidando do organizal-ü. 

... . •,. 
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O Sn. 'SEABRA - Não apoiado.· 
· O iS•n. · ZAMA- Não con1prehenclo o aleance do não apo'iaclo 

que acabo de ouvir. 
O que ·todos vêon1 o ·observam· é que ostan1os tratando de 

organizar o reedn1en republicano; _qual _o pape] do parlan!e!1~o 
nesse regin1.en tan1ben1 é cousa que a1nda nao está defliJ..Itl·
vainente assenlado, c; na falta ele pratieas e regra~ e~tabelc
ciclas, nada n1ais ·natural do 'que reger:no-nos pelo PI:rclto con
suetudinari-o e pelos precedentes ate agora adn1Iltldos e se-
guidos. . . . ,., 

. Tanto é assin1. que vemos os propr1os m1n1stros nao re-
pell"irenl e anLes ínütarmn u·ssas praLica-s, proctuando alguns · 
delles .. explrcar ao publico seus actos: quer da trib~n.a, que;: 
da in1prensa, como ainda ha _poucos dias fez .o ~r. l\hnistro ~.a 
Agri·cultura, em resposta ao Jornal do CornmeT'cto, e o S~. l\h
nistro do Imperio (estou a~ostumado c-om o · Irnpeno ... ) 
(Riso), aliás, do Interior, que explicou pela imprensa a. po-

. lítica que ten1 feito em Minas. · 
Ainda honten1, nesta Casa, vin1os con1 satisfacção a aLti

tude que assun1iu o Sr. Ministro· da Justiça, expondo com cla
reza ao Congresso os intuitos .. Iue o dirigira1n na organizacão 
do Poder Judiciaria federal. 

Animado por exemplos taes. venho, por minha voz; trazer 
a·o conhecimento da repr~sentação nacjonal o . facto . a que ·me· 
referi, e que, não só não parece regular, mas, ainda, causou
n1e extranheza. 

E, como não eonhe.Ço outros recursos de que deva lançar 
·· n1ão, no momento, para poder remover· ·os inconvenientes· do 
· n1esmo facto, julguei que não seriÇt descabido subn1ettel-o á 
considm~ação do parlamento, dirigindo-me ao Sr. Senad·or ·por 
.S. Paulo, Ministro da Justiça, o qual, a meu ver, si realmente 
lquiz.er, pQ_derá, sem duvida algun;ta, dar o retnedio de que 
preciso ... 

Senhores, naquelles tempos ominosos do despotismo, 
tempos, felizmente, para todos, _que não voltarão mais, nun,ca 
um .. cidadão deixava de obter tta secretaria da Policia desta 
cidade documentos de certa orden1, de que, poryentura, pre
cisasse; entretant-o, .agora, h a bem poucos dias ainda, requeri' 
'lá PoUcia a certidão de um corpo de dcliclo, e meu requeri-
mento foi indeferido. ' 

. Não obstante, con1 o devido respeito, dirigi-me pessoal-
. n1en.te á auctoridaqe, .cxplica_nd_o, p·or e.scripto, e expondo os 

rrn.otivos que me parecran1 existir para que a tninha pretencão 
não fosse indeferida, e tive (com espanto· o confesso) urn 
_segundo indeferimento ! . 

São, talvez, os novos nwlcles, que ·ainda não conheeo bem . 
. Nestas condições, para quem appellar, afin1 de obter esse 

documento, que .rue é necessario, ünpresoeindivel para delle 
fazer decorrer effeitos jurídicos ? · · ' · · 
.. Não vi outro recurso senão o_parlamento; e por isso estou. 

di?P_ü~to a. ap~·ese.ntar un~ requer1me~1t_o, si, porventura, o Sr. 
~hn1stro · da ;rust~ça, con1 o cavalheir1sn1o que o caracteriza 
e, sobretudo, an11g0 como ·é. do respeito a todos .os direitos'· 
nãc) ·me proporcionar u1n meio divei·so de obter esse do~ 

· curnento. · 

~ O SR. SEABRA- No tempo da 1\'Ionar·chia nunca houve un1 
parlan~entarismo desse~. · . · .. 

-. ------------~_ .. :_:i.!,.._ ___ -~------: .. ---~ ---· -.- .. -------- --·--"'·· --------------·----··--------~--------------~ ...... --.-·--,...,_---·-------·---
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O Su. ZAMA - Eis, Sr. Pl'eSiclente, como são as cousas: 
o nobt·o l'cprc~onlanLc da Bahia, a. q ue1n profundarnenle res
peito pela sua grande intelligencia, vasta erudição c adn1ira
bilissima cloquencia, .~uja proficiencia ern munas assumptos 
todo este Congresso reconhece, não póde todavia revestir-se 
do ar de auct.oridacl~ com que mo honr'a com o' seu aparte, 
e por un1a unwa. razao. 

Nesses tempos ne{'astos:t em que tantos 1nales nos causou 
o r;nal(l-icto pal'lan1-cnLarisn1o; apesar dos· heroicos esforços que 
en1pregou, S. Ex. júrnais conseguiu ser ínvestido de cargos 
de eleiç.~o pop.ular, quaesqu er que f-os.scn1 elles; não me pa
rece, po1s, ~.. Ex. q n1ais competente para dar-nos lições de 
parlarnenlatiSlllO, v1sto como; no passado, ;i(unais fez parte 
da Can1a:ra ternporaria e nen1 das assen1bléas legislativas 
provh1ciae.s, e, crejo, até~ que nem das can1aras n1ünicipaes. 

Tenho para n1il11 que não erro, assegurando que o meu 
proccdirnento neste n1omento, quando não temos ainda re
gin1en algmn clel'iuitlvamente organizado, é regular, e que l'e
gular ainda seria on1 urr1a Republica, que repellisse in lirn·ine · 
as forn1ula::; parlantentares~ as quaes S. ~x., entretanto, tem 
adioptado na.s n1oções congratulatorias que nos tem apre-

. sentado. 
O Sn.. SEABHA - Dá un1 aparte. 
o Sn.. ZAJVIA - rrrata-se de uma questão de Direito; e 

. questõc.s taes, . en1 todos os governos livres, têm sempre a 
1naior in1portancia; e porque nã·o comprehendo direitos gran
des, pequenos ou méd.ios, por isso que o Direito é sempre o 
Direito, é natural que eu procure solução para o caso. Repu
tando off'endido nm direito, que julgo possuir sem licença de 
ningue1n, e sendo mmnbro do Congresso Nacional, exgottado.s 
os recursos ordinarios, parec~u-me que era dever· meu· appel
lar para esta corporação, que, digam l:á o que disserem, em 
rninha humilde opinião, ainda concentra eni suas mã·os todos 
os poderes políticos, n1esmo .os que delegou; porque quem tem 
o poder de delegar, não perde o direito de retirar a delega'oã·o, 
si isto se tornar indispensavel; (Apartes.) 

Esta me parece a verdadeira doutrina compatível com o 
dog·n1a da soberania nacional, por tod·os nós acceitp. Isto é o 
que tenho lido nos livros, e visto· na vida publica. 

·Não experimento, porém, o n1enor acanhamento en1 c·on
i'essar ao Congresso, que nunca nutri, nem nutro hoje, as P.re
tenções de ser n1esLre em sciencia algun1a .. Nem sei, mesmo, 
a Medicina, sciencia em que tive o titulo de doutor. (Riso) 
Que posso, portanto, sa~er d_e juri~prudencia ~ sciencias so
ciaes, que nunca cstucle1 senao. mu1 p~rfun~tormmente? ~a.;:;, 
quando, n1esmo, eu fosse um 1gnor:antao~ na-o me recusan~ a 
reconhecer competentes os 1neus ~llt~strcs collegas, ~ expo_E
Ihes o ponto sobre que tenho ~uv1da, certo. de que elles :nao 
se negarã·o a esclare·cer-n1e, ate porque, ate, é obra de mise
ricordia ensinar aos que não satem. 

Senhores, requ qri na delegacia. c~ e Poli~ia. certidão. Je 
corpo de delicto, feito en1 Uú]. dos tcndos no tnste confliCto 
que enluctou esta cidade no d1a 25] de novembro. Este requ?
rimento teve despacho, que cu na.o esp~r~v~, e que produznr 
sobre o meu espirita effeito desagradabllisslmo. 
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, Trata-se de un1 ~o-rpo de delicto que,· por su.a natureza, 
uão póclc ·ser snc.reto, p·orquanto é feito ppr peritos, con1 a 
.presença de duas te.sten1unhas e da. auct?,nd.ade cop1pete1~L~. 

Accresce que esse corpo de dehcto . Ja. tnll~a s1do P.ubll
eaclo pela in1prensa, antes n1esmo que o mdadao A1~ton10 .c~c 
Medeiros tivesse . requerido que se procede~se . ao 1nquerlto 
sobre o ataque á Tr·ib'Una, em segredo de JUSt_u;a. Haven~1o 
requerido ·certidão do corpo de dclict_o feito s.obre. a. pess?a d?. 
general ... Franzini,· f:oi ·O n].eu rcquernr;lCnto :ndefendo, sC!b iJ. 
allegação de -. gstá se pT·ocedendo ao tnquertto em sea1·edo ele 
justiça ! co1no vê de~ (lê) : . ~ 

<< O Dr. Aristides Cesar Sp1nola Zama pede-vos o~d~nar 
que, pelo es~rivão d~sse juizo, _lhe seja dado por certlda-o o 
teor do corpo. de déhcto pp-occ~1do sobre .a pessoa do general 
:N1. 1\L ·Franzini, ün1 dos fcr1dos no dia 29 de ~ovembro 
último. 

Pede deferin1011to. 
Capital Federal, 31 de novembro de 1890. - Dr. A·ris

tides Cesa1· .SpinOla Zama. 
Cidadão Dr. 4° clelegad·o. 
Tratando-se a e. um inquerito. en1 segredo. de justiça, n~o 

tern logar o que requer~ . 
. ' . ' . . . . ' 

lUo, 31 de dezembro dC · 1890. -Dr. Lwiz Al'-vés ». 
·:Entendo n1uito ·pouco dos negocios· d·o Fõro, rep_ito; n1as. 

smnelharite. despacho. surprehendeu..:-m,e, não só porque se tra'
Lava de un1 acto. que, por suà natureza, nã.o podia. ser secreto, 
con1·o, . ainda, porque esse corpo. de· delicto tinha sido feito 
antes. que~- o .cidadão Antonio. de 'Medeiros requeresse . que .. se 
torpasse . em ... -s~gredo de justiç.à o depoimento das testen1u
_nhas -que tivesse1n de ser inquiridas sobre o n1tmstruoso ata-
que á Tribuna. A certidão ,de que se trata referia-:-"se ao ge

. neral Mir,uel Franzini, ·cujos ferimentos foram observados pot 
· enorn1e n1ultidão de indiyiduos, que -havian1 assistido ao pri

D1eiro _curativo, que recebeu naqüeUa noite; eran1 -conhecidos 
de seü. medic·o assistente e de .quantos o visitaram; ainda ·mais,· 

· a irnprensa havia -pubUcado o corpo de delicto que ·~sobre elle 
·.se havià pr•oee-dido. Tr-atava-se, .finalmente, de uni individuO· 
• que. só por/acaso se· achou no lo:gar do· OcQnflicto, -·e, portanto, 
personagen1- secundaria nesse drama de ·sangue,~.· 
. ·- . u~ SR.:. HEPRES~;A~E. _. . Secundaria aqui . e n·a' terra 

. delle. · . - . . . ·· : . . 

O ·SR .. ZÁMA •.-· ·-Não .entro néssà ápreciacão. ·sei. apenas· 
.qu.~ 9 Sr. F.r.anzi:o.i é ofif.cia~ ·general do exer.ci~Çl francez.; e u:í.n. 
offlmaL gen~r~l em. t~Jda part.e do M~ndo, . cre1o, tem sempre · 

. t~l. ou qual I~portancna. (Apotado~) N aü' estamos, porém, apre..,. 

.. m.ando ,_o mer~to' ou. a pessoa desse· gen~ral, que não e:stlá en1. 
d~scussao, :mas -o·. a·cto~ :de.; um d_os. delegados de poltcia · desta 

.. cidade; .. deiXO,· pots~··. o Incidente, c prosigo. · . . · 
Ap13sar da, con.vi(jção,. en1 que estava, dá .injustica do in- · · 

·de:fer•imento, que: a n1inha petição havia recebid·Ó·· do ·sr. 4o de
legado,· não qti.iz pros~guir~ sem consultar os con1p~tentes. ·A 

todos a quem expu~ ·o caso., causou r~paro o despacho, ·e. todos 
· \ · elles n1e aconselharam . que. replicasse, assegurando-:-me que 

'corú ·~certeza aqueUa . ~uetoridade ~ecqnsiderar.~a o,. ~seu· -ae~o, 

... 

. . 
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o attender-ri1e-ia. En1 vista do que, repliquei nos Lern1os se ... 
guintes (.lê) : 

« Ilhn. i~·r. Dr. /1" delegado. - Havendo o abaixo assi
gnado· requerjdo a· V. S ~ certidão do corpo de delicto pro
cedido .sobre o .general :Miguel M. Franzini, ferido por . occa
sião do as~alt.o á TT·ibuna, n.a noite ~e 29 de novmnbro ultimo, 
corpo de dehcto por V: 8. presidido, l'ói indeferido sob a 
allegação · de que, «tratando-se de lJlYl inquerito en1 'segi'ed-o 
de justiça, não tinha logar o que requeeia o supplicante. » 
· · O regulmnento ela ro'forma judiciaria (art .. 38) d1z que u 

inquerito policial se compõe: '1 °, do corpo de deli-c to directo; 
2°, exames e busc.as para a apprchcnsão dos instruri1entos. e 
docum·entos;j 3·0

, inquirição de te,sümYunhaS'·: que houveren1 
pres~nceado o facto crin1inoso, ·ou tenham razão de sabel-o; 
4°, perguntas ao réo e ao offendiclo. 

Que, :gor convcniencia e interesse da justiça, se faça en1 
segredo da" ju-stiça a inquirição de testemunhas, con1prehen-

. de-se; n1as, que esse segredo se extenda ao acto publico do 
corpo de dehcto, qu~. n·a fórma das leis do processo, deve ser 
feito por peritos profissionae.s, ·na presença de testemu,nhas, 
que assignam o acto, escripto pelo escrivão na presença do 
juiz, parece. ao supplicante dii'ficil de comprehender. 

Releva ponderar a V. S. qué as folhas diarias publicaram 
os corpos de delicte, feitos por occasião do .crime de que se . 
trata. 

'Tên1 elles sido objecto de renhida discussão nas 1nesn1as 
folhas, princ~palmente quanto á. autopsia no .cada ver de Roma
·riz. Foram os proprios n1edicos da Policia, que, com suas 

· assignaturas, transcreveram nos }ornaes essas peças do n1esmo 
inquerito, :feito .en1 segredo de justiça, o que claran1ente ·"ín
djca que. o segredo se refere á inquirição das testemunhas, e 
nã.o a actos, com.o os corpos de delicto, que, por -sua :natureza, 
'sã·o pnhlicos, e não podem ser feitos senão publicamente. 

. . Deante destas consideraÇões, pede o supplicante venia á 
v~ ·s. ~ para insistir no· seu pedido, esperando que V. S., recon
siderando: o seu despacho, se· dignará mandar passar. a certidão 
·requerida, cujo ~e o r o suppli~ante tem nos jornaes, 1nas que 

I 

não póde produzir ·os mesmo:S effeitos, que o docU:mento pe-
dido, por falta de authenticidade. . . . .. 

Nestes termos, espera c pede dcfcrnncnto - E. H. ;tVI. 
.. Capital· Federal~ ô. de janeiro de _1891 .. - Dr. · A1··islüles 

Ce:sar Spi1w1la Zamu, rnernbriJ do :Congresso N aci.onal. . 
· - JYI~antenho o rnQu despacho de. 3~ elo pr-oximo passado. -
Rio, janeii~o, _6, de 1~!H. -Dr·. /--tu~ Al·ôes ~>. - . . 
· · E Irtuito -propo::;üaclan1ente. aecr:escente1, depois de 1111-

·nha assignatura ,- rnem,b1·o do Congresso Nacionar. Tinha 
po: pensan1ento fàzer sentir ·à ~!Jctoridad~que o ~equerent9 
não devia inspirar-lhe clesconí 1anças, nen1 suspeitas. Fu 1 
pessoalmente Ieva1· Tto Sr .. ·ío delegado o meu papel. Recebido 
·gentilmente, cliscu U rnos a questão; mas o i ll~stre. cqllega a 
nada se n1oveu; e alacoLF-Ine . con1 o seguudo Jnclc.terJirwilto. 

o 8R. BAIJARú -· -. E' vez;o ela Policia do Rio. de Janeiro 
. negar c'ertidões. 

. . o sn. ZAl\L\ - J1or ludo quanto acabo de dizer~ eon·
tinúo eonvr:meido de que, nào- ~ô houve CITO na aprecia.f;ã.o da 
questão por parto uu St: ~ Lu1z Alves, co1no, ainda, ·falta de 

16 
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tino politico, n'egando-me. a certidão pedida, o que póde -dar 
logar a interpretações pouco favoraveis á Policia. Nem os 
nobres Deputados e ISienadores ignoran1 os boatos que por · 
ahi têm corrido, e correm ainda, sobre o attentado c·ontra a 
Tribuna, -- boatos . que não trarei jámais a. este r@cinto; e 
nos quaes, por honra de todos, não poss·o, nen1 devo acreditar; 
e. esses boatos podem ainda cresüer e· tomar vulto com este 
facto, tanto mais quando tod-os se lembran1 do modo,. por que 

-na Gazeta da· Tarde pronunciou~se . o proprio· .. general Fran
zini. Eu, pela minha parte, desejo que fique bem patente que, 
não só no mundo official, mas ne. Brazil inteiro, não h:;t um 
só· homem de. coração~ u1n só brazileir_o' que prese a honra de 
seu paiz e do Poder publico, que não aspire ardénte1nente vêr 
punidos com todo o rigor ·cta lei o..s faccinoras, que ~e .arro'j-aram 
a atacar, publicamente, na rua mais frequentada J~sta cidade, 
ao cahir da· noite, uma typographia; _commettend·o ·.nessa oc
casião toda a especie de crimes; (lesde o crime infame de roubo 

-.até. o- homicídio ! · · · · . · · . · . · 
-A impunidade· de semelhante. attentado, neste steculo, . 

no estado de civilização a que já. attingimos, sendo o primeiro 
magistrado da ·Republica ·o Sr. Marechal . Deodoro, . ·e Ministro 
·da Justica o Sr. Campos ·sanes,. seria uma vergonha nacionaL-

A opinião publica-- não é .tão desrnem;oriada como se crê; 
· e a indignação. popul~r contra: os criminosos, ainda neste mo-

·. rp.ento, é. tão viva .como era. na ·noite· de·29 de novembro, - ~ 
sabe~o todo ·este --Congre$so'~ ·· . · . ·.. · · - · · 

· ;Reatando·. o ·fio. _de :m,inhas idéas, pondero aos illustrés 
eollegas, que tanto ·me nós razão tinha · o ISir. ·4P delegado -de 
negar~:m:e ·a Qertidão. do_ ~corpo de delicto, que ~eu. :requeria, s:ob 

.-o pretexto .de- se est_ar:.pt:ocedendo· ao. tn.~querito· em seg:redo de 

. justiça,· quando :acto:. po~terior, e.·. de:. muito .. maior· :alcance, 
se . havià · práti~ado sein· ó · menor segr_edo, e delle tinha·m- dado · 
minuciosà oo_Jitã. todos os orgãOs de~ publicidade· dest-a· cidade .. 

·· ·_· · -Refiro...:me··á :auto·psia .feita··no_.cadaver· de Romar'iz;-- qu€5 
· .. deú logar: a qu~~~os ·propri-os · med'icos da Policia viessem. á im-
,·prerisa discutir.·· ' · . . .. · · · . · .·. . --, . . .._. . . · 

. . . •Não ·conipreheridó segre~o sobre ó · corpo de delicto de 
· . :fra~zinf, e, publicidad_e completa sobre:,· a .autopsia de Ro- · 

m~nz . .· .: , .. · .· ·. · · . . . , ·• : · . . · · , · · . . . . · 
-. -.:. . 'Ei~:·:o qu~ me_ o~rt~Oll_.·~}ra~.er a est~ re~cinto ~sta ·questãv, 
~ :::que p<)d~. ··pa:recer '.lD;~IgnifiCa~te a alguns, mas que é ·re~-

mente d1gna de toda. ·a attencao ~ . · · ·. . 
. . .. · .... ' Para: .os exces·s·os ~·dos. ·agente-s de- ·confiança· de qualquet' 

·. :·· _·: gover.no, ha- de 'ha-ver ·sempre recurso. · · . · .· . . · · .. · · _ ·. 
· . - ·::: As .. p_ubli~~c.õ~s ~?s jqrnaeá não me podem ·a:proveitàr para· .. · 

os ~eff~elt0s · .·JUT:Idlcos,:· porque lhes falta- authenticidade: eis 
. - por' <ru,_e; ·b~t~..:~ po~t~ _do: Exm. Sr. Mi11-is~ro· •ãa Justiça, que; 

-~ntretanto, <J1ao ·~VeJO· ma1s no· recinto. . · · · 

·.-·c o .~sr: ·• _Mi~iTtia·.:'dq_ . ..J'IJ)súça ··entra. rio:. ~~-cih.t~. y .. _ ..• · 
. ~ , .. · · ·Pie.cisó ·do.. âuxi_lio ·-de v·.. -~i· .. ··si_ v·.· .Ex .. vir. :que,. pó de 
. -) p~·opormonar ao ·_obsquro deputado -que- neste,.· momento falla ·. 

·o .. docúmerit~ .ae·_ .. qu~: precisQ, ·.não · P,roferirei' _J;nais. palavra: . · 
.. ~entar,-:-me-el Immed1atamente, aguardand.o as-· providenQias . 
. . ' o ··sn~ .. CAMPOS .S~~s.(Mini~tro. clà: Justiça) -. Não co
nh~ço a causa :p-o:r que fo1 1n,defer1do o .requerimento .do nobre 
Deputado; +nas .. hei -de_ informar~me. · .. :. · '· . , · ·. . · - · · 

,•' 

-I 



'k~~;· .. · . ·,; ·~~.·j~!.*J1~~?~:~~}::r~~~~).?P/I~:::~:;·· ':Y:F:·,· : .:· . 
. ·~ .. ( ... 

275 

O SR., ZAl\1:A - A allegação foi csla: «não póde ser ele
ferido, trata-se de um inquerito feito en1 segredo de jüs
tica ~. 

. . O Sn.. _GOME~SOHO -- Não .sei em que o l\1inistro da Jus" 
tlca possa 1ntervrr em um caso desses . 

. o SR ... ZAMA -. -. Tra:ta.:.se d~ delegados de policia, agentes 
de unmed1ata confiança do . Governo, demissiveis ad nutum, 

,~ aos. quaes o nobre· M~nistro pó de dar ordens, çlesde que sÓ 
· convencer de que esses agentes ex·orbitam no exer'cicio de 

suas funcções. A questão resurne-se en1 saber si rne assistia 
ou não·o direito de exigir a certidão-. Si possu·o esse direito a 
ninguen1 é dadq rcs.~ringiJ-o, ou annuHal-o, n1esmo soh 1;.rn 
S''?Verno revoluc1Qnar10; porque, ao contrario do illustre lVIi
lUStro, que ho:ç.tem. nos ~sseverou aqui que a revo.lução não 
~staca deante de di-reito algum, eu sustento que o dever do's 
revolucionarias é estacar sempre deante do Direito, vist·o como 
o direito de revolução só se legitima quando exercido para 
vingar · e garantir direitos -conculcados. Só o despotismo não· 
estaca deante do Direito, porque o despotismo .é e será· sem
pre a nega.ção de todos elles. · 
. .Comprehendo,. sim, que as revoluções não . estaquen1 per
ante interes '3es; talvez fosse esse o pensamento do nobre lVIi
nistro; m,as, por amor ~os principíos, sustentarei que o poder 
da: revolução ha de ser· sempre limitado pel:o respeito ao Di-

·. reito, e é. por isso niesmo que interponho recurso para o nobre 
Ministro. . . 

. ·O SR GOMENSoRo dá urn. aparte. 
. O SR. ZAMA .- Vejo,. pelo que n1e diz do nobre Desern-

pargador, que S. Ex. se refere aos n1ernbros do Poder Judi
ciaria; eu jámais exigiria a interve~1ção do Executivo nas de

. cisões d'este poder;· mas. eu me refíro a delegados, cuja no
lneação e deri:lissão é do Sr. lVIinistro da Justiça, e que podem 

. ··receber· ordens, quer d9 chefe· de policia, quer do Ministr·o da 
JustiÇa... (Ha um apar·te. ). · 
· .: · Ahi eu tambem entendo ;alguma cousa-. O art. 38. da re-. 

· · ~ forma . falla do· corpo de delicto como de uma das partes do 
inqherito; mas o simples bom sens·o nos diz que· o segredo de 

1 justiça· não se póde extender ao acto .material do exame de 
ferimentos. O segredo refere.-se· ás diligencias de certa ordem, . 
a que. a PoJicia precise· mandar proceder, e á inquirição da~ 
.testemunhas. Esta é que é a. verdadeira doutrina, se não estou 
·em erro.. . . . · · 

· ,: Desde que, Sr. Presidente, eu nã·o tive..:...,uma resp.ost~ co~
~:Pletà. do nobre Ministro, vou enviar á Mesa um requerimento, 
que V. Ex .. sujeitará a apoiameuto e, discussão, dando-l~·e, 

· depois, .Q de$tino conveniente. . . . 
O q1,1e . é ;certo é que o meu fin1 está consêgu~do : m·ostrar 

. ·que esLe hunülde deputado, tratando~se de um cnme que tem 
.. ·indigrütdo toda a Nação · Bra.zileira, requereu a c~rtidão ·de 
. ·um· corpo de delicto~ :feito em um dos feridos, não pediu fa-
·voi~es; e foi-lhe negad~ essa certidão pela delegacia de policia. 

O Sa. ALMEIDA. PERNAMBuco -. Que fez muito mal. 
o· SR. ZAMA - Felizmente, nen1 todos p~nsam, aqui, 

que 1ne falta razão. O aparte do nobre Deputado vem a pro~ 
posito, e augmenta a convicção, em que estou, de qu~ IIi é· ac~o 
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cheio de i'azão, e de que 'este docun1ento não n1e deveria ser· 
recusado· de n1aneira alg~n1a. · . 

Eu 'não quero que se diga en1 paizes extrangeirqs. que 
nós- habitamos uma terra en1 que até uma certidão de. corpo 
de deli c to feito sobre un1 subdito italiano ( 1) ferido, .foi 
negada a un1. cidadão brazileiro, e, sobretudo, a un1 cidadão 
.que· não pódc ser ~uspeito a este estado· de -cousas,. porque 
tmn ass·ento no üongresso Nacional, e é, como todos os no
bres · rep_resentantes, interessado na· bôa reorganização desta 
Patria, que deve ser, _p.ara nós todns, assumpto das maiores 
cogitações, ou, antBs, que deve ser o ídolo ·unico ante o qual 

--.não haja sacrifício que não. se deva fazer pai'a torna l-a 
grande e ·f.eliz. (tM1uito bem.) 

Vem á Mesa,· é lido,· apoiado e posto em. discussão o se-
~~~-· . 

Requerimento 

Requeiro que, por ·intern1edio do Ministerio da Justi'ça, se 
peça· á secretaria de Policia. -certidão do- ~corpo de delicto pro
cedido sobre a pessoa. do g·eneral Franzini, ·ferido na. noite de· 
.29 de no:ven11;Jro ultimo, por occasião-do assalto á Tribuna~: 

.Sala das sessões; 7 ct'e jàneiro de 1891. -- Cesar Zama. 

·N·ão havendo que1i1. .peça;. a P,alavrá, é · encerrada ·a· di.s
,C,ussão . e, posto a . votos, é rejêita-do q mesmo requerimel!tb. 

i 

·'-· 
. ORDEM DO DIA.· 

.'. ' 

DISCUSSKO DA s\ECç.~o III DO PROJÉCTO DÉ CONSTITUIÇÃO 
· . 

. . · .Continúa .a· 1 a discussã-o da> seccão III do projecto. de.ÜOll-
stituição, com as emendas apresen~adas·. · : . .- \ . · 

V ém á .Mesá,: são· lidas, àpoiadas· ·e entran1, conjunctamerite 
em discussão . as seguintes · .. ·. · 

.Emendas 

· Accré.s~ente-s'e; onde ·convier : 
. ' ... · o'julg-an1ento.~-J_e todos:os crü\les, .exce'pto ~s' ~-asos ~-ositi- . 
· . v a~ ente -deter!llin(ldos n~ Constituição e outras leis,. iricuJ;Tibe· . 

a'? .Jury, respeitado ·o n1a1s po.ssivet o ·fô;ro. d·o clelicto. · · · 
_ _ .. ~ala .da.s sessões~ 8 de Jarú~iro de 1S9l .. - A ... Milton. -

Ampholophto. .. · · - . . : · · ·-

- · SubstituUv~· da· sect;:,ão 3a e arls. ·54; a 61 ~· . 
. •''oc\i ; ', 

~ ' . ' 
·. ·]Jo Pod'er Juciiciari_O . 

l ' 

Art. O. Poder J'udiciario da União tern por orgão um 
tribunal, con1 séde na Capital da Republica, sob a de11on1inação 

(1) An.teriorliHúlLe. é. diLo·. ft'a11e~z. 
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de Tribunal Federal de Just.iça, e composto, além de um Pro
curador Geral da Republica, de Lanlos ,juizes quantos forem: os 
estados federados e n1ais un1, que representará o Districto Fe
deral. 

· Esses .iuizes serão eleitos pela::.; lt~gi_.:;;laLuras dos osLadc~ 
de entre magistrados, ou ,iurisconsultos.· de notavel saber e 
reputação~ elegíveis p·ara o ;~·enado, de maneira que cada E::;tadbl 
P.ej a representado p-or UlD ;i uiz no seio do Tribunal. 

O Procurador Geral da Republica serú livremente nomeado 
pelo Presidente da Republica, de entre jurisc:ensultos notaveis 
do paiz. o nxnr·er1·:'\. no TPilmnal as nLtribntçõo~ rlofinidas en\ 
lei do Congresso. 

O ;juiz representante do Distric.to Federal será eleito pelo 
Senado. . · · 

§ 1.0 Qg juizos roppcsmltanLos dos csLaclos c do Di~bricto 
Federal são vitalícios, e só por se.ntença poderão perder o cargo 
ou soffrer suspensã·o. ' 

§ 2.o. Seus vencimenLosi. as si n1 con1-o .:os do Proetu:.a.do:r, 
Geral da Hepublica, s•erão dct.enmina.dos ~en1. ]le.i dn Co11g·resso, 
que não os poderá diminuir. -

· § 3.0 O Presidente e_ o Vice-Presidente do Tribunal serão 
· annualn1ente eleitos por n1aioria dos .·membros do "n1esn1o Tri
bunal. 

§ 1:0 üs n1ernbrns dc:s~e Tribunal serão processados e jul
gados ·pelo Senado~ . quer pelos crinTes cornmuns. quer pelos de 
l~~sponsabfliclade. 

·Art... Ao. Tribunal Federal de .Just.iç.a C.OlYtpete: 
Processne e jljlgar, oeigil1aria e privativamente: 
a.) ·J Presidente da Republica, pel-os cdn1es eomn1uns, 

. b) os ministros elo Poder Execu!.ivo, pelos cei me:=; de res-
. ' ponsabll idade não connexos -corn ·os do Prêsiclonte da R.epu ... 

blica: , 
· é) os mini.stro.s diplon1áticos, por qualquer crin1c que ,e,on1-

metterem · · : ' ' . 
d) os juiz.es de ultima instancia das· jusLiças dos esl ados, 

pelos crimes, ·quer comn1uns, ·quer de responsa-bilidade; 
·"' e) as c:ausas e· conflictos entre a União. e os Estados~ ou 

· entre e.stes~ uns com os ·outros; 
· f) os litígios entre nações extrangeiras~ e a Uniã.o ou 
algun1 Estado; . 

· g) os conflictos entre os· tribunaes de .ultima it1~tancia dos 
estáfl()s e os 1~especLivis governos . 

.JI. Rever · -o.s processos criminaes findos, nos termos dn 
art.. 7·8. 

]II. pecidir, em gráo de recurso necessario: 
a) as. cá usas en1 que alguma das partes .tiver estribado 

acç.ão ou. a defesa en1 disposição da Constituição Federal; 
b) os processos por crimes. politicas;. 
c) os pleitos entre estados extrangeiros e cidadãos bra-

z.ileiros. · 
d) as acçõ-es de divorcio e Bullidacle ele ·casan1ento civil. 
IV. Julgar~ en1 gr==\o de recurso voluntario: 
a) as causas em que se tiver qu~stionado sobre a valirlar.lc 

ou applicabilida.de de t-ratado$ e leis federa.e.s; . . . 

_, .. _ ....... _, __ . __ ----
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. . b) as causas em que· se contestar a validade de. ~e i . dgs 
estados ou de actos de seus governos, em face da Constltu1çao 

·Federal, ou do Direito geral da União; · . · 
c) os litigios entre um Estado e cidadãos de outro; · 
d) as questões· de Direito Maritif!-10 .. e n~vegaç~o; 

· · e) as _ca:usas en1 que se tiver arguido nullldade 1p.sa1~avel, 
ou i11con1petencia de juizo ou fôr·o, qualquer que seJa a . sen-· 
tenca do tribunal de ultima instancia dO' Estado; · 

y t') QS habeas-corpus, quando negada ·pelo tribunal do Es~. 
tado a soltura ·do pacie:p.te; . 
· g) as questões de espolio de extrangeiro, quando a especw 
não estiver prevista em convenÇão ou tratado. 

'§ 1.0 Nos dem~is casos, as decisõe·s _das justiça~ dos es
tado-s porão tern1o aos processos e que.stoes .. 

. .· § · 2.0 Os arestos do Tribunal Federal de Justiça terão força 
de lei para os cas-os da especie por elle re!:jolvida, quer origi

, narian1ente, quer por via de recurso da.s. decisões· dos tribuna os· 
. de ultima instancia dos estados. 

· Sala da.s sessões, 8: de janeiro de 1891 ~ :- Leovigildo. 'F-il-
gueiras. · 

o Sr. ··se abra, tratando do substitutivo que ·apres-entou o 
· Si'. An1philoplüo, -observa que S. :E·x funda.:...se em. dous ·prin-
, cipios: o prjn1eiro, que a soberania nacional é uma. e, por

tanto, .o Poder Judiciaria,· que é uma das manifestações dessa 
sob-erania; deve · ter· fe~ção diversa da que lhe d& o . proj e·cto 
eonstituciorial; segundo~ que, · havendQ j.1nidade de Jegislação c- · 
sendo· o Poder Judiciaria um dos executores da lei, tanibem .. 

· deve .ser um esse ·Poder. ·- ·· . · .·. · • · . . . 
O primeiTo ·principio é verdadeiro-.· a sobe~ania é una.· 

· e indivisível; mas dapi nãb se pó de ·.concluir que· .o Poder Judi'
.r ciario deve ser tin'o; e já na sessã·o· pr.ecedente o. Sr.· Ministro 

rla Justiça demonstrou que ·no governo federativo republicano 
a sob.erania. sof fre .Um i tações; que não se . quebra por se crear 

·um Poder· .Tudiciario para a União, outro para os estados. . . 
· . Com effeito~ em contrario ao que disse o Sr. J·osé Hy- · 

gino, o orador: entend.e. que seria uin contrasenso a s·oberania 
. _ nlimitada~ 'POrque· toda soberania tem limites nàturaes, . que · 

I •• en.col1tra·. n·o.· ·Seio: qa .. ·.propria·· -Naç~o. ; . . · · ~ 
. · Si no- system~ ·republicano federativo se rec·onhece. aos : 
. Astª-dos. o direito de t~rem seu Podbr Legislatj:vo e seu POcter · 
Executivo. por .que nao. se. lhes ha de reconhecer, tambem .. O·. 

' · -(Hreito ·de. terem· sen Poder· JU:diciario, que. é ·o complemento 
da sobe1~artia nacional ? . . · : · . . 

~ .. · Nestaf6rma .de .gove.rno,·aquillo oue.i é da esphera do ·Di- '· 
rei to·. Privado· só pó de · ser ,julgado pela -magistratura· dos .. es-· 
tados: mas· o que. é: propriamente dei· Direito Pliblfco ·e Admi-

. nistr.a;tivo,. visto q·ue ~ste p~rte-oce. á communhão dos cidadãos~ 
· á totalidade delles·, .deve ser· applicado .Por uma magistratura 

· · differente·. · . · · : · · · · · ·· · . - · . 
· Respondendo' a alg-uns apartes do Sr. Amphilophio. o ora;.::·· 

· ôor ·:diz que as ~duestões de· Direito Con1mercial e de· Direito · 
· , Ma ri timo; a que ,s·. Ex . .se refere, pertencern. na S'uissa, á ·ma~: 
· .. gistrat.u.ra.:federal. porque se tem. corrinrehendido que, dizendo 

respeito o cmnmei,'cio a toda comn1unhão, e servindo .para for
talecer os. laços . entre. os esta.dos, deve ser competente para. 
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julgar essas qÚestões a magistratura federal pois é orgão da 
soberania da União. ' 

. ~as, ·quando se trata do Direito Privado propriamente 
D1re~to de Sncce.ssão~ relaç?es de familia, falta com-pete~cia· á. 
magistratura. federal, e o JU!gamento em taes assumptos per·~ 
tence~ exclusivamente, á mag·istratura dos es!ados. 

Não póde o orador concordar com as doutrinas de alguns 
dos -nobres representantes referentes ás constituições allemãs 

· pois, em sua opiuião, não podem ser transplantadas doutrina~ 
de um paiz monarchico, c·omo a Allemanha, paTa uma Repu·~ 

· blica federativa, como a nossa .. 
. Na Allemanha pToclamou Bisn1arc.k o direito da força; a 
Allemanha é nm paiz cuja aspiração unica é a conquista, ao 
·pas~o que ;..em nosso paiz a maior aspiração é a paz· e con-
. fratern1zaçao ·dos povos. . . 

Já se vê, pois, que as constituições inspiradas neste sen-
/ tido, isto é, nos princípios do systema unitario, não podem sei' 
.trazidas como exemplo eloquente para por ellas m-odelarem-se 

· instituições c1 em·ocraticas. · · · 
· Quanto á Suissa, observa que alli não existe ainda, mas 
ha tendencia par,a unificaçã·o da magistratura. Mas. pergunta: 
Em primeiro lagar, essa unificação realizar-so-á? [E,m· segundo 
Jogar, será isso 1.1m benefiéio para a 'Suissa,. que por tanto tempo 
tem go-sado, inqtlestionavelmente~ de todas as .liherdades?. E' 
isto que precisa o hist·oriador. philo.sopho examinar; si aquelle 
paiz. tem vivido sempre liberriman1ente, com a.s instituições 
judiciarias que possue, continuará com essa modificação a 

· gosar dos mesmos benefícios·? .. "'" . c 

O exemplo, pois, .da /Suissa n~o aproveita, porque ella tem 
a sua magistratura federal e a sua-magistratura do·s estados; 

. e não seria possível que assim não fosse, porque nas differentes 
'constituições cantonaes, lá. vem pregado o ·principio de que 
cada um dos cantões é. perfeitamente soberano; Ef. não se com

. prehende uma soberania ·que. não assente nos tres poderes -
Legislativo, Executivo e Judiciaria. , 

· O systema da Fed~ração tem a grande vantage-m de con-
.. ciliar, exactamente, a soberania dos estados com a soberania 
da União. üs estados limitam a União, e a União limita os 
estados. O lirrlite (3stá justamente nas constituições federal e 
dos estados. · . 

Passando a tra_tar da unidade da ·legislaç~o, o orador diz 
·que não vê, em primeiro logar, incompatibilidade entre a uni
dade:· da legislação e o. parallelismo das duas magistraturas~ da 
-magistratura dos estados e da magistratura. federal. · 
· -. A unidade da -mag-istratura dos estados tem. por fim appli

A unidade. da mag·istratura dos· · estados tem ·por fin1 
·. applicar . os principias de -pirei to admi_ttidos na magistr:atura 

federal. · . 
· Como já disse, o orador subia á tribuna, unicamente,. para 

fazer ligeiras ~considerações; pois o seu· estado de sande não 
permitte. entrar mais detidamente neste debate;· vem apenas 
justificar o seu voto; terminará, pois, declarando· gue sustenta 
o projecto constitucional em contraposição ao. substitutivo~ por 
que entende que, nesta parte, o golpe daqo á magistratura fe
deral é um gÓlpe dado no coração da Federação. 
· Si se anniqui1ar essa magistratura federal, parallelan1ent.e 
organizada com a. magistratura dos estados, ter-se-á anniqui
lado o principio· de que os estados são soberanos, como o é a 

-----------~------·- --·-----~-~-----. 
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Nação; .deste modo, o. Congresso mentiria á sua missão, pois, 
sendo . chamado para constituir un'\a Republica federal, consti
tuiria un1.a Repuhli.ca . unitaria. 

. O SR. _JOÃO DE SI QUEIRA (p~la o1·de?n) - Sr: Presidente, 
estando sufficien.temente discutida esta ma teria~ peco a V . Ex. 
que consulte a Ca.sa si concede o encerramento da discussã.o. 
· ' Consultado, b Congresso approva o requerimento. 

O SR. AMPHILOPHIO (pela ordem.) requer: votação nominal. 
Consultad·o~ o :Congresso regei ta este requerimento. 

0 SR. PRESIDENTE diz . que vai em primeiro logar sub
n'lettei· a votos os artig·os do projecto; qq.e, .si ::foren1 appr,o-
:vados, prejudicarão os sub.stitutivos. · 

. O SR. AMPHILOPF.IIO (pela ordern,) reqüer ·preferencia para 
o seu substitutiyo. · 

~consultado, o .Congresso não apptova este requerimento~ 
.' - . 

Posto a voto~, é a·pprovado o art. 51,: 

«O Poder .Judiciaria da União terá por orgãos. 'um Su
premo T·ribunal Federal, com séde na Capit:tl da Republica,_ e · 
tantos juizes e tr1bunaes federaes, distribuídos pelo paiz, quan- · 
to~ o Coi_tgress_o c~,ear.» 

O SR .. ÜASEMIRO .JUNIOR (pela. o1·dem) · peéle. a retirada do 
suhstitutivó que apresentoU: ao art. 54 do projecto. . 

· Consultad:9; o Congresso consente na retirada do substi-
tutivo. . · · · - · · · · ·. · . · - · 

Fieani prejud~eados os .substitut.ivoR do Sr. Tavare.s Bas-
to~, e ,do Sr .. AmphHophi"o' e outros. · . · . 

E'. posto a votos· e appro:vado <)' ar L. - 55: . . .... 

. «O Supre1no Tribunal: Federal coinpor-se-'á. de 15_ ,juizes, 
n01neados na :fórma .do art. '47, .n. 11, de entre os cidadãos de 
. notavel saber e reputação, elegi veis ·para o Senado.» 

:Fica1n ·prejudicados o substitutivo do Sr·.· Viefr.a·· RibeirJ 
e ~ pr·üueira parte. do .subst_itutivo do -Sr_. Gonçalves Chaves. 

E' rejeitado o paragrapho .unico da emenda., do Sr. Gon ~ 
çalves Chaves_ ao ·n1-esmo art .· 55. · · 

E' approv~cio o ~rt. 56 do· pr.o,ie-cto:., · 
· · · «Os .iuizes 'fedei'acs. são· vitalicios~ perderído o eargo,_ uni-
can1m1te, ·por ·sentença· ;judicial.· · .· : ·· . 

§ 1. o Os seus vendmentos serão detern1inados po1, lei do 
· · Congres.~·o, que não. os pode1~á cl in1inu ir. · . 

· . -§. 2. 0 O Senado julgará :os membros do ·Supremo Tribunal 
·Federal e e_ste os. _juiz e~_ federaes inferiores.» , _ . · · .. 

·E' posta a votos. a seguinte. ~menda~ do Sr. Gonçalves .Chn- · 
~es, ao . § 2° . do ·art. __ 56: · . . . . · , 
. . . « Depofs. ··das· palavras -. Tribunal Federar - accrescen-

.. te--se -. nos· cdmes de responsabilidade -;. é suppriman1-sc 
as pal'avras - e este os'- juizes federaes inferiores;» 
. E' approvada ·a pri.Ineira parte, additiya~ o rejeitada a 
segunda parte, .suppress1.va. · . · · 

·· Fica prejudieado- o. substitutivo do Sr. Amphilo!Hiio e 
· outros i 

I 
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E' posto a votos e approv.aclo o ad. 57 do projecto: 

«Os tribunae.s federaes elegerão de seu seio os seus presi- · 
dentes e organizarão as ·respec!.ivas se.cretarias. 

§ i. o Nestas a no1nea~ão e demissão dos respectivos en1pre
gudo.s. ben1 cmnn o provin1fmto dos of:ficins ele justiça nas re
spectivas· .c i rcnrnscripções judiciarias. compete. respect.iva
n1enLo, aos presidentes dos tribunaes. 

· § 2:o O Pre:;;idente da Republica designar~\, de cnt.re os 
1111en1hro.s elo Supren1o Tribunal Federal. o Proeurador Geral 
da Republica. eujas attribuiçõe.s se rl~:flnirão elTI lei.>> 

F.ica ·prr..iucli.carla a en1enda addH.iva. elo Sr. Arnphilophio 
e ont.r-os, ao ~ 2° c!q m'L ·57. · 

E' posto a voLos e approvaclo· o nrl.. fi~ ílo 1wo.irrto: 
«Ao Suprenw Tribünal Federal coÍT1peLr: 

I. Processar e jtllgar, Ol'ig·inaria. e privativan1enLe: 

a) o Presidente da Republica, nos crimes cmnmuns, e o~ 
n1inistros de Estado. no.s easos elo ar L. 5'1: 

b) os n1inistros clfp1on1ati.eos~ nos cri111es co1Tm1úns e nos 
de responsabilidade: 

c) .os pleitos enh~Q a União r, o:;; PsLarlos~ nu rnLro estes, 
uns ~om os onl.l'OS: , . 

d) os litígios e reclan:~açõr.s en l.re naç:ões exLrang:eiras e 
a Uni5.o ·ou os e:sLados: 

e) o.s con:flietos dos· juizes ou l.l'ihunaes fer.lr.,~aes entre si, 
ou entre e~ses (·~ os elos estacl,•s. 

TI. .Julgar em greto de reeur~o as que~Lões rrF;n]vidar-; peloP> -
.iuize.s e tribunaes federae.s, assirn rnmo as ele que h'at.a o pre-

. sente. artigo, § 1°, e o aCf.-L. 60. . 
' III. Hever os· ,process-os findos, nos torn1ns rln ar L. 78. 

~ 1.0 Das sentenQas dà .iustiQa elos- cs!.aclos e111 uHima in
st.ancia, haver1á recurso para o Supremo Tribnnn1 Fcrleral: -

. a) qum1do se questionar sobre· a valiclacle, ou a applicabi-: 
1 idade de tratados e leis 'federaes,. e a decisão do Tribunal do 
Estado fôr contra ella; .... · · 

b) quando se contestar a validade ele leis {\U ·aeLo.s dos 
governos dos esLarlos ero faee rla Consl.il.tli<}ão ou elas leis fe
d~raes~ e a decisão do tribunal do Esl·a;clo C.O"J!Siclernr yalidos os 
a e tos ou leis impugnados .. 

§ 2. 0 Nos casos e111 que houver rlc applie:w · lois elo~ 
esl.ados a jusl.iça :l'odcral eonsultat<t a . .itH'ispetHloneia 1los 
trihnnacs loeaes e. vice-vor.sa. a .iusLi r. a rlns estados r.nnsul
tar:á a. jurisprudencia dos trihnnaes federaes~ qllando honvoe 
de interpTetar leis da União. 

E, ta1nbem posta a votos e approvada a 'P1'in1eira parte ela 
e1nenda nwcli:fic.~tiva; da Con1miissão, n. I c: 

Diga-.se - eausas e conflictos - em vez· de - pleitos. 

E' egualiT1ente approva-da a segurida parte da en1enda arl--. 
ditiv~.· do ·Sr. Goric:.al\:es 'Chaves, ao n. I: · · 

«No final do perjodo sob a lettrã - e -· do art. 58, n. :t. 
- accreseente-se - assim eorno os dos juizes e tribunaes ele 
un1 Estado eon1 o.s Juizes e tri.bunaes de outro .Estado.» 

~--· ··~---·~---- .. "" ____ ........._ __ . -- ., _______________ ,.,_ 
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E' rejeitada a primeira parte da Il1e.sma emenda:· 
Depois do período soh a lettra- b -· accresce~te-se a se

guinte disposicão : «Os m~mbros do Supremo Tribunal Fe
deral, nos crin1es ·commun.s, e os juizes inferiores, nos crin1es 

. communs e de responsabilidade.» . · · · 
.. Alterem-se convenienten1ente ·as lettras que discriminam os 

diverso.s period:os do referido· p.. ·1 . 
. · ·E.' egual~m.ente rejeitada a .emenda da Comnüssão; ~an-
dando supprimir o n. I, d. · . 

Ficam ·prejudicadas as emendas modi•ficativas,. do Sr. Ta·,; 
. vares Bastos, e do -Sr. Amphilophio e putros. 

E' posto a votos e approvado o art. 59 do projecto: 
«Compete aos juizes ou tribunaes federaes decidir: 
a) as. caus.as em que alguma das · pártes estribar a acção· 

ou. a defesa, em disposição ·da Constituição Fed:eral ; 
. b) os litígios entre um Estado e cidadãos de outro, ou 

entre . cidadãos de estados diversos, diversificando a:'s leis 
destes · ~- . ~ · 

c.)' os pleitos entre os estados extrangeiros -e cidadã~s bra-
zileiros; · · 
· d). as acções movidas por extrangeiros e fundadas,.· quer 
em contractos com o Governo da União, quer em convenções 
ou- tratados da União com outras nações; .- · 

e) ·as questões de Direito Marítimo e navegação, assim no 
: óceano, como: nos rios e lagos . do -paiz ;· · · · · . . 
- f),- as questões de Direito G:riminal ou Civil Internacional; 
. . _g) os crimes _políticos. . . _ _ . - · . 
· · § 1.0

. E' vedado a·o -C6ngress.o. cor!J.me_tter qualquer duris-
diccão · federal . ás justiças dos . estado·s. . . · . . · 

· § 2.0 As sentenças e ordens ·da magistratura federal são 
· executadas por officiaes judiciarias da :União, aó.s quaes é obri

. gada a prestar auxilio, quando invocada por. elles, a policia 
local.>~ . . _ . .· 

E' egualm~nte approvada a· seguinte· emenda. sub.stitutiva, 
do. Sr .. Mor~es Barros·, ao . art. 59; .A: ,, 

«Substitua-se :p~elo' séguinte: · · 

As causas em que 3,lgu~~ das. parte~· fundar a a~cção. Ot,t a 
de.fesa ·em disposições da Constituição- Federal.-» , 

·E' rejeitada .a .emenda additiva do. Sr~ Gonçalves Chaves. e 
a. do Sr. Moraes Barros. · 

· .Fi~am· prejudicados. ps· substitutivo~, do Sr: Tavares Bas:.. 
tos· e· a emenda suppress1va, do. Sr;:. Am·philophio. · .. · · · 

E' posto a. ~o tos e. appro~ado. o art.. 60 qo projecto: 
«.As decisõ'es dos juizes óutribunaes dos .. estados nas ma

terias· ct·e !-sua competencia, porão termo aos processo's e ques:.. 
t~es, salyo quanto a: · . . . ·· · · 

<< 1°, ha.bea.s-cQrpus~ ou-· . 
. ··. « 2°, ~sp_olio ·de e:xtr-angeiro, quando· a espec1e 'nllo. estiver 

·prevista em .convenç;ão; ou tratado. · . 
. · «Em taes casos, haverá r e~" urso voluntarj o para o Supremo 

Tribunal Federal.» ; · 
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Fica prejudicada a emenda suppressiva, do Sr. :Amphi

lophio. 
E' po~to a votos e approvado o art. · 61 do projecto: 

. . \ . 

. «A justiça dos estados· não póde intervir em quesLões 
suhmettidas aos tribunaes feqeraes, nem annullar, alterar, ou 
suspender as suas sentenças. ou ordens .V> 

- E' egualmente approvada a seguinte emenda, dos Srs. 
Moraes Barros e Adol_pho Gordo: 

« Accrescente-se: 
'«E, reciprocamente, a justiça federal não póde 1ntervir 

em questões submettidas aos tribunaes d.os estados, nem an
nullar. alterar,· ou suspender, as decisões ou ordens destes. 
exceptuados os casos expressamente declarados nesta Consti-
tuiçãó.» · 

Ficam prejudicada~ as emendas additivas, do Sr. Tavares 
Bastos, e suppressivas, do m~smo Senhor e do Sr. Amphi-

. lophio · e outros. · 
O SR. PRESIDENTE diz que, conforme foi resolvido pelo 

Congresso, é esta a .accasião de· votarem-se os ns .. 24 e 27 
·.do · art. 33, ·com· as respectivas emendas, e, bem assim, os 
:ns~ 11 e 12 do .~rt. 111, com as eme_ndas apresentadas. 

·· .O SR.' LEOPOLDO DE Bur...HÕES (pela ordem) -Sr. Presi
dente,· p-eço a V. · Ex. se digne de consultar o Congresso si 

.. ·. concede ·que se vote em primeiro logar o substitutivo que 
· . · .estabelece a legislação separada;· relativo ao n. 24 do art. 33. 

. :0 ·SR .. PnEÉnnENTE .-· ·O nobre Deputado que irá declarar 
· ·que substitutivo _é esse;''porqu~ ha varios. · . 

: 0 SR. LEOPOLDO·_ DE. BULHÕES.-Refiro-me ao substitutivo, 
assignado por oitenta e tantos membros do Congresso, rela
tivo ·á legislação separada . 

. • 
Posta a votos; . é approvada a seguinte emenda substitu-

... Uva, do :sr. Leopoldo de ·Bulhões e· outros~ · · 
.«Substitua-se o. n. · 24 do· art '; 33 pelo ~eguinte: 
· N.: . 24 -. -·Decretar as .. leis processuaes da justiça . federal.» 

· · E', em seguida, approvada a ·seguinte . emenda additiva, 
· ·· ,âo Sr.: ·Leopoldo de Bulhões e· outros : 

. . . . 
. « _L\ccrescente-se a · ~ste os . ~eguintes paragraphos : 

· · · · .§ 25. ·Estabelecer le_is · uniforirJ.eS sobre naturalização e 
·. ~fa.Uencia. · . . . . . 

.. . · § 26 :· Definir e. punir .. o.s crimes políticos, os de falsifi-
. ca.Çã-o de moeda e dos titulas publicos ·da União, e os com-
mettidos no alto mar.>> · · 

. . · E'. egtlalmente . approvado ·o .seguinte suhstittrt:1vo, da 
·C.ommissão, ao n. -27 do art. ··. 33: : 

Organizar a 5ustiça federal nos termos ão .. art. 54 e se-· 
·guintes da seccão III. . · · · 

São rejeitados os ns. 24 e 27 do projecto e a emenda. da 
Commissão, n. 24. . · · . ·. . · 

. E' approvada a seguinte emenda substitutivá.,- do Sr: Au
gusto de ·:preitas, iJO n. 1.1 do art. !t 7 do .projecto·; 

' 
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<<Substitua-se. o art_. 47, n. 11, _pelo seguinte: 
·Nomear os magistrados fecteraes n1ediante approvação do 

Supremo Tribunal.» . · ~ -. 
_E' regeit:tdo o n .. 11 do arL. 117 do pro:~ect.o. 
E' -approvado o n. 12 elo art. ft,7 ·elo pr-ojecto. 
« 12. N ornear os 1nen1broB do Supren1o ~rribunal Fede:l'al 

e os -n1injst.ros diplorna·!jcos, n1nrliant.e- ·a-p]Yéovação elo Senado;· 
podendo,··. na aüse;ncia do Congl'esso, · · ~esignal-os _ en1 .eon1- · 
n1issã.o. até que o Senado se pl~pnuneir~:. » . 

E' tan1ben1. · approvada a srg·uinl e ernenda modifieaUva., 
da Comn1issão, ~a.o n1esn1o nun1e.ro: 

« En1 vez. de -rnediantc- diga-se-.- sujeHa'lido-a. » . · 
E' rejeitada a- en1enda substitutivà, do Sr. -Roeha Osorio 

. e outros, _,ao mesn1-o n. 12 elo art. 'l-7. 
Vêm á. Mesa· as seguintes 

Declaraçf5.es rle ·'voto 

. ·Declaro que, si estivesse presente na occasião én que, na·. 
seRs.ã.9 ele hontem,.· foi· votada. a · nioção do· cidadão Demetri-o 
Ribeiro, represent.aute do Rio Gl'ande do $u~.· ter-lhe-ia·,dado 
o 1neu voto,· e,. aproveità'ndo o· eris"e,io, · appellaria .para o pa..- · -. 
triotico Governo Provisorio. no sentido de dar ·urgente effe
ctividade aos · éon1plementos essenci.aes de · .tão .elevada -me- . 
elida,' satisfazendo. assin1, os· intuitos ~elo Governo -.e· ás legi-. 
tín1.as· aspirações de toda~. ·a·s· con-fissões .J~eligios.as~ ·que, ciosas . 
de sua- jndependencia,' 1"epellêrn toda: tutella ·do· poder ten1-:
poral, por desconhecer~lhe :competencia· além· da 'rnaúqt~enção -
d(l. ordem n1ater.ial, garantia e· respeito .á. liberdade espiritual. .. 
·. - , Sal~_ ?as_ sessÕ~s, s· de Ja.neiro d~ 1891, 3·o 'da, R~pubtica .-· 
.Tos c Bevtlaqua. · _ ., 

r··. 
.. Votei :cõntrti o. plano ·do Poder JücÜciari~,- elo ·Pl?ajecto de .. · · -

· Constit'Ll:icão, .não·, :por. julgál-:-o · rnenos acceitavel rio regHben · · 
·federativo, .mas inopportuno, · en1- ·vista ·:das · circuinstancias 

· - actuaes e tradicio'naes do flaiz; . · - · · 
. ·' .. Sala das .~e~~-º-~s,:~ 8: _de janqi1~o de 1.891. ·-· .· A. ·cavalcan:d ~: · 

'.-. ' 'Decraran1os ./:que votán10S. 'COlJLra . .'a : ernotÍda d.o ·8-i'. Leo-. 
. polclo _de· Bulliões . e'sLah.eloccndo a cltversiclade .. de ·leg;i~lação ·: 

. f . 
. _I 

~·· '. •. ' . ~ . . 

· Sala ·elas :sessõés,. 8 ·de .ianeiro·· elo 1891- . . --'Tost·a.--·· Rosa.·· 
. e Silv.a: . .. -· .• !. L: ·Coelho ·e· Campos~ _ .. G.eneroso N.lw·q,ues. -
-Co'Jl:l'o C(.trtaxo. . .. _ . . · · .. . 
. . · ·neclai~aJ!lOS que votán1os cOnti'a ·a. en1endft ao. :'§ .24- -çlo ... 

· art. · _33, ass1gnada pelos Srs .. representantes Bulhões Jardin1 · 
e : btitros. . . "· . · ~ · . · · . · - · ·._ ·· · · · : · · · ·· 

.. · ,. : S~Ia. das. sessõ~s,. 8 ':.de j_an.eiro de· 189Ó ~ ·-.' · -dliav~_s.· -· · An~ 
tonto. Olyntho: . . ·, · · · . , · ·. · ·· .· ·.· - • . · . · 

-- •.. ·· . ;__ Declaramos que \f.Ôtámos contra a- e·~endâ. dos Srs. -l~u- , 
·)ho~s e · out.ros; .:que estabelece a diversid:;tcle. de. ·legislação. 
· ·· ·. · Sa.la das sessões, -8 de, janeiro c1e 1891. ~)osé Hygi~o. -. 
~ 'f'ole~ttno ·de. Carvallw. --Gonçalves Ferreü·a.- André· Ca-
valc_dnti. -· 11!Janoel .T. J. de Serrano '( ?) . -··Seabra.- JuvenC'io · 
d' {!guiar. · · - · 

~~\·~.:......:~--~·~::..~:~-~-·~---A• ,_..'o -••• :_,..:_. __ ~-·- ___ ,_..._ 
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Declaran1os que votán1os en1 favor da en1enda ·do SJ•. l'ê
prqsentante An1phi1ophio e outros aos a1·ts. 54 a (H da 
secção 3n. do projecto de Constituição. 

. . 
Sala das sessões, 8 de janeil·o de 1.891. - A. J.1i'ilton. 

J.1lor~rteiro d~ Ban·os.-.José Simeüu.-J. J. Sen·ano (?). J.1Ja
noel Franctsco ll1acluulo. - .!. V. 1ltfe-i?'a de Vasconcellos. -
José Hygino. -Joaquirn Antero ela Cr·uz .- Theodo1·o Pacheco 
(si e~tivesse presen~e) .-Cf!:eLano de Albuquerque.- Lacercla 
Couttnho. - Badw-·o (mn parte) . - Alrnino Alvm·es Affonso. 
- B. Carne,iro.- Custodio ele lvlello. -- Santos Per·eira. -· An
f'risio Fialho. - Cesm·· Zama. -. Garc·ia Pires. - Gomensor·o. 
- EspiJ·ito Santo. -Barão de Villa Vicosa. -Paula Guima
:rães. -·Gonçal,ves Fer·rei·ta. -illonteü··o de Bm·ros.-Fir·
?nino ela Silvei1·a.-A. Cavalcanti.-José BeJ•nardÔ".-lgnacio 
Tosta.- Pedro A1ner·ico.- Amori-rn GaJ•cia.,- Amphilophio. 

DISCUSSÃO DO 'l'l'l'ULO II E SEGU!N'rES DO PROJEC'l'O DE CONS'ri
TUIÇÃO 

- Entra en1 1a discussão o titulo II do projecto de Consti
tuiç,ão- Dos estados. 

O SR. RETUiviBA (pela o1·clern) requer que seja consul
tado o Congresso si cqnsente que seja discutido conjuncta
lnente o titulo 2°:. que se inscreve-<< Dos estados», o 3°

·. «Dos municípios», a secção. 1 a do titulo 4°- «Qualidades 
do cidadão brazileiro », e a seccão 2a - «Declaração de di-
·reitos » . · · - · 

·' O Sr. Badaró '- Sr. PresideritB, o, Congresso tem procedido 
i.bem. submettendo os titulos da Constituição á devida dis
--cussão. V. Ex. acaba de pôr em discussão a mat.eria refe-

. rente- ao titulo so; _que, se refere á organização dos estados. · 
Oreio que ha · proa proposta da Commissão, pedindo a SlJP
IH'e~~ão de ú.n1 paragTapho, que envolve doutrina importante. 
Parece-me que alguem pretende reunir .. .a materia do art. 72 

~a este que vai entrar em djscussão. Declaro que si tal acon
·• .tecer, levanto-n1e Jlara renovar o req.l,lerimento do nobre 

·Deputado por Matto Grosso, pedindo a approvação da Consti-
. · tuição por acclar11ação. _(Jfuito be'ln.) . . · ·' · . 

. O Sr. Tosta- St·. · J?,tes·idente, o tiLulo 3o do úrojeeLo em 
· - discussão trata da ot:g·aniza!./~ic) dos estados; a sec(:,ão · 3a trata 

da declara~~ão rln direHos,~ n1~1.teria irnporta1;1te~ , que· só po1~ si 
.'deve occupat• poJ.' algTtln.teJ.npo a aLLençã.o·rlo Congresso~ Pe~-à 
. licença a V. Ex. ])Ul'a fazer UJ.T)- ·reqücrü11ento que opponho 
.ao que :foi feito pelo nobre D.eputado, cujo no.me peço licenç.a 
para declinar,. o Sl'. Retun1ba·. O Jneu; requ~~in~ento é que 
entr~ern crn discus:::~ilu os titulos 2° o 3° elo projecto, que traLar11 
~la org·anizacão dos estados e n1unieipios,. ficando a discussf:i.o 

· · ·. ela secçãO 2a, elo Litt1lo , 4 o~ Q.Lle ti·attl clct g·arantia. dos clireitos 
individuaes. para uma discussão· esp·eci~l. . , 

. Sübn1ettido ·a votos o requerimento do Sr. Rcturnba, é 
rejeitado.· · · · · 

Em seguida é vo::;Lo a vuLo::; e app1·ovaLlo u l'equel'inwnLu 
~ do Sr. · ~ro~ta. 
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O -SR. PRESIDENTE declara que estão em discussão os ti
tulos 2° e 3° do projecto. 

O SR. PRESIDENTE- Peço aos . Srs. representantes q~e 
queiram occupar os seus logares, para se. proceder á votação 
de uma emep.da do Sr. Deputado Milton, que foi apresentada . 
hoje. Deu-se es~a omissão por causa do grande ·numero de 
emendas, mas ainda. é tempo -de . poder o· Congresso resolver 
sobre a emenda, que· é· um additivo, relativa ao assumpto ju
diciaria~ 

O 'Sa. PRESIDENTE- Não · havendo no recinto do Con
gresso numero sufficiente ·de Srs. representantes, adio a v o-. 
tàção destà emenda para quando se tiver de votar os titulps 
em discussão. .E, · um simples additivo, de modo que -não-
ai ter a ._ o que está determinado. · 

· São lidas, apoiadas e -entram. conj~nctamente en1 diséussão 
as seguintes . . · . ' ·. · . . . 

Emendas 

Inclua-se Iío titulo II,' ou onde ~onvier: 
Art. Fica··. exti~cta a: . gua~da·11a~ional. _ 
Inclua-se nü _titulo II o.: seguinte: 

. _Art. · -··Para prover'.~-----~ua seguran_ça cada Estado orga .. 
nizará, além da ··sua policia,. uma milícia~ . A organização de~a 
milícia será feita de accôrdo: com regras· uniformes, que- serão 

· estatuidas. ém ... le'i- br.dina~ia ·!;!o· Congresso~ e,. como parte da 
· força. publica, .poderá .ena·ser mobilizada pela União em· caso 

de: defesa ·interna ou externa>.-- · . 
. . ~·.Sala· das. -s~ssões,. 6 de· .jáneiro de: 1891.. __ : R~ . Nina .1.li- ._·· 
beiro_.-.. -· Lauro Sodré. -Manoel.Barata. -· ]fatta Bacellar.- · 

. · Indio do BrasiL ~·Paes. de Carvalho·.·-· .Dr. Cantão.-.' 'An-
tonio· Baena~ __ Pedro Chermont. · ·., · · 

. ;--· 
·Ao.,. art. · 62 . · · ' .. · . 

: ~ubstitua-:-se 'pelo· seguinte: 
.. : . Cada Eétado.·:·reger-se-á··pela· Constituicão e. pelas leis 

. qu~_adoptar, respeitados :os ,principios constitucionaes · da 

. Un1ao. --:-Lauro- Sodré e outros~. · 
..:· .. 

. . . ' . ' . ' Ao. ârt~·-.•.·63 

. Substitua~sé pelo. s·eguinte : .- . · .· . · · · ·. . . . . . . · 

. . São: propr\edade dqs · est~do_s asterras devQl~tas situadas 
dentro .. dos .seus reS];)eC~lYOS hm1tes, cabendo á ·União sómente 
as que . for.em ne~essar1as para serviços federaes ~ . · 

. Suppr1ma-se _ o ~parag~apho unico. . . ·. .· · 
·Inclua-se no titulo. II ou:· 'onde co~vier; o se~inte artigo : 

.. · .Os propri~~ naciona~s que . nãq tor·em necessarios. pára 
~erv~cos. da .U.n1ao, passarao _ao dom1n1o dos Estados, em cujo 

. terr1tor1o -est1verem situados. - Lauro Sodtté e outros. 

'\ ----_,._ _____________ _ 

-l 
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Titulo III 

Substituam-se os arts. 67 e 68 pelo seguinte: 
Art. Os estados organizar-se-ão por fórma que fique . 

assegurada a autonomia dos municípios em tudo quanto res-
peite ao seu peculiar interesse. · · 

Sala das sessões,.5 de janeiro de.1891. -Lauro Sodré.
B. Nina RibeiTo. -lllanoe~ BaTata. -M·atta Bacellar.-Paes 
de Carvalho . -Dr. Cantão . - Serzedelio CoTrêa. -Antonio 
Baena. -PedTo Che1·mont. -Indio do B'rasil. · 

Art. Em todas as eleições e vqtações de caracter po-
litico, ou dizendo respeito aos interesses immediatos de qual
quer Estado e feitas no Congresso, os votos serão contados 
conforme o art. 45,. § § 7o e go do projecto. · 

Art. Em qualquer eleição os votos ass'i(Jnados serão 
apurados~ 

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1890. - José Be
vilaqua. 

Ao art. 63 

Su~stitua-se : 
As minas · e as terras devolutas são do domínio dos es

tados, sem prejuízo dos direitos da Unif'..o a toda a porcão 
de territorio de que precisar para a defesa das fronteiras, 
para fortificações, para construccões e, em geral, para qual...: 
quer -serviço pu~lico que dependa directa e exclusivamente. 
de sua auctoridade. 

S. R. - Sala das sessões, 8 de janeiro de .1891 . -Antão 
·de FaTia. -Moniz Freire. 

· .(0 Sr. PTesidente deixa a s·ua cadeiTa, que passa a se1.'), 
_. occupada pelo Sr; V ice-Presidente.) · 

O Sr. Antão de Faria (Movime.nto de attenção)- Sr. Pre
sidente, si eu tivesse usado da palavra quando se discutia 
o capitulo relativo á discriminação de rendas, por certo não 
viria agora occupar a attencão do Congresso; porque, fallando 
então sobre aquella .materia, incidentemente me havia· de 
referir ao assuroplo que se acha em discussão. . 

Quando -me foi dado, pela primeira vez, estudar o pro- . 
j ecto ·constitucional, subrn~ttido á nossa consideração pelo 
Governo Provisorio, confesso que soffri impressões diversas 
á proporção. que procedia á sua leitura. 

Assim é que o art. -12 me deixou a impressão de que 
. os compromissos ·dó Thesouro eram grandes e de que o Go
verno se via em difficuldades para satisfazei-os. 
· De facto,· desde que o Governo Provisorio, em vez de 
discriminar perfeitamente a competencia da União e dos es
tados em materia d~ impostos, .ao contrario, reservava áquella 
o direito de, com estes, taxar cumulativamente productos, 
industrias, etc . , era natural que cada um de nós ficasse en
tendendo qué o Thesouro. não se achava em muito }?ôas con
dições, visto como era preciso, além das fontes de renda des
tinadas exclusivamente á União, que esta fosse· procurar ou
tras de . que os estados já lançavam mão. 
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Esta foi a in1pressão que me deixou o art. 12: - po-
breza da União . . . 

o art. 311, porén1, · causou-n1e ü11pressão . c,o~~1ple.tan1enLe 
diversa. Ao ler esse artig·o, parecia-n1e que a Uni ao tinha re
cursos de sobra, porqu~.. realme~te~ po~-- elle, el~a reservava 
para si o direito de anin1ar a Industria, a agncultura e a 
immigra<_:.ão, deixando, assim, tuna porta. a~erta a todas essas 
despesas que hoje nos sorprehendern, principaJrr:ente aquell~s~ 
que se referem á pasta da Agricultura, ao serviço de coloni-
zação". . 

Mais ade ante, pelo dispof3Lo no art. 63, · que é un1a con
sequencia logica do art. 34, a União chama a si o donliJ?-iO 
das terras devolutas da Republica, naturaln1ente con1 o In
tuito unico. de colonizai-as. Conseguintemente, é claro que 
assume tarnbem a responsabilidade· das despesas con1 o serviço 
de colonização, de povoamento do sólo, o que :parece demon~
trar a confiànça do Governo nos recursos do Thesouro. Eis 
porque, Sr. Presidente, alludi ás impressões diversas . que en1 

· meu espírito produziu a leitura do projecto. 
Alguns dignos representantes, encar~ndo o assun1pto de 

que trata o art. 63, sob um ponto de vista que não me pa
rece acceitavel, aba)ldonando a consideração do· parceHamento, 
povoamento e aproveitamento das terras, consideram estas um 
patrimonio nacional, que deve ser zeJosamente guardado. em 
beneficio futuro da collec.tividade. brazi1eira, e julgam uma 
iniquidade dar-se aos estados o domínio das· terras devolutas 
-nelles existentes. . · 

· Entre os que assim pensam acha~se d' meu antigo e 
illustre correligioriario .Sr. Ubaldino, senador p'elo P.araná. 
Sinto estar em desàccôrdo cmn S .. Ex., pois, impugno o ar
tigo do proj ec.t_o constit\].cio~~l, e só .acceitarei a_ emenda da . 
Commissão revisora desse projecto, si não fôr acceita pelo· 
Congresso a que tive a honra de. submetter á sua conside-
ração. . . . . · 

Os illustres representantes ·que argumentam no sentido .. 
de demonstrar que a propriedade das· terras devolutas deve · 
cab.er á. Uniã'!, ent:.;e outros argumentos,' lembram qÚe ha e·s
tad~s onde nao existem ta·es. terras, e que .esses, adoptado o 
.a~v~tre ~onst.ante da einenda que formulei, .ficariam ém con
dH;,oes Inferiores aos . outros, ·sem as vantagens equivalentes · 
ás· que para estes r·esultar~ão- da posse. desse património~ . 

. · · ~enhores, que. se quer, que se pretende fàzer ·das ·uert·as 
publicas '? A~)l'ov.eltal-as no sentido do ben1 puhlico7~ · . · . 

· Qual o _ 1ntu.r to d~.quell9s qUe r·eclan1arn. para os estados 
. a pos~e dessas terras,? ,E~ o .. ele prurnover o seu povmünénto .. 
. . S! ~1a estados ~nele nao hº'_.Lcrras devolutas, é porque tênT· 
a : fehc1,da~e · de tel-as tC!das povoadas, e esses, evidente
mente, estao, ·a. e~te respeito, er~ rnelhores condições. do que 
aq~el~es · que as .Lem devolutas; nao occupadas, não utilizadas. 
, (Apotados.) , . . · . . · 

.. . J\,rg~npenta-se,. lan1bem,. con1 o facto. de cucontrarmn na 
Co~sLltuiçao ~n1~.~·wana, na ul.tjn1a, disposi(JÕes referentes a 
terr~s .. «de PI OJH 1edade. da U1uao ». o, ~o que parece; alguns 
rnembros ~este Cong·resso entendern que, alli, a União tem 

. uma pr?pr1edade de terras devolutas 111ais ou meúos serno
lhante aquella que temos. 

Não, Senhores. 
Já diversos repl'(;,)SenlanLe::;, ULiLmpanuo c::;La tribuna, Lêtn 
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rrw~L1·aLlo que aquella Fedoeaçüo veiu d~ uma eouredui·<.·u~ão 
lle estados independentes. 

A~ terras a que ~e refere aquella ConsLiLuiçüu ~ão a~ que 
}.Joster.wrrnente a Un1ão obteve P?l' c01npra. (Apoiados.) · 

UM SR. RI~PH.ESEN'l'ANrrE - Be1n; mas isso não fazern 
eomnosco. 

O SR. AN'i'Ão DE FARlA - Essas, as que o Governo Ja 
União brazileira obtiver lJOl' compra, daqui por deante, serão 
della: ninguem lll'as pólle tü·ªr. · 

UMA vo~- Mas essas não são devolutas, são proprios na-
cionaes . · , · 

O SR. AN'l'Ão DE J?AlUA- Não são devolutas, n1as achan1-se 
nestas condições as terras de q1._1e falla a Constituição dos 
americanos. · 

Além. disto, Senhores, a Monarchia, a velha Monarchia, de 
que nós tanto IYlal dizíamos ... 

0 .SR. ALPREDO EJ~L·lS- E. n1erecidmnenLe. 
O SR. AN'r.~o ÚE FARIA- ... já tipl1a feito alguma cousa 

no sentido daquillo que aqui reclamam os federalistas. 
Assim é que no art. 4" da ultima lei orçame_ntaria, de 24 

de novembro de 1888, lei que foi prorogada pelo Governo 
Provisorio, estava explicitamente declarado que a importancia 
da venda das terras devolutas passava a pertencer· ás· pro
víncias, dessa data en1 deante. · 

E' certo que o Ministro da Fazenda de então, querendo 
illudir a disposição leg·islativa, expediu un1a circular ás the
sourarias, detern1inando que a cobrança claquella in1portancia. 
fosse feita por estas~ com escripturação en1 separado~ e~ en1 
ten1po opportuno, que não sé dizia quando, fossem entregues 
ás thesourarias das provinci~s as quantias arrecadadas. 

·Proclamada a Repu})lica; instituído o Governo Provisorio, 
a administração rio-g·randense, estudando _a questão, ·pediu 
com insistencia ao Sr. Ministro da Agricultura e, posteÍ'ior-

• mente, ao Sr. Ministro da . Fazend~, a revogação dessa_ c ir
. - cular. 

E.ste ultüno, attendendo á reclan1ação, deternüuou que 
· a in1portancia da venda de taes terras fosse, en1 cada Estado, 
directan1ente~ cobrada vela respe_ctiva. ad1uiui8Ll'U1;-ão, c assirn 
se está proeedendo. 

Portanto, repiLo, a lJl=oül'ia .MuHal'lihia~ da . Llual lanias 
cousas feias diziantos. . . · · 

_ UJ\'1 SR. HEPRB~ENTANTE- Com razii.o. 
O SR. AN·r.~o DE FARIA-_ ••. já nos tinha dado a impor..: 

tancia da venda da:; terras (lc\rolutas, ünportancia que· os es
tados estão cobrando; já tinha confiado ás antigas províncias 
o frucLo desse vatrimonio,- cruo hoje se rccla1na para a União. 

Denmis, esta (;, pcr:l.'ci tan1c11Le. ineo-mpetcnte, nã.o pô-ele, 
absolutan1en Le, :razPt' L'·Ol1l vantagem c ~.·ugularicladc o servi e o 
do vovoamcnto do .solo (Apoiados), eom·o a expericncia o tem 
clemons traclo. · · 

.Aquelles q:11u o~_·unh_l'.ePnt n set'Yit.:o de t~olon.izae,ã·:J e o têtn 
estudado de peTLtl, ~a-h.=•n, que c11c, lleSI1~ paiz, Lmn t)idu eoHl·
plotatnente ·de:::m~lt·u::;u vara o Tllc::iOUl'O Nacional. 

19 
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UM SR., REPRESENTANTE -· Apoiado; tem sido só um sor .. 
vedouro de despe~a. · 

O SR. AN'l,Ão DtE FARIA - Ra uma consideracão capital 
neste assumpto, e ~ a· que diz respeito á reduccão de des
pesas, que deve ser, a aspiração e a preoccupacão constante 
do Governo. 

Impugnando, p-ois, o pro.iecto constltucional, com o in-
tuito de cooperar para que essa reducçao se faça, vou, sem 
duvida ao ·encontro do pensamento governamental. 

aJando aqui se fez ouvir o honrado Sr. Ministr_:_o da Fa-. 
zenda elle nos disse que a despesa da Un1ao .era de réis 
200. oho :000$ annualmente; não nos disse, porém,. mn que 
se gastava tanto . · .. 

O !SR. AMARO CAVALCANTI - Nem póde dizer. 
o SR. ANTÃo DE FARIA·- ... não veiu dizer ao ·congresso 

:qU,al era a distribuiçã,o das verbas para- attender aos diffe
rentes serviços; de n1odo que nós, aip.da 1nesmo que preten

·. dessemo-s estudar o assumpto. propôr a reducção de despesas, 
. não o podíamos fazer _toma1;1do por base a s~n1ples e incom-· 
pleta declara()ã-o de S. Ex. . . . 

Ma.s, apesar disso, VOU mostrar ao Congresso que só en1 
um· dos ·ramos do serviço publico póde a União reduz-ir de-
10. 000:000$ a sua despes'a. . . 

. O serviço denomi:nado -· -. Terras e Colonizaçã·o - a cargo 
de diversas repartições, abrangia a discriminação das terras 
publicas, a verificação das mediç-ões· de posses a legitimar, a. 

. demarcaçã-o· de lotes coloniaes, a . distribuição e localização de 
irnmigran te.s, ·etc . · .. . _ · . 

Com esses servicos gastavam-se annualme.nte iO.OOO :000$, 
pois e.Sta ,era a verba a elles. destinada. 

·Vamos ver quaes · os resultados colhidos .. 
Em materia de discriminação de terras, de legitimação 

de posses, .pergunto: Que tinham os na. Mo!larchia, que temos, 
. ainda, . na·- _Republica ? · · 

·. ·. Tinha-mos o .saque legalizado, d~ facto, auctorizado pelo 
·. Governo; porque . o . ·processo era este:_ nOineavam--se juizes 

commissario.s . pata os differentes· municípios,- por indicacão 
dos proprios int~ressados na acquisição de terras ou das in
~luel;lçias locaes, cujos parentes, compadres e amigos, muitas 
.vezes, eram pretendentes á , legitimacão de suppostas posses. 

. Estes in,ventavam cultivados, ou compravam, como tive 
occ~sião de observar, p·or 50$1 ou fiO$ . o direito le posse· de 
rum -obscuro caboclo, . e, requer-endo a respectiva •legitimação .. 
conseguiam do, juiz commissario e do agrimensor, . não a de...: 
·marcação d-o dobro. do ·cultivado, ·como manda a lei, mas a de · 
uma, çlua:s, tres e quatro leguas, que lá iam agua ahaixo como 
se diz, por falta de bôa fiscalização do serviço. ·. · ' · 

Dir-se-á: «A_ União póde Õrganizar melhor. esse -ser
vico ». Mas de que modo o fará sen1 augmentar extraordina-

.. riamente a despesa pela creaçã·o de um grande numero de · 
f~nccionari~s capazes. e effectivamente responsaveis? E a 

· nao ser .. ass1m, .~ continuar-se a pratica. em vigor, pergunto: 
.Como va1 a Un1_ao t.er certeza de escolher juize_s, commissar1os 
s-empre severos, agnmensores sempre capazes e probos-? ·Gomo 
p_6de ella contar que para a verificação da cultura effectiva e. 

1 
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morada habitual appareoan1 smnpre homens nuros, incapazes 
de mentir en1 juizo ? 
. Posso garantir a est~. Congresso (fallo pelo Rio Grande 
do Sul, e _penso que poderia fallar por .muitos outros estados) 
q).l.e a maior pa~t.e da~ terras deyolutas, hoje en1 domínio par
ticular por leg1timaçao, foram 1rregularn1ente obtidas ... 

UM SR. REPRESENTANTE - Criminosamente obtidas. 
O SR. ANTÃo DE FARIA - ... crilninosamente obtidas. 

(Apoiados.) E, Sr. Presidente, o saque já estava desenvolvido 
de tal n1odo, a audacia era tanta, que no llio Grande do Sul 
deu-se o facto de um juiz con1n1i.ssario invadir un1a pequena 
eolonia, cujos lotes já estavam clen1arcados e alg·uns occu11a.dos. 
e tirar para o feliz e supposto posseiro 60 e tantos lotes, cuja 
n1edição havia sido feita, sem protesto, 10 ann.os antes ! · 

E isto, que se dava no S.ul, dava-se em toda a parte. · 
E devo lembrar .ainda outra circumstancia, e é que no 

principio deste serviço não existiam as inspectorias especiacs, 
'hoje delegacias da in.speç,toria geral~ creadas, naturaln1ente, 
co1n o fin1, tambem, ele fiscalizar a parte prÓpriamente te
chnica dos processos de legitimação. Cada uma dessas re
partições c-oniprehendia duas .secções: un1a chan1ada dQ «Ino
;vimento>> e encarregada da recepção e distribuição dos im.
ll1igrantes pelo.s diversos nucleos; outra, a secção technica, ·a 
cujo cargo ficava, entre outros serviços, o da verificação das 
medições feitas pelo.s juizes c·ommissarj.os; e, eniquanto por 

· esta não eram declarados exáctos aquelles trabalhos, os pre
sidentes de p:ç-ovincia e os actuaes governadores não podian1 
julgar os respe·ctivos processo·s de 1nodo definitivo. 

Quando, .sr. Presidente, nó.s, os republicanos, to1nan1os 
conta da ad1ninistração do Rio Grande, eu, por .mera curio-

. ~sida de, pa·ss·ei em ·revista grande nun1ero de autos de me
dições já julgadas, e verifiquei que en1 90 % destes pro
cessos os mappas juntos aos autos e.stavam e1n desacc.t.rdo 
com, -os memoriaes respectivos 1 

UMA voz - E' um escandalo. 
'o ISR .. ANTÃO DE FARIA - Posteriormente, quando era· 

Ministr·o da Agricultura o Sr. Demetrio Ribeiro, que n1e 
confiou a superintendencia do serviço de terras e colonização 
no Rio Grande, tive de examinar muitos autos existentes na 
~Inspectoria de Terras, de medições julgadas exactas por·· essa 
repartiçã.o, e que realm,ente não o estavam, tal era o pouco 
.cuidado com que ahi .se · procedia· ao exame, ás verificações. 
E estou certo de não n1e afastar da verdade, affirmando que 
das legitimações feitas naquelle Estado ha não 1nenos de du·
zentas em cujos autos -o mappa discorda do memorial re-
~spectivo ! · 
· · Isto confirma o que j'á tive occas.ião de dizer, qu~ndo 
affirmei .que, em roateria de legitimação de posses, o que temos 
é o saque 1nais ou 1nenos legalizado, devido á falta de fisca
Uzação, resultante da impossibilidade de tornar effectiva a 
responsabilidade dos agentes do Governo central espalhados 
por todo o paiz. 

Além dist·o, 'O pessoal das inspectorias, em regra, in
:competentes~ só reconhecida a auctoridade _de um fiscal, q~e era 
o Ministro, e este estava longe. A acçao de um presidente 
qua~i !J:Unca era efficaz no sentido de evita:r abuso~ comn:1:et~ 
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tiJus poi· funccionarios que recebian1 protecção e ampal'ü d.J 
alto. 

Isto EIUanto ao set~viçc de terras. Vejamos, agora, o de 
colonização. que ainda estava em pe·ores condições. 

Como ·se sabe, o regin1en monarchico legou-nos, entre 
n1uiüis cousas ruins, 11ns celebres contractos para a introduc
ção de in11nigrantes, 1nedida inconveniente e sen1 resultados 
vantaj-osos. . 

Pretender povoar o paiz co1n iminigr~çã~ trazida a tan~o 
por ·cabeça, é Ulll· erro. que tem coino principal consequenma 
trazer-se para cá o qúe não presta no Velho MIUndo. 

UMA voz - A escoria. 
0 iSH. FRANOISCO GLICERIO (Ministro da Agricultu'ra) -

Não apoiado; isso é theoria bonita, mas não é o que tem 
proyado a p.ratica. " 

O SR. A.NT_t\.o DE FARIA - Ainda os ulUmos immigrantes 
introduzidos no Rio Grande do Sul ... 

. .o SR. FR.Á..NCISCO GLIQERIO - São excellentes, e o nobre 
represent~nte foi superintendente no meu Ministerio; é re
sponsavel po~ tudo, e não apresentou plano diverso. 

O SR. ANr.rÃo DE FARIA-.Nunca fui .superintendente no 
;Ministerfo de -v. Ex. 

0 SR. FRANCISCO GLIC(ERIO - F:oi. 
O ISn. ANTÃO DE FARIA - Fui. na admini"~tração do Sr. 

Demetrio Ribeiro. V. Ex.· está enganado; mas, como insista, 
ha de permittir-m.e a f:ranqueza de dizer-lhe que, assignando 
a minha exoneração a pedido, de un1 · cargo que eu official
'ment~ declarara não acceitar, demonstrou não estar a par d·os 
negoc10s de sua Secretaria . 
· · O· SR. ]3'RANCisco G~IC\ERIO - Foi nomeado ;por mim e por 
intervenç-ã-o da -POlitica riograndense; é esta a verdade. · · 
· O SR. AN!ÃO DE FAI~!A -. Mas é verdade tan1bem que, 

quando se cogitou de pedir-se a nomeação oppuz-me syste
l11aticatnente, . d~clarando. que só em deterrrlinadas condições, 
que me perrtntbssem agir no sentido de regular o servi0o de 
colonização, eu poderiá acceital-a. 

O SR. FHANCis.ao GLICERio - Então V. Ex.· queria ter 
o prazer .. de sei~ nomeado· para dernittir-se ? 

o SR. A.Nrl'.~O DE F.\H.IA - ·~h:ts, si estou a di~el' que p:ão 
queria acceitar a non1eação. .. . · 

0 SR. JULlO DIE CASTILHOS - Foi soli-citada a sua no
'lTiea•oão. 

. O Sn. A~~L'ÃO DE ·FAHIA.- :Mas uão por nüm ncn1 eorn 
o n1,eu !lss~ntinlento; e quando se exigia de n1in1 co~1 insLancia 
a acce1 taça o da n.omeação ... 

0 SR. J'ULIQ DE ÜASTILHOS ....._ E acceiton-a . 

. 3 o?,. SH:-~-'\N~~'Ão 12.'~ FA~L:~ -.. -. · · · :fiz c·om que o Governador 
tel~t?~(~ph~~~e :\a.? . 81. JV~r~1~sL!-'o, declarando que só :.acceitaria 
o _vale;,O SI H?-e losse pe! nnttrclo rcg·ulanwntat· 0 r;ervic'.o 0 tr-1• 
uu1 secrctar·ro, para cuJa ren1u11eração eu desistia cte" 3:600$ 

.;...;....~ __ .....;.;;.;;:,._ ________ ~ ____ , _________ ..,..,_,...~··-·----------
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õos rnr.:us Yrnejrcu"lntos. rr~rrYanr1n 11:1ra n1irn o suf:ficie·nte, 
apenas. para occol'rer ·á~s despesa::; c·om viagens de inspeccão 
aos nuclens eoloniae.s. ~ 

V. j~~ Slt. f\I~PrtESEN'l'A~TE - E' rnnilo digno o act.o de 

. Q. Sn. FH/~~m~s·co · GLICEmo - ~ão :;;nubr clrssn cornmu·-
nwaçan ·de Y. Ex. Mas a qursl;to nrw ~-~ rsta. . 

.. Aprns0nLr Y. Ex. n sru plo.nn rlr i n1migrne:1n. para poder 
(WÜJC.:ll' n nwn: rpw Y. Ex. dP\'P eonhPrPr. · 

~·\.Ü Sn. :\N'TKo DE FARL·\ - Y. Ex. soubr. ela cornn1uni
caç.~o r. rrsponrlrn. ai('. nrgaUYarnrnle quanto ú reg·ularnen
t.aç~o. Por issn. nrt'icialmrnlr. rrcnsei a no111ea(;ão. 

Não rstm1 rrilieancln -n plano do nnhrt\ Mi nist.ro~ hri de 
far.n1-o cn1 l.ernpo 01JPortuno. 

O SR.. FRANCisco Gr .... IGERIO - Não n1c passou c1rs-aper
ceb1do o que V. Ex. rlissc. O nobre 1~eprrsenlanlr disst> que 
o plano de irnnligraç.ão é sin1plesn1entc desastroso . . :\ qucstã.1_1 
de terras tem ·connexão eom a in11nigra~ão. E, por isso que~ 
quero ver o plano do nobre. rrpresentanLc. Não (\ só fallal'. 

O SFL AN·1'Ão DE. FAHT.\ - Ha dr. vt\I' que i'• mrlhor dn que 
o ele V. .Ex. : pern1itta rlizrr-lhe que estudo pstr assunlPtO, 
sob todos os aspeetoR. h a r.erca de 1 ::. annoR~ r V. Ex. o es
tuda h a pou c. o tenJ.po r prr~o n. 11 n1 pon lo rlr vi RI a que nã~ 

r. rne pa.reee o n1elhor. · · 

O S.n.. FFL\.NCisco GLTCEP.lo - H a n1n i I o I.P'nl{)O, no E~I.::Hln 
de S. Paulo, estudo esse a.ssumpto. 

O Sn.. ANTÃo lDE F.:\ftrA - De qnr 11ãn rnn r.sl ava re:l't:
rindo ao seu systen1a se convenceria o nobre Ministro si qui
zcs.se dar-se ao trabalho de examinar as notas que aqui. trnho. 

0 SR.. FRANCISCO GLICERIO - Mas V. Ex. eomeç.ou di-
zendo que o plano era desastroso. · 

O SR.. ANTÃO DE FARIA - O que se ten1 usado é o mais 
·desastroso possíveL 

O SR. FRAN·CISCo GLICERio - Tenho feito c.onLrneto::; 
eg.uaes aos da Monarchia., e acceito a responsabilidar1r. rln:;; qui) 
foran1 feitos. Van1os discutir. 

O SR.. ANT.:\o iDE FARIA - Pois tem errado. \·:--. Ex. ll1JCt' 
c1iscutir os seus actos ? Mas, quando ? . 

0 SH. FRANCISCO GLIC.ERIO - Quando V. Ex. quizcr. 
O SR.- ANTÃO tOE FARIA - Eu o quereria j'\, ·ma.s o Con

gress-o declarou-se para isso jncompe~ente~ e , extranho. por
tanto, que V. Ex., a qllCITI tanto admiro e p1·ezo, venha con
vidar-me para semelhante ·discussão. 

0 SR. FHANCISCO GLICERIO - Porque V .. Ex. referiu-se 
á n1inha adn1inistração. · 

. O SR. ANTÃo DE FAHIA - Estou refeeindo-me, inciclcnlc
mcnte, a esta parte da ad1ninistração do paiz. 

0 SR.. FRANCISCO GLICERIO - 0 nobre representante rlisso 
.,.....; <<Contl'a,.ctos n1aldictos de imn1igraç&o a ta.,nto par oabe~.a; ! )) 

. ····~:::r- ~~' .. , . .. -· '' 
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0 SR. ANTÃO DE FABIA- Mas foram feitos no tempo da 
Monarchia. 

0 SR. FRANCISCO GLIC\ÊRIO - Tenho feito eguaes. 
O SR. ·~L\..NTÃo DE FARIA- Pois· tem errado, repito; e nen1 

estou tratando de contractos actnaln1ente feit·o.s; si os ha. 
O ;S•R. FRANCisco GLICERIO - Admira que o nobre repre-

snntante~ que estuda este.s assumptos, ignore -'· existencia 
desses contra~tos. 

O SR. ANT.~o DE FARIA - Podia responder que ignoro a 
existencia desses, como ignorava a ele ·outros. dos quaes tive 
conhec.in1ento agora, graças ás :revelações da in1prensa do 
Sul. ... · . 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO d•á Ul11 aparte. 
O SR. ANTÃO DE FARIA - \pesar. da irritação que se 

patenteia pelo aparte do nobre ·lVHnistro, - irritação que não 
·se justifica, devo declarar ao Congresso que não sou oppo
si• ionista por systen1a. E' certo que não morro de an1ores pe!o 
Govm~no Pràvisorio. devido ao.s erros por elle praticados, o 
que .todos os repuhlicanos lan1-entan1; ·n1as nem por isso sou 
daquelles que aqui vén1 accusal-o a r,sepeito de tudo e por 
tud·o. 

O Governo Provi.sorio ten1 prestado alguns bons! ser-
viços ... 

VozEs -- Grandes. 1 
--· : 

O SR .. ANTÃo DE FARIA -· · · .• ~ e por estes é merecedor da 
gratidão nacional; mas, isto não deve ser . um obst.aculo ao 
nosso direito de livre exame e· de critica; e o nobre Ministro, 
.que passa pelo mais bondos·o entre os homens do Governo, 
não qeve ser o primeiro a irritar-se com as censuras· que 
.faço. 

0 SR. FRANCISCO (!LIQERIO .-. Peço O mais completo O. 
severo exame dos. actos relativos ao Ministeri-o ·a m~u cargo. 

O SR. ANTÃO. -DE FARIA - Mas, Sr. Presidente, referin
. do-me ao serviço de que estou trátando, dizia que as inspe
ctoria's: hoje ·delegacias especiaes, tinham, c~da uma dellas, 
nrna s-e·ccão e_ncarregada do movimento~ · 

. Senhores, fano perante urna assemblPa composta· em 
geral, de provinCianos: que sabe:~;n como era· outr'orà feito o 
serviço de recepção. aga~alho e distribuição do.s colonos. em 
cada provincia. · . · · . · . 

Un1 ou, quando muito, d~u.s agentes se encarregavan1 de 
receber os im·migrante.s e d1stribuil-os pelos diversos nu
eleos, effectuando-~e o transporte e alimentação por parti
culares,. que para Isso houvessem celebrado c-ontracto com o. 
Governo. · 

· · · · Posteriormente, regulari~ou-.se. ·melhor o serviço, no-
.<' me ando-se pessoas encarregadas de acompanhar es.ses immi

grantes, · para fis-calizarem. o mod·o pelo qual os contractantes 
forneciam /a alimentação e o agasalho. I.sto ·deu logar á crea
cã-o de nov?s car9o.s, ~ic.ando assim dh_ridido o .serviço: o agente, 
que recebia os 1n1nugrantes, e os f1scaes, que os conduzian1 
rpara· os centros coloniaes. · · · · · · 

1 

•• 



-295-

.UM SR. Rl~PRES\ENTANTE - O Norte desconhece tudo issô. 

O SR .. ANT,\o DE FARIA - Poi.s o Norté foi e está' sendo 
contemplado no or~.ament:o con1 nma verha de 2.{J!O on 300 con
tos, conforn1e o Estado. 

Mas. Sr. Presidente. as despesas con1 8sse servico crescem 
ex~raordinarinmente~ J10r ser cada vez rnais numerÔso o pes
soal. 

Vejo que o nobre Ministro ausentou-sa. mas, em todo 
o caso. e11 m11iJ.o de longe r:liroi qne não .iulgo bom o systema 
de colonização aclop I ado no paiz por S. Ex. e pelos seus an
tecessores n1·onarchicos. 

Os irnndgrantes qne os contractantcs nos trazem .são, 
·em geraL homens qne vivem na rniscria cn1 sua patria. ho
nJens imprest.aveis no seu paiz; vêm. sem capitaes. sem· hábitos 
de trabalho~ .sem· bons costumes. E é e.sse o elemento que 
deve ser Dor nós assin'lilado e que vem exercer decidirla in
fluencia na soei erladc brazileira ... 

H·ouve tempo en1 qne, no Rio Grande~ a colonização se 
fez eom mais habilidade do qnc hoje; e qnem fôr ás coJonias· 
de Santo Angeln~ Santa üruz, S. I.Jeopo1do e outr~s, ha de 
ver uma popnlaoão laboriosa r, n10rigerada. preoccnpada ·c·om 
os seus negocios. sem e.squ ecer o bem pnblico; o que não se 
dá com os dou s novos nucleos rl e \~. J eronymo e Santo An
tonio da Patrulha, ainda despovoadoc:; porque o·s immigrantes. 
por vezes. e· en1 grande numero, t.êm abandonado os lotes que 
nã·o .sabem cultivar. 
· Senhores~ o pessoal q11e nos serve para o povoamento das 
terras,- o que se fi.xa ao solo, o que nos presta reaes serviços. 
é o pessoal agrjc-o1a, é o agric11lt.or com o.s seus habitos de 
trabalho. · 

Si o nobre Ministro rrie pudesse garantir que os novos 
immjgrantes serão todos agricn1tores~ eu lhe diria que o sys
tema e1'a, em parte. esplendido. 

0 SR.. FRANCISCO GLIC'ERIO - Pois são a~dcult{)re.s. 

O SR.· ANTÃO DE FARJA - Vêm. e o mo taL mas não são 
agricultores. E o serviço se faz de tal modo, que cidad§.os · 
·que vão de passeio ~fl ~nrona. e até caixeiros de casas ·C·Oln
merciaes do Rio Grande rlo Snl. apresentam-se lá como imnii·
grantes com destino ao Brazil. e aqni che~Zam .figurando na~ 
relacões cnmo .. à:grjc111tores. Quando era Ministro da Agri:... 
cultura· o Sr. Demetrio Ribeiro~ offjcjalmente denunciei taes 
abusos. 

Ó SR. FRANCisr;o GLICERIO -V. Ex. conhece bem O men 
regulamento. 

O . SR. ANTÃo 1DE FARIA - Mas, como fls,caliza V. Ex. ? 

· ô SR. F:1.ANCisco GT .. ICRTHo - EstahclP.r,r.nclo 11m~ superin
tendencia·. g-eral na F,nropa, determil~anrlo que haja ..:1 maior 
énidado na 'es·cnlhn rlc immig-rantes. ele mnrlo a virem para cá 

. sómenf.e a.gric11ltorr;s, npornrios o artist.a~ ._ 
O Sn.. ANTÃo DE FARIA - Então ,i6. ve~:o q11e o systemn. 

está modificado. ~' o Governo q1.1em exerce a fiscalizaçãD~ r 
isso é di:fferente. mas. ainda a,ssim. nfio é o melhor. 

Eis,· Sr. Pre5ddente, porque eu disse que o qne se ten1 
~eito nest't.· ran1·0 de serviço não presta. 

.·. 



~,::_1/.<'. •f:: :C~:;~~TJ:'~:·~2'f~:;T:.·r·;:~ .··~'~\"%')~>.':!~·. ~ ~~~;:-~·:.::· , •. 
·: '·' 

.... ·~· 

,~i;: . 

-~ 
F.··~ 
·., 

. ' 

- 20G -

, 0 8-R. FRANCISCO GLICERIO - Si V. Ex. achou O systema 
bon1, por -que o conden1na ? 

O Sn. ANTÃo DE FARIA -· Ora, Sr. Presidente, desde que 
os terras devolutas· fiquen1 pertencendo aos estados, e que por 
conta exelusiva destes se faça o serviço da colonizaçã.o do 
paiz, lib.ertar-se-'á a União de un1a despesa annua.l de réis 
1 o. 000 :000$000. 

O· nobr:e Ministro da Fazenda nos veiu aqui aterrar 
quando declar-ou que s·i o Congresso nã.o aeeeitasse o projecto 

· de Cbnst.it.ui·ção na parte referente á diserin1inaeão das renda.s .. 
havÜ:t.mos de ehegar. infallivelmente. á. hanearrota. Confesso 
qu'e, de . n1on1ento. fiqÜei aterrorizado, apesar ·de ser) un1 
homem que a·credi ta' em tudo mais facilmente do que nessa 
]lancarrota, eniquanto. ·o Governo tiver p.atriotisn1o e a pre.-
cisa energ-ia para aeabar com as despesas invteis. . 

A economia que· proponho (e que penso será acceiia peJo 
Congress-o) reunida ú de 22.000 :0-ü'O'$, demonstrada possivel 
pelo Sr. !Sienador Ra1niro BarceUos, eleva ~ 32.000:000$ a 
· .son1ma das despesas que podem ser cortadas. -

E si o Govm no enviar a este Congresso os dados . que fo-· 
r.an1 reclan1ados~ tenho por certo que outras econon1ias se po:
derão aqui realizar . 

·. Vê-se, pois, .senhores, que a.s circumstancias do paiz não 
são tão graves eo_n1o se afigura ao nobre Ministro da -Fazendo. 

0 SR. 1\{tEIR.A DE VASCONCELLOS -. 0 diabo nã.o é tã:o feio 
· conio· o pint.a1n. · 

O SR. RAMIRO BARCELLOS -· Ac·cresce ·que h a um au
.gnlento do tpnda que não foi eon1ptltaclo: a irnportação .. 

. -o SR. ANT.~o OE FARIA - Vot·o, portanto, contra o art. 63 
do projecto, e só votarei pela emenda da Com1nissão dos vinte 
e um· si não f.ôr accei ta a que apresente i, nestes ter1no.s (lê) : 

· · A emenda desta Con1n1issão reserva; nas fronteiras, uma 
zona de cinco legua.s de terras devolutas para a União. · 
· O nobre Senador (dirigindo-se ao Sr. Ra.mi1•o Ba1•cellos) 
deve recordar-se que eu opinava por u1na zona de 10 leguas 
'(.Sigrwl affirrnativo .fio 81·. Ram.iro· BarceUos), mas, estudand.o 

· melhor o as.su;npto, convenci-:me de que zona algtuna .se devia 
deixar,. por.que isso serviria 'de pretexto p~ra a c-ontinuação da 
]nspectoria geral, . das delegacias, do serviço da colonização . 

. etc .. ; isto é, de tudo aqui.Uo com o que já vinios ··que a União 
· gasta os 10 mil c-ontos annuaes. (Apoiados.) . · · 

.. .Si :a União precisar de terras para fortificações ou outros 
estabelecimentos, te l-as-á, comtanto que não s.ej a par.a ·colo

. nizar, porque _isto. deve C.Q,ber· exclusiva.mente· aos estados, e 
· com-o elles entenderem. ,o que quizer turcos traga turcos;. o 
·que quizer irlàndezes, traga ir1ande7.es; o. qne quizer polacos, 

. ·traga polacos; o que não. quizer colonos, não ·os mande· vir. 
·~ (Apoiados.) . ~ 

. . Si eu tivesse a ventura de ver qualquer Estado · dispo.st:> 
r~ aeceitar a minha doutrina, eu lhes aconselharia que não im:
portasse immigrantes c·o.mo se· tern feito e sim que acceitas'!e 
os que . vies.sfim. espo,ntaneamente (Apoiados), porque estes. 
trazem capitaes para ·fazer acquisição ·de terras, ·o que de
-nwnstra intuitos de fixa·ção de residencia, estabele.cendo con1 .... 
no.spo communhão;, de interesses. 
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· , O SR. _FRANCisco GLICERio - Então o nobre Depu fado 
esta ele accorclo com o que lrm Jeito neste .sentido ? . · 

O Sn · .ANT.:\.o. nr,: FARIA -· Estou ern inLeiro desaccôrdo 
co1:n o qu0 sr. 1 rm feito re1ntivamri}ir :'1. irnmigrar.ão neste 
pa1z. - .. 

_ o. SR. Ji'RA)IC.f~co 0LICJ:Rm - O niLlrno · ,~e.gulan1enlo que 
expecl1 es La Ltlt~ a tl1'11ffi,lgraç.ao ost•nn tHnt".'n. í'nrn ea.p i t.::1-es; por
tanto. esLamns rlr arcl'lrrlo neslr ponto. 

o SR . .ANT.'\0 Dl<: FARIA- Ern partf\ P.--1 arr10S. Já Yê v. Ex. 
que não son t.ãn lWi-l,o assim ... 

O SR. FRANCTRco GLICERTo - Não (~. 

O ~8R. ANT.Ã.o DE FARIA - Vamo~ rhee:nndo a accôrclo. 
::tprsar ela irritaçã-n elo nobre Ministro. ·-

0 SR. FH~\NC!Jsco GLICl~HlO - R' preciso iP rrclfnnanr1o aos 
poueos. 

O SR. ANT.~o DE FARIA- E aos poucos havemos de ehegar 
a accôrrlo con1pleto. 

0 SR. FRANCTSCO GLTCIR'RTO - f:hrgarrws. 0 Mini,stro é de 
paz. 

O SR.. ZAMA- E' 11n1 110111 velho. (R'isn.) 

0 SR. ANT.\o DE FAHT/.-Eis os n1olivo~ que tenho para 
votar conlra n ar!.. 63. r qnP. penso serão suffieientes par·a 
justHica1" a 1ninha Pn1rmda. volanrlo rn flrln. rla r.ornrnü~são. 
rP.pito. si aquPlla fôr rejeitada. · 

Note-se que a: en1enda da Con1missã.o não n1e satisfaz. 
porqne a União fjca de pos.se de 11ma r.·ona r1r :i:i kilornel:ros 
de largura nas fronteiras. 

· I'magine-se o que resultará disto si o nobre 1\'Unistro c1a 
Agri,cul.tnra fôr substituído. por outro cidadão. que tenhn, o 
gosto de nos n1anclar irnn1igrantes aos n1ilhares (Rúw) ... 

O SR. BEVILAQUA - E' un1 n1áo gosto. 

O SR. A.MERIOO LoBo - Não é tão ruim. 
O SR. ANT.A.o DE FARIA - •.• impedindo qun sr reduzam· 

os rlRr, n1H c.ontos nas despesas. 
0. SR. FRANCISCO GLICERIO dá llD1 aparte. 

·O SR. ANT.~o DE FAR.IA- E' n1clhor tr.rmns isso q11r. V. Rx. 
chan1a - desertos - do que tuna eol-oniza~,ão por elr.rnentn~ 
não assin1ilaveis. que ])f'ri:1Jrben1 essa 11nidade que todos qur
rmno,s n1anter. 

O SR. BEVILAQUA ·_ Os eleitores de S .. Leopoldo, natu
ralmente, req1Jereram cn1 allmnão a sua qualifjca~ão. 

O SR.· A1vmRJCO LoBo dá .tnn aparte. 
o 1SFÍ'. BEVILAQUA - E' muito bon1 termos 11ma cjdncte 

allmnã, outra ehin nza~ etc. (Apartes.) 

o SR ANT • .\o DE FARIA - Eis, Sr. Pr~sidente, as impros ... 
sões que tenho co1n relação a este a.ssu mpto. 
. .Confio porén1, na boa vontade do Governo, e estou certo 

ne que os' :sr.s. Ministros hão de empenhar-se con1 os seus 
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:J.migos, como eu com os m·eus. para que esse art .· 63 não 
:fique na Constituicão; confio, ainda, que o Congresso, não se 
inspirando na opinião do illustre Senador pelo Paeaná, vote 
cDntra semelhante disposição. 

0 SR.. AMERICO LOBO dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BAROELLOs - Nós estamo.s fazendo a Fe-

deração. · 
O SR.. ANTÃO· DE.FARIA- Respondendo ao aparte do nobre 

representante de Minas, declaro que não estive de acc.órdo 
com a moçã.o do Sr. Ramfiro Bar·cellos, que, para min1, ten1 
a significaçã·o do um suicidio para o Congresso; e a este 
respeito devo dizer, terminando a_s minhas ohservacÇ>es~. que 
ninguem mai1s do que eu applaud1u o Governo P'rovisorio, e 
applaudi-o ainda n1esmo depois de alguns erros por elle com
Jnettid·ós; porque entendia que os serviços por P.sse 'Govel'no 
prestados ao paiz~ nos pri.meiro.s tempos da Revolucão, eram 
de tal ordem: que benl. pod1amos esquecer pequenos erros~ para 
applaudir os grandes actos por elle praticados (Apartes.) 

Mas, quando esses erros se foram reproduzindo corn uma 
successã·o n1uito ra;pida, eu, por ser \am-igo da It.epuhHca 
{Apoiados; muito bem) ; eu, que só entre amigos· censurava e 

·criticava os actos n1áos do Governo,· me fui pouco a -pouco 
desgostando,_ e, quando ap.pareceu 6 decreto de 4 de outubro~ 
não critiquei-o em roda de amigos, fui para a imprensa e 
fõrmulei o· meü protesto. 

UM SR .. REPRESENTANTE -· Foi uma· verdadeir~ punha- . 
lada. · 

O SR. ANTÃO DE FARIA - Quando vim para este Congressó, 
eu estava certo de q"Lie o Governo da Revolução havia de vir 
dizer-nos : · , · 

«.Nossa missão está term~nada, o- C-ongresso ·Constituinte 
aqui está: nossas funcções passam ·ás vossas fuãos. Nomeai 
uma commis.são, uma ju~ta adm'in.istrativa, para que func
cione, administrando e executando as leis em vigor, até· que 
se· constitua o governo legal.» 

Era, Sr. Presidente, c·omo eu procederia, e era por etr 
.praticar deste modo, que suppunha que o Governo Provisorio 
devia, _também, praticar assim. (Alguns apoiados-.) ·Mas o 
Governo Provisorio; Senhores, aqui compar.ece ~ entrega ape
nas, na apparencia, os destinos da Nação em nossas mãos. 

Oomo era natural, o Congresso, patrioticamente, bem per~ 
cebendo que uma copectividade não pó de administrár, por
que a responsabilidade fica annullada quando dividida por· 
muitos~ o Congresso confiou ao mesmo Governo a missão de 
·administrar, attrjbuição de que elle, aliás, nã.o se havia des.:. 
p·ojado. _ 

0 SR.. PERNAMBUCO -. Até a.hi andou muito bem. 
O · Sr. ANTÃo DE FARIA · -. ·Até ahi o Congresso andou 

acertadam.ente. Mas, dias depois, Sr. Presidente, veih a con
t~~-:-moçã?, e fjzemo~ (eu o disse hontem em um banquete po
·htlco), fizemos aqu1 ·o m·esmo que fez o C'ongresso argentino 
·quando depoz nas mã,os de D. Juan Manoel de Rosas la sum,ma 
del Poder publico; nós confiamos ao governador de facto tod·ós 
os poderes. · ' · 
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Por felicidade nossa, repito ainda o que hontem dissP 
o chefe d~ Governo Pro-yisorio .não 0 um homem que se pat'eç:,~ 
con-1 o ... d1cta~or argentino. 81 ass1m fosse, é bem possível 
que nao estrvcssen1ó$ aqui. (Apoiados.) 

O SR. RA!\1IRO B:ARCELLOS - Então não lhe teriamos en
tregl.le o Poder: .a conclusã·o é esta. Agora. faç.a o favor de 
exp_hcar como fm qne o Congres.so se suicidou. Con1 suicida
dos_ r:adu ~e fnz, c T1Ós temos feito alguma cousa. Estan1o~ 
na d1scnssan do art. 63, c o nobre representante está fal-
lando. · 

O SR. ANTÃO DE FARTA -- Não é logica a sua conclusão. 
Healn1ente estamo.s discnUndo, mas a questão é outra. Quando 
o Congresso discutiu o Hegimento, previu a hypothese de que 
se tivesse necessidade de resolver aqui sobre assun1ptos. de 
occas1ao, de mo.mento. O Congresso, que, no Regimento tinha 
aberto a porta a essas discussões. com a moção do no11re Se
nador quasi que está ::)rivado de cogitar de taes àssumptos. 
inhibido de legi~lar. . . · 

O SR. R4MIRO BARCELT"'os E ·continúo convencido do 
que_ fiz. 

0 \SR. ANTÃO 'DIE FARIA - . . . e. tem sido e.ste o argu-
mento de todos aquelles que não querem que certas e deter
Ininadas questões sejam aqui discutidas. Note-.sc: ~ão acho a 
attitnde desses· representantes muito correcta. Desde que o 
Congresso, nos termos da moção do illustre collega ... 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - E' constituinte. 

O SR. ANTXo DE FARIA - ·IYT.,as perdôe-me. Pelos tern1·os 
· da moção~ V. Ex .. reconhece que o Gongresso não é só Consti
tuinte, porqlle diz: «O Congresso. na posse de todos ·os po
deres nácionaes (A..poiados), delega-os ao Governo P.rovisori.o 
(Apoiados.) 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Porqne a mensagem do chefe 
do Governo de facto a.ssim o tinha· declarado: eis aQ.i. (H a 
outros apartes.) 

O SR. ANT.:\o DE FA~IA- Fica assim respondido: a· m.en
sagen1· reforça a minha opinião. 

O SR. RAMIRO BARCET.JT,os - E oxal'á que o Gongresso tra
tasse só. da mateda constituinte e fizesse verdadeiramente a 
Federaçã·o l Tinha feito tudo. 

, O SR. ANT.~O DE FARTA - A este respeito devo ~izer ~.o 
nobre Senador· ·que ainda não de.san]mei. A pesar da d1scussao 
demorada sobre a mat.eria judiciari.a : sobre o1lt~ .. os assun1- . 
. ptos~ para mim a Federação está _prinCipalmente n1sto: - na 
des,criminaçã.o das rendas. (Apo7,a.dos ·) 

- o- SR. RAMIRO BARCELT~OS - Já O tenho dito . 
.O SR. ANTÃO DE FARIA- Agora, quanto ao systema gover

namental. está e 11a nn.s emendas que alguns repr~sen~ant_es. ~o · 
Rio Grande do Rnl n.presentaram na parte relativa !a, chvu:;ao
d 0 porteres. con1binaclas oeon1 on tra que com alguns represen~ 
tantes assignei. . . 

Assim, teren1os a. Federação c,·omo nós a quer1amos. 
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o SR. RAMIRO .iB1\RcELt..os - Veja .sô um suic.irla.do õ qne 
fez ! Quànta obra bôa ! 

Q SR. ANT.~ü DE FARTA- Bern; ·rnas ahi c.stan10S 0111 lTIU-· 
toria constitucional .... 

O SR. RA1\HRO BÀRCELLOS - E~ :i usl o; nfto rstan1os aqn i 
pa:ra outra e ousa . 

ü 1S1R. ANT.~o tn.E FARTA- ... unira r.onRll qur V. Ex. de1-
XOll para O Üongresso. 

·. 0 SR. RAMIRO BARCf:LLOS- E. qur. queria mai~? 
O Sn. :\WL'ÃO n1~ FAHL\ - R.espnndn. Quando se· reunh~ 

·aqui o ·congresso· no dia t5 de nov~m~wt: ~ cle\<·ia ct:amar a~ SI 
todos o.s poderes nacionaes e e·onstlttur logo depo1s un1 Go
verno; porque o que ahi esLava era o da R.evoluçao: Un1 .Pr~
visorio devia ser constitui-do ,p-or nós para assun1·n~ a adrnl
nistração até ser eonstituiclo -o Governo definitivo. 

o Sn. R.AMIRO BARGELr...os - E. foi o que o ~congresso 
fez. 

ü SR. ANTÃO DE FARIA - Nã·o ·:rói. O Congresso deixou 
para o Governo . Provisorio an1pla.s ·attribu.ições legislativas. 
Que neecssidadc Li11ha ü' Govm·r1o Provisorio do Jrgislru: agora? 

O SR. RAMIRO BAR.CELLos - Pó ele haver. 
O -811 •. ANTÃO DE FARIA - Não póde haver. Sabe o nobre 

repre-sentante, .iú. que iri~risle nosLc-J)OnJ.o~ qual foi un1 dos; re
sultados dessa n1oç.ão ? Fõi o rlecret.o da :fusã.o hancaria . 

. . o s~. RAMIRO. BAR.CELLos' - Con1 o qual não estou clç . 
accôrdo. 

O SR. ANTÃo DE. FARIA - E eu;· em parte e.stou, porque 
o julgo melhor do que o cle·creto de 17 ·de janeiro. 

Sab.e- o nobre repres-entante qual foi, ain:da, a outra conse..;. 
q1.1encia de sua n1oção? Roi o Governo Provisor.io .reconhecer 
como divida~ e mandar pagar, vencin1entó.s a juizes de Direito ._ 
que voluntariamente ficaram avulsos durante · Inuitos annos, 

. acceitando, .assim, C@ll10 credores rlo Thosouro puLlico indivi~ 
cluos que não prestaran1 ·.serviços ·ao paiz. 

· Els ·aqui o Poder que dev~ia ser só executivo. exercendo 
· atLribuiÇões do Poder Legisfativo. · 

0 .SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas não do CongressÓ. e sim 
das camaras ordinarias, que hã·o de reunir-:se en1 ínaio. 

0 SR. ANTÃO D"~~ FARIA - •Sr. Presidente,· quen1 se c~l
loca em máo terreno não póde achar boa defesa; e ·o nobre re-
·presentante está em ·máo terreno. ·· . . 

'ü SR: RAMIRo BAriémr.Los -. Na sua apre-eiação. 

o Sn. AN'TÃO DE FARIA - v. Ex. faça o obsequio de 
ouvir. O Gongresso não julga agora, para j ulga.r em 1naio 

,'os aet~s _do Governo Provisorio. Mas, supponha V. Ex. que: 
na. el~1çao do chefe do Estado, o Congress:o escolhe o gene

. rahs.suno Deodoro, homem que. governou até aqui, e süpponha 
tan1bem que reune-se o Congr.esso em maio e declara que os 
actos do Governo . Provisorio não .podem ser api)rovados, 

\ 



- 30j-

Veja V. Ex. a postçao em que de.ixarernos o peinlüiro mug\s ... 
trado da llepuhhca . .:\o contrario, si u GoYcrno PTovisor·iu uns 
·d~s.ses~e agora: ,<<..:\qui estã~ _<JS nH'th actos, para que sejam 
d1scut1dos ». o Cong·t·esso cln·Ja quac." ns que deYen1 sel' re
vogados, quaes tl:-i quD fie::un aprn·nyado:-:., c, então, poderiarnos 
eleger qualquel' nwrnbro desse rnesrn:1 GoYcrno. c o eleil.o 
ficava na po.ssc rllcna de suas al!Tibuif~.õcs. livre do perigo 
a que n1e refe1'i. · · 

O {S•R. llA:\lll~o B.\ltCELL.Os - VCt ao projecto que encon-
trará isso lú, nas clisposi~.ões provisorsias. ' 

O SR . ..:\:-\'L':\.o DE FARL\ -·O que está lú não é is.so. 

Tenho conclui(l:). (Jluito bem.; 'ln'Uito bern. o ortaclor· é 
cw1np1·irnentado.) 

O Sr. João Barbalho - Sr. Presidente, depois ele tão 
in1portantes cliscur.sos, con1 qu c ü~1n sido i Ilustradas nossas 
dis-cussões; depois de se lerem feito ouvir, com applauso do 
Gong.resso, i.anlos abalizados ol.'aclores, comprehcndo toda a 
extensão de rninha Lorneridalic cm vir occupar neste n1on1ento 
a tribuna .sem rlispor rlos rloLes que dão lustre c valia á pa
lavra ... 

V-ozEs - ·:\ ão apu1acl o; Lcm mui Lo LalcnLo. 

O SR. Jo.\o BALmALHo - . . . LlLLe dã.o realce e elevação 
ás questões; sen1 te1· nenhum prestigio com que possa en
treter a attenção elo Congresso, onde fulguran1 tantos talentos 
.e notabilidades·. 

Entretanto, obcclecu ao impttlso do um dever ilnper.io-' 
sissimo, e aqui venho instigacl·o pela n1inha consciencia de 
cidadão, que n1e il11pede de ficar estacionaria o quedo, neste 
1non1.ento, em quu nos a.chan1os empenhados na reconstruccão 
politica ·do paiz. e ·me induz a collaborar, na n1edida das n1i
nhas ·possibilidades~ na realização do vasto c grandioso plano 
esboc;.ado na ConsLiLuição que. discuti!mos. O ·Congresso ·rele
va·r-me-á oc,cupn.r sua preeiosa aLLcnc.ão, c procurarei ser 
breve. 

O SR. MEIRA DE V:\SCü?\CELLos -- Ouvil-·o-01nos con1 todo 
o prazer. ? i 

O Sn.. JoÃo BARBAT~Ho - Fo'i dito, h a dias, por V. E:s:., 
Sr. Presidcn lc\ quo todo o Brazil tqm, neste ll10lnentu, vol
ladas suas Yi ~La:-:; ~ol:n'l'. nüs; que clevenws organizar~ quanto 
anbes, a Consti Lu i~\ãO Fedel'al, e que c::;ba c0nst.ituição é preciso 
fazer-se de modo a Sl'L' a honra du Hl'aZll. 

;Si a estas va'li.t \Ttt::-i. p t·ofel'icla::; e.u1n o pl'csLigio e. au~-~.tor i
dade que a V. Ex. Lião seus mui Lo~ ~;;c.rviç.os ú causa repu
bl.icana e sua grande. dcvo<:ão patl'iotiea; si a essas conceitun
sas palavras se J1ucles~;c aecrescentar alguma cousa, en diria 
que n'este momento. Itão ó só o Brazil. crucn1 ten1 o~ olbol':l 
volv~idos sobre nô:-;, ma~ toda a rc'publicana An1crica, a :Eul'opa 
inteira, t·odo o mundo civilizado cml'in1 (Apoiad:os); c que 
a Constituição que tpmos que elaborar deve ser~. s.n:n, a_ honra 
do Brazil, rnas no Jnr'::il110 tempo, a honra ela ClVlllzaç-.ao mo-
derna. (Apoiados.) . "'1 • • _ ,. • 

. Mas, para ü;lu, St)tllHH'O::i, é pL·ect::;o LlL~~ a, Uonst1Lu1çao s~ta 
UC llOS::iaS mãos tralJt"l.lhuda UO modo a iWal' ::;ã . e CSCUl'l'UlÍa, 
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quanto possivel seja, de def.eit~s que a possa~n inquinar,, quér 
se refiram· elles á contextura Intima do projecto, (!Uér a su~ 
~ó.r:ma. l (A~oiados.) . 

' Sou, Senhores, o primeiro a pre~tar gran.de. homenagel;ll 
aos talentos e indisputada co1npetenc1a dos d1st1nctos punh
cistas que foram incumbidos de organizar o projecto de no~sa 
Constituição, ben1 como aos membros do Governo que se 1~
cumbiram de rever esse .projecto e de offerecel-o ·á Naoao 
pelo decreto de 22 de junho do anno passa~o, principall~1en~e 
divisando entre os primeiros o vulto proeminente, respeltahl
lissimo, legendario desse vell1·o batalhador pernambucano, Sal
danha ~Marinho, que é como que a encarnação do espirita re
publicano entre nós (L'rluito bern), e_ entre o::~ membros do 
1\Hnisterio, o honrado e. illu.stre Ministro da Fazenda, que se . 
póde comparar ao . Chanceller de l'Hôpital; pela vastidão do ' 
seu talento e erudição, e pela sua indef~ssa actividade. (Muttu · 
.bern.) , · . :1 ... : •. <~~\ 

Entretanto, senhores, apesar desse respeito e homenagem 
que tributo a tã·o subidas . intelligencias e illustrações, é ne
cessario confessar· que na Constituição ha defeitos, parte dos 
quaes têm sido apontados pelos meus illu.stres collegas, e 1nais 
alguns outros pontos· que ainda precisam de retoque. 

Un1 dos pontos da Constituição que mais me parece ata
cavei é justamente o que está hoje· en1 dbcu.ssão -·a organi
zação dos ·estados e dos municípios. 

Viria. ·á baila nesta oc-casião discutir a competencia e es
phera de acção do Poder íederal e a dos poderes locaes, assi..:. 

.. gnalar os confins da União e dos· estados, deter·minar a~é onde 
chegam os limites ·da jurisdicção federal e até onde se exten
.de·m os .da jurisdicção que .é· propria dos estados. 

Mas, senhores, nesta questão se hão empenhado os .:vultos 
mais .proeminentes, e auctorizados desta illustre Assembléa, 
hão debatido muitas dad melhores in~ellisencias que aqui 
se encontram, e, · assim, não serei eu quem vá, agora, tomar 
parte nessa · lu c ta de gigantes. N on nostrum est tantam com
ponere Litem., . 

Preciso, porém, estabelecer· o meu ponto de partida, con
forme a idéa que faço do que seja o. governo federativo. 

O regímen fed~rati:v·o · ~ · a fórma de governo pela qual os 
es~ados · s.e congregam debaixo de uin governo commum, uni
camente para- certos e determinados fins, que, por si mesmos, 
ou não poderiam conseguir, ou conseguiriam rna1 e diffi·cil
mente. 
· N es.sas condições, os poderes. que ficam pertencendo á 
l]nião não podem deixar d.e ser restrictos. 

· Os. poderes em maior somma são ·os que ficani reservados 
aos est~os; porque são estes que tiram da sua ·autonomia as 
parcellas. qu.e. 0onferem, á União .. (Apoiados.) 

._Por I.s.to· ~ preciso que sejam conferidos para os fins desta 
· Un1ao .lfniCamente, os po~eres que são estrictamente indis
pensavels pa~a que a ·Un1~o possa subsistir, para ·que 0 . go-' 
:verno federai possa funcc1.an~_r pm" modo e.fficaz, _pat'a que 
ell~ possa. desempen_har prollcuauiente sua mi-ssãd e: não 
;ma1s que 1sso. (Apotados. ) 
, ~ste é o ~conceito que tenho a respeito da F~deracão 

(Mutto bem), sem querer. enfren~ar ag;ora a debatida questão 
~a auton9.m1ª, ou ªoheran1a. E SI,. adoptaD;do po~ crite~io esta 
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nocão, passar~nos ~1ma r~~-ista, ainda que rapida, ao titulo que 
se trata de d1scut1r, ver1flcarernos alli clausulas que e:xce-dern 
da competencia da Constituição federal. 

O titulo 2o começa por urna disposição que é realmente 
insustentavel, fixando condições, impondo preceitos aos E.s~ 
tados quanto ao modo por que elles deverão oro-anizar seu "'0-
:vcrno, sua ConsLituiçã.0 (.lê) : o 

0 

«Cada Estado t·eger-se-á pela Constituição e pelas leis 
QL~e adop~ar, comtal!to que s_e C!I'$·anizern sob a fónna repu-· 
bllcana, nao contr~n·1en1 os pnnc1p1os constitucionaes da União 
respeitem os. direitos que esta Constituição assegura~ e ob~er:. 
ve1n as seQutntes r·egras .» 

Justamente estas regras são limites que -ven1 restringir a 
autonomia dos estados~ e attentan1 contra ella. 

·Contém o al'l. 6~ restricções que, realmente. são incorn
pativeis con1 a::; i'aculdaues que tên1 os estados de· construi-se, 
de estabelecer a fórma, as normas por que se hão de reger 
no seu govel'nü, usando, para isso, de poderes, que possuen1. 
que são seus, de: que não podem ser de;spojado.s, e que er.;.1 
caso. algun1 doYem passa1· ú União, sob pena de não haver, 
assim, Federação, mas regi meu unitario, consolidação de es
tados. 

Cada Estado~ .se organizando de modo que não offenda o·3 
direitos e faculdades da União, terá a liberdadb de regular-s•': 
e estabelecer seu rogirr1en, conforme entender mais conve
niente ás suas condições e circumstancias. 

Neste particular, n1e parece cru e o projecto afferou-se a. 
n1áos vezos ,atendo-se aos ~:tnLigos moldes, para estabelecer um 
systmna uniforme, symeLric·o~ inflexi.vel, como si pudesse ser 
ada:ptado en1 todos o~ estados, con1o si fosse licito entrar nas 
prerogativas destes, c scqu estranclo aq11 illo que é da con1-
petencia dos mesm·os. 

U4\í Sn.. H.EPP.ESENTAN'l'.E - Sempre a tutéla. 
O SR. JoÃo BAlU3ALHo - Entre estas regras de organi

zação dos estados. que a ·ConstiLuição, som competencia, esta
belece temos aláu mas que n1erecen1 especial menção. 

Diz o § 2o: ...,«Os governadores e os rnen1bros da legisla-
tura local serão electivos.>> 

Mas sem duvida. deve sct' deixado aos estados estabelecer 
e regula~ isso con1o melhor lhes parecer. Nãe é a União· qU"J 
lhes dá esse direito, nem ella tem que lhes prescrever pre
ceitos taes. 

«Não será electiva a n1agi.stratura. » Eis .uma lilnitação 
insustentavel e inconveniente. Organizem os estados sua 
mao-istratura corno a quizeren1 elles. é direito seu. A magis
tratura de paz, 0 prin1eiro elo da ... cadeia .judiciaria, essa in-:
stituição de prestigio se·cular c tao p_re.ciO.sa, d~ve ser. ele
ctiva; a Constituição faz ma1 em proh1bll-o, e na o te:rp. _com
petencia para iss_o, como. nao tef\1 para. vedar a ele1çao de 

. quacsquer magistrados, s1 os cs tagos qu1ze;rem adoptar. es.se 
processo de inYestidura~ que eu nao aconselho, mas é d1relto 
delles. 
· § 5°. O ensino será leig·o e livre, em todos os gráos, e gra-
tuito no primaria.» . . . ,.. 
· As constituições dos estados e suas le1s ord1nar1as terao 
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do estabelecer as condic;,ões fundamentaes e rcg-ulan1e1ltarés do 
systen1a de ensino preferido por cada un1 .delles. 

A- Uniã·o, a n1eu ver~ não tem con1petenc1a -para declarar, 
que o ensino instituído e custeado pelos estados ou por par
ticulares seja leigo. Não· é na Constituição federal que tan1-
::b·em se ha de estabelecer_ a gratuidade, embora r.estricta ao 
prim.eiro gráo, do ensino publieo dado om escolas cre~das e 
sustentadas pelos estados. 

Alén1 da incon1petcncia da Unifw, dá-se que olla, con
forme a Constituição que esta1nos votando, não deixa recursos 
aos estados, pelo ~11enos a n1uitos delles, para estabelec-eren1 
seus serviços seu systcma de adn1inistração de -ensino, para 
prover a.s despesas con1 a instrucção prünaria. Ao ·n1es~mo 
tempo que se consagra tal instrucção no systen1a economic·o o 
financeiro dos estados, é extranho e in.iustificavel in1pôr-se 
a obrigação de que o ensino .seja gratuito; s·ou de opinião que 
nos estados o ensino ·do .prin1eiro grúo (leve ser gratuito, mas 
não ha necessidade da União il11pôr esta restri,cção ao direito 
dos . estados, principal~11ente tratando-s·e <i. e alguns cujas fon-
tes de renda es-cassêam. . . 

O art. 63 estabelece que urna lei do Congresso Nacional 
distribua aos estàdos uma c.erta extensão de terras devolutas, 
den1arcadas á •CUSta de1llos; inlpÕe-•lhes clau.suJas, relativas ao 
aproveitamento dessa propriedade cedida aos estado.s,' e dá
lhes auctorização para, sob taes clausulas, disporen1 elles des
sas terras por qualquer ti.tulo, gratuito ou oneroso, detern1i
nando, porém, que~ si não forem povoadas e colonizadas dentro 
de certo ten1po, incorpor.ar-se-ão de novo á União. ·· 

Nos Estados Unidos~ onde ha differença de territórios ~~ 
estados, póde-se compre'hend'er o -direito da União sobre os 
primeiros; entre nós, porén1, que as antigas provincias nã() 
são sin1ples territorios, n,tas pas.sat'ain _a constituir estados, a.-s 
terras das províncias devem, necessariamente,_ pertencer aos 
estados. As terras são dos est-ados; não é a · Consti'tuicão. não 
é a União, não é a· Federa-ção que lhes 'dá o territ·orio, qué já é 
d·ell_es mesmos. Não po.sso, alem disso, comprehender, dentro 
da·. cir-cumscripção territorial dos, estados, territorios que 
p,ertencan1 a um poder extranho, ainda que seja esse p-oder 
a União, salvo desapropriados por esta para serviços :federaes. 

· Ne.ste ponto, tão respeitado é nos Estados Unidos da Ame
rica, do Norte o dh·eito 'Clo.:; estado:S, ·que alé os terrenoS pa1·a 
e~tabeleüin1çnLos n1Hitare.s~ . fortalezat;, aJ'i3enae::;, eslaleil·os, 
saq cmnprà:dos, ou slesaipro\pnados aos es lados. 

Ul\I SR·. RJTIPr-u~:sEN"rANrl'l~ - J'á no~ quereu1 tirar as ilhas 
de Fernando de Noronha. · . · · 

O .SR. Jo.~o BARBALHO - Quando. nãó se chegou a tocai.· 
no territorio de nenhun1 dos estados, 'C!uando . não se -:fez di
Ininuição do territorio de nenhurna das antigàs pí·ovincias do 
Brazil ao constituir-~e :a Républiea entre nô.s, o aechipelago 
·~~e Pernanclu cl~ N-oronha, cr~e é uma joia destinada 'a gTande 
il!Luro,. urna r1queza, runa :lm;te de r-~nda:~, C[lle .será· alg-u1n 
d1a, fo1-nos ton1acla pelo Governo ProvJsOI'lO. sem que ao Es
tad.o de Perr~arnbuü~ '?-L~ dé.ssu st~Li·sfa(:ilo, ~ütn .ser de~apro·
priada se1n Inden1nJzi:u;.ao, uão haveud.o pa:t:a isto n1otivo · 
3rlgun1 I L •. 
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E\üi:;;meni.u, n illusLl·e Miuistr·u da .fu:3LÜ~a, ~w. deer·etn de 
organi~ação da 1nagistratura t'edCl·ul eslabele~eu lllna Llispu
::;ição, fazendo desapparecer a jurisdic~1ão el:;veoial que ahi 
estabeleceu; pareoo, porén1, que· devia posiLivan1ente resti
tuir ao Estado aq uillo que urr1 decreto anterioi· lhe tinha 
tirado. . 
. · O art. 6/1 crwm·ra un1a these contradictoria con1 o prin
oipio federativo, e diz que:-« E' facultado aos estados»-
1nas a União não faculta cousa algun1a ·aos estados que a 
compõem. Si os poderes da União lhes são conferidos pelos 
estados, como diz o art. 6/1 que a União faculta aos estados 
taes ·e taes prerogativas ? A Constitui<:,ão da União certa
mente não é que faz . concessão de poderes aos estados; estes 
terão, ainda depois de federados, as faculdades que são hl
timas e connexas con1 a sua autonomia. 

Diz o art. 64~ § 1°. (.lê): 

«E' facultado aos estados : 
<<i. o Celebrar ent:re si ajustes e convenções sen1 ca1·acter 

politico (art. 47, n. 16) .» 
Mas, pelo art. 47, esta· attribuicão fica dependente do 

Poder Executivo, e, em certos casos, do Congresso Nacional. 
O .regímen que temos de estabelecer nesta Constituição 

é o regímen que mantém aos estados todas as faculdades e 
completa autonómia pa_ra viverem e se regerem conforme 
lhes convier, com todos os poderes necessarios á sua exis
tencia autonomica, no circulo da sua actividade administra
tiva, economica e politica. Por que· razão foi tão escassa e 
minguada a disposicão deste artigo, permittindo aos estados 
sómente (lê) : 

. ~i 

«Celebrar entre si ajustes e convenções sen1 caracter 
politico ? » 
. _ Na Confederação Suissa os cantões fazem tratad9s até 
com paizes extrangeiros. ·sobre ·objectos ·concernentes á eco
nomia publica, relacões do vizinhança e de policia, uma vez 
que não sejam contrarios <t Jroderaç·ão e ao direito dos outros 
estados; e ·sobre taes objeqtos os cantões se podem corres-

. ponder directarnente con1 as auctoriclades inferiores e em
pregados de um Estado extrangeiro. Está isto J!OS arts. go 
e 10 ~a Constituição Federal daquelle paiz. E é obvio que 
circumstancias poden1 occorrer, por onde seja neces·sario que 
os nossos estados que limitam-se con1 paizes extrangeiros, 
possam entrar en1 ajustes e tratados co1n esses paizes lin1i-
trophes. . 

Parece que a Constituição ten1 receio ele levar·. o prin
cipio federativo até as ultin1as consequencias; estabeleet\ 
clau~u1as tão restrictiva~, que alteraram completamente aquclle 
principio. . .. 

. Sr. ·Presidente. V. Ex.~ por urna jntuição n1uito patrio-
tica e razoaveL tém concedido aos oradores, que faÇam 
certas exploracões pelos terrenos adjacentes ~o ela d.iscussão. 
Vou prevalecer-me um .. POUC.9 dessa franqueza, e .pr.on1etto 
·não abusar della . 

Tenho de den1onsti'ar que a Constituição muitas vezes 
afastou-se elo p:dncipio t'edel'ativo. O art. 1~ do projecto n~lS 
fall\1 de un1a Hepublica federal, nms pat·a 1sso é necessarw 

20 



-._: ~ ~ .~·· :. '. ) . :.:-.·; ,"-;·.•- _,·,-'.r·-_"'.:.;:, 

- '306--

que os estados que s~ federam, conserve~ ~s fac~ld_ades ... e 
as prerogativas propr1as, ·com as quaes. f1carao elll sltuaoao 
de se manter na verdadeira altura do systema. · Do contrario 
voltarão os estados á ·condição de províncias e ao regímen 
de concentráção, em que antes se achavam. · Assim, em vez 
de Federação, essa que se planeja, deveria, antes, dizer-se 
consolidação de· estudos. como aci.ma lembro. Precisa~os 
constituir um regirnen que não .seja o falseamento da· 1déa 
federal. · 

Um dos pontos em que me parece que houve sacrifício 
dessa idéa, não, talvez, quanto ao · systema em geral, mas 
com relação aos effeitos e resultado, é aquelle que se refere 

. á distribuição das rendas; porque a ser mantida essa que o 
projecto crea e aqui se votou, os estados, · senão em sua to
talidade, mas em sua maioria, ficarão com encargos supe- · 
riores aos seus recursos ás suas faculdades financeiras. Não 
ha uma infracção propriamente do principiei, mas os effeitos 
do .regimen discriminativo das rendas produzirão esse resul
tado que assignalo, ficando .os estados sem meios, sem re
cursos para os encargos que tomam, isto é, impossibilitados 
de. exercer, como convém e é . direito seu, suas prerogativa~ 
d~ Estado. .• · 

UM SR. REPRESENTANTE-. Não comprehendo assim. 
·o Sa. J o.~o BARBALHO -· O art . 1 o contém uma dispo

sição, que, segundo criterio a que me referi. me parece taro
bem ·impossível de se su~tentar, e é- a que prohibe. aos es

-tados estabelecer ou subvencionar cultos religiosos~ 
Parecia-me se·r de bom alvitre deixar-se isso á vontade 

dQs estados. Esta prohibição nem é um caracteristico do re-
gímen federal. .~t· . . 

· .· Temos o exemplo na Constituição da. Republica Argen-
. tina, que mantém uma religião official . · · 

. A . disposição de que trato, de:veria, sem duvida, des- ' 
appare'cer da Constituição, e nem por isso soffreria a União, 
nem :por isso soff~eri~m os estados. O Governo póde ser fe
derativo sem t.er. ·que: ver com o facto de haver religião de· 
Estado. ·. · ·· ·. ·. 

0 SR.. MEIR.A DE VASCONCELLOS ·-· . Mas isso . depende do 
principio já·' estabelecido anteriormente. 

O SR: JoÃo B.-\RBALHo -· E' · necessario que os· estados 
:possam ~xe~cer · · todas aq~ellas ... faculdades · que não · · forem 
Incompativei_s _com a Un1ao. Nao vejo que dahi possa vir 
nenhum preJUIZO.. · 

0 Sa.. RAMIRO BARCELLOS - Pó de ·prejudicar aos . filhos 
dos outros . estados . . 

O SR.· JoÃo BARBAL"Ho- ·Mas como.? 
· · . O SR .. RÁMIRo BÃRCELLos- Fazendo por exemplo com 
que eu concor:ra para uma religião qtie não é . a minha .. 
(Apartes . ) . . . . . . ' 

· . ~ . Sn. JoÃg BARBALHo - .... Parece~ me, entretanto, apesar 
destas observaçoes, que a Un1ao póde subsistir, como . um. go
verno commum dos estado&., sem que seja preciso fazer a· 
est~s uma prohibwão desta natureza. · · 

'' ·~. 
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· Dou esta atLribuiçã.o aos govcenos locaes, c só a elles, 
porque, quanto a mim, este opjecto é da natureza dos que 
devem pertencer á soberania de cada um dos estados. A 
União, essa não poderá impôr a todos os estados tal ou qual 
religião; e, certamente, não acho que a prohibü;ão contra 
os estados, com relação ao culto religioso, seja de indeclinavel 
necessidade para que possa .subsistil' o regimen federativo .. . . . 

O SR. RAMIRo BARCELI.:.OS- Perdão; subsistiu o systema 
adoptado pela União- a :plena liberdade de cultos. 

O Sn.. J·oÃo BARBALHO- E a prova é que ha, até, cousti
Luivões i'edel'aes e1n que está estabelecido o culto official; é 
o exemplo que. citei, da Constituição da 1-tepubli~a .A.rgentina, 
oüde existe a religião de Estado. (H a alguns apm·tes.) · 

· Mas o que quero afinal é que os estados regulen1 esta 
rnateria conforme lhes . parec~r melhor. 

Este meu modo de ver, supponho-o muito rnais acerlado 
o liberal do que o da Constituição. 

No art. 11 diz-se: 
«E' prohibido aos estados tributar por qualquer modo 

ou embaraçar com qualquer difficuldade, ou gravame, regu..: 
·larn1entar ou administrativo, actos, instituicões ou serviços 

· . esLabelecidos pelo Governü da União.» 
Este ponto refere-s.e á jurisdicção da União e dos es"" 

tados; devia ter sido estabelecido com reciprocidade, do con-
trario traz subo_rdinação destes áquella em materia de com.;. 
petencia exclusiva dos mesmos. · · 

UMA voz-Jã: foi supprimida. 
O Sa. JoÃo BARBALRO- Ainda assim, as 111inha~ obser

vações podem prevalecer para n1ostrar que o projecto de Con
stituição ainda falseou nesta parte o princip·io federativo., 

(O Sr. Presidente r_eassume a sua cadeira.) 

. · No art. 14. Sr. Presidente, a Constituiç-ão se occupa das 
forças de terra e mar. 

. Este ponto não diz reElpeito propriamente ao systema fe
derativo; e se podia estabelecer, qualquer que fosse o regímen 
do Governo, mas refere-se, sem duvida,· ao principio demo-. 
cratico, ·que é, Lambem, uma das bases desta Constituição. 

- · A Constituição estabelece que as forcas de mar e terra 
são instituições nacionaes permanentes; mas é u01a. aspiração 
da democracia moderna que ·não haja taes instituições com 

· ~sse caracter de permanencia . · 
0 SR. ESPIR.ITO SANTO E OUTROS SENHORES dão apartes .. 
O SR. JoÃo BARBALHO- O nobre representante do meu 

Estado há de permittir que diga que não quero prop<?r com 
isto a · supx>ressão do Exercito e da A~mada, a que o pa1z de-ve 
irnmensos serviços, e de que precisa. 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Seria muito bom. aliás. 
O SR. JoÃo ·BAR.BALHo-Mas o que me parece é· qu~ a 

instituição dos exerci.tos permanentes não é uma instituição 
liberal. . · . . . . _ . 

Poderiamos seguir o ·exemplo da Su1ssa. A Co~st1tu1cao, 
alli, veda á União manter exercitas· permanentes; e os caD;~ 

. --··-~··-···-··"······~-"~~-~~~ -~'--"·--~~-"-----~----·-----------~-..•.. . -- -·- .............. _ .. ____ _ 
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tões all<'nas poden1 ter un1 nun1ero _linütado cl~ for~a, regu
lada pela União (Apa·rtes), · que, actuaJn1ente, e de 300 sol-
dados para cada cantão . . 

O SR.· J oKo BARBALHO- E' un1a especie de clescentrali
zaoão do servico militar. Sou dos pril1?-eiros a reconhecer .. os 
.1nuitos e g.randes serviços ·que o Exerclto e Armada nos tem 
prestado, mas não ~.ha necessidade de se prescrever em _u112a 
Constituicão, que haja Exercito permanente, como se d1spoc 
aqui, no projecto, que devemos ter forcas de terra e mar 
permanentes . . 

· · Ha mais outro ponto em que me parece. que a Constl-
tuicão arreda-se do principio federativo: é o que se. refere 
á eleição ·dos membros do Congresso. . · · . 
. Desde que os estados tên1 de deputar ao CongTesso certo. 

•nun1ero de· representantes de ·sua escoliha~ é claro que mn 
cada· Estado devem elles ser escolhidos, segundo o processo 
eleitoral que o Poder local competente preferir. Conhecido 
o numero a eleger, fixado por lei federal, não ha razão para 
não ficar livre aos estados fazer a eleicão. cada um pelo sys-
tema · que bem lhe parecer. - · · 

. . Outro ponto importante e 'de muita gravidade é o se
guinte·- a· ínelegibilidade do clero. A inelegibilidade do clero 
traduz-se em restricção, reduz-se a um ataque ao direito po
litico de tún grande .nun1.ero . de brazileiros, de u1na classe · 
muito respeitavel. · . 

A Const~tuição Federal, bem .como as dos estados, não 
teín competencia para essa .mutilação. · . · 

· -Continuando a 1:>assar .. em revista . as disposições antago-
. nicas com o principio federal, chegamos ao art. 33, no qual 
:ainda vemos· a. Constituição esquecer um pouco a autonomia 
dos estados, quando diz que compete ao Congresso Nacional 
"legislar sobre· a divida publica"~ Esta disposição, em termos 
assim amplos, ·sem resalva ·do serviço da divida dos· estados, 
é, evidentemente, attentatori"a do principio federativo; é pre
ciso emendai-a, accrescentando aqui uma restricção que res-
. gua~de ~~ competencia assim invadida.. · 

. 0 SR. MEHtA DE VASCONCET ... LOS - Isso foi um lapso, não 
póde deixar de ser. . · · . · · . 

Vemos ainda o mesmo· defeito no ?Jrt. 34, quando- attri
bue á União o poder de crear instituições de ensino superior 
e secundaria nos estados e de prover á instrucção primaria e 
secundaria no Districto Federal. · 

Sr.. Presidente, certamente que a creação e a regulamen~ 
tação ·de h1stitutos de instrucÇão publica não. é uma condiçã.o 
indeclinavel para que possa subsistir a União e funccionar · eni 

• toda a extensão de seus. poderes; quero dizer, nos poderes que 
con1.petem á. União para regular os negocios que os estados 
por si mesmos não poden1 promover, não · é ·preciso· incluir, 
como indeclinavel, a faculdade de crear institutos de ·ensino, 
a ·qual, por si n1esma, evidentemente, não é· uma funcção in
herente e característica do Poder federal. Os estados não se 
colligam e1n Uniã9 porque não possam se occupar· de instruc
cão. publica, nem para o fim de incumbir esse serviço ao Go-
verno · central . I • 

~· E' um serviço impo:tante, mas não ,é propriamente . fe
d0ral; penso que elle, ate, deve ser. faculdade, exclusiva coln
petencia dos n1unicipios,. não tendo os proprios estados que 

.. 
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interv~r nisto1. principalmente quanto ao ensino primaria. E 
vou ainda ma1s longe, l)Orque me parece, n1esn1o. que o Go- · 
v orno não l.ent a n1 is são ele ensinar. qur: o ·ensino· não é un1a 
faculdacle n1ageslaLica1 urna faculdade que se incorpore ás fa-
rluldados do GoYc-rno. da Un.ião. ·elo Estado. · 
. . Ru ü'_ia a:t~~ o pnnto de supprin1ir os privileg'ios ligados aos 

LI Lu los SClenbt ICOS. . . 

O Sn.. Esr>mrrro S.\NTO - l\'lnHa gentr. não _gostaria disso.: 
O St~ .. JoÃo B:\HBALHO -· O Govm'no, precisando de pes-. 

SQas llnJnll~aclns para exercer Laes ou quaes funcç:,ões publicas~ 
rsl.aboleccrta o sru sysloma de concurso. e nrsses concursos. 
;julgados por profissionaes, por· eapacidacles incontestaveis. 
cmnpet.entrs. insuspeitas. as pe.ssoas que ::;c n1ostrassern n1ais 
habilitadas para exereer essas funcções scrim11 preferidas 
para os cargos que se tivesse de prover. 

· O Sa. G.~BlNO BEsotmo - Perfoitan1ente: se pócle ser 
-dou:.o sen1 ser cloutor. · 

O Sn. TOLENT.I:NO ·DE CARVALHo - Mas não é o Governo 
que concedo' titnlos scienl ifieos, são as eorporaç:,ões. (lia ou
lJ·os apartes.) 

O Sn. .. JoÃo BAnB.-\J .. ,J-vo ·-- Não lig·o ao tit:ulo ou diplon1a o 
cnroil.o 8, exerce1~ qualquer. mnprego ou füncção; ligo este 
direi Lo à. habilitaçã.o; c o n1eio pratico n1a1s efficaz. do se pro
var habil H.ação . é o concurso bem. reg-l·tlado . 

. O S1::t. MEmA DE VAscoNCELLOS --Nem sempre. 
O Sn. ESPTHl'l;O SANTO- Estú born: não ha nada perfeito 

neste n1u11clo.. · 
O· SR. J-oÃo BAHBALI-IO -· Continuando a 1ninha digressão, 

Sr. Presidente-, chego á pai'tQ ela Constituição que . trata da 
elei~,ão do presidente da Republica. · 

O principio de que os ostados devem figurar nesta eleição, 
eada ·1un con1o un1a entidade 'coilectiva, uma individualidade 
politica, valendo cada .Estado tanto como o_utro, não foi admit
Lido pelo Congresso: .. 

. . . 

· 0 SR.· ME1RA DE VASCONCELLOS -. - Infelizn1ente; devi a Ln l-o 
sido. 

UM SR. REPRESE~'l'ANTE --- Felizmente. 
Q SR .• To.~o BAR13ALHO - .• ó e foi atacado eorn 1naiR on 

monos fortaleza e vigor por muitos dos oradores que rlest.o 
assún1pto se oceuparan1. ··No meu modo de ver~ este· prin
cipio é preferivrl nada tem ele .condernnavel, como a muitos 
parece, c fanto é assirn que a propria Constituição, afinal, foi 
forç;ada a arhnitt:il-o em certo caso. . 

A Constiluiç~ão csl.aheleec a eleiçã.o indirecta, por eleito
res, en1 numero duplo á represrntaçã.o de cada Estado,· 1nas 
chega a urn ernbaraço; quando não se. póde verifiear, em :fa\ror 
de algun1 dos· canrlidafos. a n1aioria absoluta de voto~ rlesses 
clcHor·es. a- Constituiç-ão· recorre nnfão ao principio que dn
veria ter adn1i tl.ido. isto é, adopta con1o rxpedicnte aquillo 
que dr.via t.el' admil.tirlo como princinio, admitte que so,ian1 
escol h idos. o Prf:'sirlenLc e o Vicc-Presidrnt.r., nesse caso espe-

. eial. nelo proprio Congrrsso. n1as valendo a deputação rln carla 
E si ado unien1nenl n nrn voto. O qu0 nv~ 11arccr. n1a iR r0g·u lar, 

... 



:·:~(-:,:~::<_;~,~:~:, :\,o~'.·.'·~~~. - : ·<;" 
·~----: _··· 

·._...: 

31.0-

·o que me parece mais acertado, mais compativel ·com o p_rin
cipio federativo, é. justamente, jsto que con1o excep9ao n 
Constituição estabeleceu e quo devia ser r•egra, que dev.tn ser 
ado'f)taclo como principio. . . . . . . . 

O artigo que trata do n1UTI1Clplo, .Sr. Pres1.dente, é .. evi
flentemen:te. un1a excrescencia (se n1e permitten1 d1zel-o 
nss:i1n) nesta Constituição. . 

Pois os estados prceisan1 qne nós lhos mandrn1os claqtll 
os rnolde::; para org:anhrtrrn1 os ·sBüs nmnic.ipios ? Que fe
deraç:.ão é esta en1 que a ConstitUição federal é que ha de de
'tcrrniuar o cireulo ern que hfio de girar as funcç:.ões nltln~-

. cipacs ? 
O SH. AI.JMEID~\ PERNAMBuco - Apoiado. 
O SR. EsPIRI'TO SANTo·-.- 1\Ieu collega, discordo de V. Ex. 

nesse ponto. · 
\ o SR·. Jo.:\o BARBALHO __ · .SinLo muito, ll1a.s e'stou expri-
Jnindo a ·minha convicção. 

UJ\>rA voz - Si discorda, ha de haver quem conc01'rle. 
. O SR. EsPmiTO SANTO .- Coi11 a .Republica, o n1unicipio 6 
n. base do regünen livre .. 

b SR. Jo_;(o BARBAI,HO Sr. Presidente, . a principio n1c 
referi ás in1per:fo:ições da Constituição sob ·o ponto de vista 
crn que até agora a tenho ç:mcarado, · e alludi, tambem, a de
feitos quanto á sua fôrma; não spu competente para fazer a 
criE1ca do projecto, en1 ncnh11m· ·desses pontos de vista,_ mas 
devo, ainda, indicar essés outros_ defeitos a 

1
que all-qdo. 

VozEs - Tem· toda a .coml)etencia. 
O Sn .. JoÃo BARBAT./r-ro - A redacção desta Constituição re

sente-se de defeitos ta:es, que deve ser muito cuidadosamente. 
revista del)ois que f.ind~rem nossp:s discussões. Quero crer que 

. a redacçã.o final do-projecto não foi feita e não ponde ser de
rr1oradamente revista .Dor nenhu1n dos 1nembros do Ministerio: 
foi. sem dúvida, incumbida, muito natur~Jmente·, a alguen1 que 
talvez .·não tive$ Se· tempo de corrigir as, imperfeições que no 

_ projecto apparecem.: · 
. UM SR. REPRESENTANTE - Não brilha . em' grammatica. 
· O SR. .Jo_â.o · BARBALHO .- Sirva de ~xemplo a disposiçã.o 

que rl.iz que a. Ca1nara e o. Senado funcdona'rão tr-aba·lhand0~ 
e o ar!· .. ·9.0. que diz -· · e·JnlJaraçar com fl'iff'lculclades. Podia 
dizer .- diffic11ltar c-om embaraços: vinha a dar na mesrna 
cousa. ·(Riso.) E varias. outras disposições assin1. · . 
. . . Tarnpmn o decr.eto · e1w ·· qu~ se . p~omulgou a Constituição ·· 
ten1 defeitos destes~ Jmperdoavms. Al11 ·se lê: «0 Governo Pro-· 

.. viso1:..io ela . Republica dos ·Estados Unido·s do Bràsil, cons.ti
. tuiclo íJelo Exe1·cito e A nnàda»: co1no si o Brasil tivesse sido 
constHtli_do pelo· Exercito e a Armada. Depois accrescenta: 

. «Con·siderandb na conveniencia de atterider iinmediatarriente ao 
sentimento nacional»~. Mas~ senhores, t.I~aLando-se da Consti
tuição, não se· trata de uma queetão affectiva (A11oiado), não 
se tem de recorrer ao se?tUrnento.: é ·a opinião publica que 
mdgc .que se adoptem. ta.es· e t:aes idéas. :(Conti'(l,ú.a a ler) : . . 
«contemplando alg·u1n'as alterações indicadas á Constituição da 
Republica dos Estados .Unidos elo Brazil, cujo texto>>. . . O 
texto rl_o Brasil! ·(Continuando a. ler·) ..... <<dependente da ap-. 
provaçao do futuro Congresso, se publicott pelo dec1·eto de 22 
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~unho deste anno .» Se publicou pela imprensa e não pelo de
creto. ( Continúa a le?'.) «A ConstituiGão dada a 'PUblico no 
decreto n. 5·10 de 22 de j~nho ne 1890, é substituida pela que 
com . l!st~ ~ec·f'e'to se pubJica. » Temos mais;. portanto, un1a 
Oonstüu1çao que é subsbtuta e pela redacçao, pelas palavras 
que acabo dr. ler. Parece QlJO - este rler.reto de p11 omnlgac;ão 
(<:!e 2~ de outubro) -· é o mesmo decreto 510 elo 22 de junho. 
Cito 1sso para dar algumas amostras rlo q11e é a redacr-ão do 
projecto . - ·· 

Uma Constituição, um documento· politico de tamanha 
jmportancia, de tanta magnitude, deve ser livre ainda mesmo 
desses defeitos, que, por pequenos que pareça1n, são, entre
tanto, imperdoaveis. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Si entre as outras na
Ções, na traducção de documentos officiaes nossos, escriptos em 
bom portuguez, levantam-nos falsos horriveis, imagine-se o 
que acontecerá traduzindo-se un1 portuguez dessa ordem. 

O SR. Jo_~o BAnBAI,HO - Mas, Sr. Presidente, esses defei
tos da Constituiçã.o (que, afinal, talvez não o sejam, mas que 
n1e :parecem taes) têm sido. em parte. eliminados pele Con
gresso, e é de esperar crue quanto ao resto ainda os corrijamos, 
e si alguns, ainda assim, permanecerem, serão mais tarde ex-
pungidos por congressos ulteriores. · 

· . Entretanto, Sr. Presidente, apesar de todos esses de-
feitos, quero esta Constituição; sim, senhores, quero esta 
Constituição, e della digo com·o de seu paiz natal dizia Shaks
peare: «Patria, apesar· de. todos os teus defeitos, quero-te 
muito e sempre.» · 

Q·nero esta Const~tujc,ão, Senhores, -porque esta Gonsti
.tuição é a Republica, e a Republica é a prosperidade, a gran
deza, o esple11dido futuro da. Pat.ria! Quero es~.a Constituição, 
Senhores, porr[lle clla virá realizar entre nós o desideratum dos 
grandes revoh1ciona.rios francezes, esses cosmopolitas da liber
dade. Os re\4olucionarios francezes de 1848, no preambulo ela 
Coristitni~.ão escreveram: 

<<A França se. consUtue em RepubUca. Adopt.ando esta 
fórma definHiva de governo, ella se propõe caminhar mais 1i
:vremente na· senda do progresso e da dvílização. assegurar 
uma distrHn1.ir,.8o cada vez mais equidosa dos encargos e van
tagens sociacs, augment.ar a abasl.anoa de eada 1.1m pe1a dimi
nuição das despesas· publicas e dos impostos, c fazer chegar 
todos os cidadfi.os, sem nova commoção, 11ela aceão suceessiva 
e constante das instituições e das leis, a um gráo sempre cres-
CCllte de n1oralidado, H1ustraçfi.o 8 bcm-estar.» · 

Sr. Presidente, quero esta Constituição. arwsar de todos 
·os seus defeitos: porcrne e lia vem realizar a ohra iniciada pe1os 
revo1ucionarjos ·rle P8rnamhnco em 1710 (Jfuito bem.). os prj
mni.ros que n0 Rra:dl trn.halhnram. p~la Indeponr1encia e so
nJlaram a Rr.puhliea.~ · (MnUo b~m). Quern esta Constituioão, 
porque e11a vem rrali1.ar a· ohra elos rcvolrwionarios pe.rnambu
canos de 181.7~ qnl\ p1anl.fi.ram, definit.ivamcnto, a seme~te da 
Republica. regando com seu sang11e de bnróes o solo patrw, es
crevenrlo .uma das mais hellas paginas da historia politica da 
nossa Patda. (111tdto bem.) . 

Quero esta Constituição~ porque eira vem realizar o pen
samento dos revohJCionarios pernambucanos de 1824. os unir.ns 
que.. com as armas na mão, resJ?onderam á imposição do pri-

'• f • 
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meiro In1perador. quando este impoz-rios uma Constituição .. 
(Mu·ito bem. ) · 

Quero-a, porque realiza a obra dos heróes de 1824, os pri
n1eiro~ qne trabalharmn pela Republica federativa e estabele
ceram a Confederação do Equador. 

Quero-a, finaln1ente. porque, ao passo que é um novo e 
fecundíssimo elemento de vida, progresso,· desenvolvimento e 
riqueza para o Brazil. é a confusão e de-sespero dos inimigo.:; 
da Republica. (wlu.ito bem.) · · . 

E tern1inarei, Senhores, pedindo ainda e-m-prestada a um 
poet.a inglez uma de 'suas brilhantes imagens: <<Vejo em espi~ito 
uma nação nova, pujante, senhoril, que se levanta co1no un1 
hon1en~. vigoroso e sadio, que acaba de acordar e sacode a sua 

· cabelleua. Vejo-a qual a aguia que acaba o trabalho da muda 
e ergue suas azas novan1ente plumadas, encara o sol e, deixando 
esyoaçar attonitos, abaixo de si, bandos de aves rasteiras e no
cf~Iv~gas, ergue seu vôo altaneiro e supremo pelos espaços sem 
liD. 

. A aguia é o Brazil: as -aves rasteiras são os inim·igo.s da 
Republica confundidos e .desatinados ! · . 

VozEs - 1\fuito bem. Muito bem. (0 orador é com,pri
'in.qntado e abraçado pm· diversos Srs; 'i'epresentantes.) 

.A. diseussão fica· adiada, pela hora. · 
O SR. PRESIDENTE designã. para amanhã a· segu.inte orden1 

do dia: 
·ContinuaÇão .. -da 1 a discussão dos títulos 2° e. 3° do projecto 

çlc Constituição .__ Dos estados e do. 'in-unicipio . 

Levanta-se. a sessão ás 4 horas e ·20 minutos da tarde . 

28n.· S.ESSÃO, EM 9 DE J'ANEIRO DE 1891 

P1·esit.lencia do S1·. Prudente de Mo1•aes 

Ao n1eio-dia, faz-se a c.hamada, :i qual respondem os Srs. :· 
Prndentr. de M·oraes, Paes de Carvalho~ João Neiva, Francisco 
Machado, Leovig·ildo Coelho, Joaquim Sarmento, João ·Pedro, 
José Segundino, Manoel Barata1 Antonio Baena, J oaquin1 Cruz, 
Theodob) Pacheco, Elyseu ·Martins, Bezerra de Albuquerque 
Junior.· José· Bernardo, Oliveira ~Jalvão, Almeida Barreto, Fir
lnino da Silveii·a, S o sé Simeão, Frederico Serrano, Tavares 
Bastos, .Rosa· ,Tunior, Coelho c Campos, Thom~z Cruz, Virgilio. 
Damasio, Don1ingos Vicente: Gil Goulart, Montejro de Barros. 
Campos SaBes, ·ubaldino do Amaral, Braz Carneiro, LÇ~.pér, 
Santos Andrade, Raulino Horn, Ramiro Barcellos, Pinheiro Ma
chado, Julio da Frota, ·Joaquim Felicio, Americo Lobo, Eduardo 
\Vanctenkolk, .Toaqu·im de Souza, Silva Canedo, Silva -Paranhos, 
Aquilino elo Amaral, Joaquim Murtinho, Belfort Vieira, Indio · 
rln Brasil, Lauro Sodré, Innocencio. Serzedello, Nina Ribeiro, 
Cantão. Pedro Chern1ont, M:atta Bacellar, Costa Rodrigues, Ro
drignrs Frrnar1rlrs. Casemiro .Junior. Henrique ele Carvalho, 
Anfrisio Fialho, Nogueira Parannguá, Pires Ferre.i1~~:, Nelson, 

l 
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Barposa LirrHt, Bezerril, João Lopes, Justiniano de -Serpa, Fre
deriCq Borges,. José ;sev_ilaqua, Gonçalo de Lagos, N ascin1ento, 
Amor1n1 Garc1a, Epltac1o, Pedro An1erico. Couto Cartaxo. Sá 
Andrade , Retun1ba, ·Tolentino de CarvaH1o, Rosa e Silva, João 
Barballlo, Gow;alves Ferreira, José Marianno. Alm.eida Per
nampupo, .h_l~·eneio d'Aguiar, A~dré Cavalea.nti, Rayn1undo 
Bande1ra, l\1etra elA Vasconcellos, Pereira de Lvra .. João Vieira. 
Luiz de Anclracle. Espírito Santo, Bellarn1ino Carneiro Gabino 
Besouro, Iv.o elo Prado. OliYeira Vallaclão. FelisbeUo Freire. Au
gusto ele F~·eitas, Seàbra, Zama, Art.húr Rios, Garcia Pires. 
~antos Poren'a, Paula Guimarães, Dionísio Cerqueira. Barã.o de 
S. Marcos, Barão de Villa Viçosa. Prise·o Paraíso. Athayde Ju
n:ior, Fonseea e Silva, Fonsecg, Hermes. Manhães· Barréto · Oli
veira Pinto, Viriato de ·Medeiros, .Joaqul.rn. 13reves, Virgilio' Pes
sôa, Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara: 
Lopes Trovão, J aeques Ourique, Furquü11 \Verneck, Domingos 
Jesuino, Vinhaes, Thon1az Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, 
Pacifico l\1ascarenhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato= 
Jacob da Paixão, Alexandre Stokler, Francisco Veiga, Lamou
nier, Feliciano Penna, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio, 
Astolpho Pio, Co:crêa Rabe llo, Aristides Maia, Gonçalves Ramos. 
Costa Machado, Paletta, João de Avellar, Ferreira Pires, João 
Luiz. Martinho PradtO .Tunior, Bernardino de Ca1npos, Fran
eiscu Glicerio, l\1oraes Barros, D01ningos de Moraes, Carvalhal, 
Angelo Pinheiro, ·Mursa, Rodolpho Miranda, Rodrigues Alves, 
·Aln1eida. Nogueira. Ribião .Junior, Fleury Curado, Caetano de 
.A.lnuquerque, A~m~edo, Bellarrnino de Mendonça, Marciano de 
Magalhães, Eduardo Gonçalves, Fernando Sin1as, Lauro Muller, 
Carlos de Campos, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe-
reira da Costa, /Antão de Faria, Julio .de Gastilhos, Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, 
H.omero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, Fer
nando Abbott e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a}sessão. . . 

Deixam qe compar.ec~r, co1n causa, os Sr~. : Flqr1ano P~l
xoto Ruy Ba-rbosa, Qu1ntlno Bocayuva, Cesar10 Alv1m, Jo~k1m 

. Katunda Salaiva Luiz Delfino, Pinheiro Guedes, Martn~ho 
Rodrigues, ~heophilo dos· SaJ?-tos, Oiticica, Leandr_o M_ac1el, · 
Paula Argollo. Francisco Sodre, Medrado, Conde de F1gue1redo, 
Matta Machado -Ferreira Brandão, Gosta Senna, Alvaro Bo
telho, FranCisco Amaral, Domingos Port_o, Bueno de Pai. v a, Ce
sario Mottd Junior. Lopes Chaves, Pauhno Carlos, Carl.as Gar-; 
c ia. Alfredb Ellis, lVIoreira da Silva, e, sem causa, os Srs. ~o se 
Av.elino, 

1
Un1ino Affons.o, Pedro Velho, Miguel Castr.o, Ann1bal 

Falcão, João de Sique~ra, Bern.ardo. de ~enclonça, Pontes de 
·Miranda./ Tosta, Anton1o E1.~se.b1o, M.an':ohno. Mour~,. Sant_os 
Vieira,~.usLo_dio elE: .M .. ello, l\·1.1~t01~.,. A.n1p.llll_0Pl:uo, Leov1glldo -~11: 
gueiras M!on.1z Frene. San1pa1o l~ erraz .. AusLlde~ Lobo, Mayrn;k, 
Nilo p çanha, Urbano Mm·condes. Cyr11lo . de Lemos, ~\lber~o 
B1'anà~o. França Carvalho, Lutz Murat, Enco C?elho, Joao Pl
nheirg'. Leonel Filho, Gonçalves Chaves, AJn01:w-o Luz, Ca~los 

· Chag·tzs. Don1ingos H.oeha, Ferreira Rabello, ~ar ao de S~nta He
lena.ILÍ.liz Barreto, .Adolpho Gordo, Costa .I1fnl~r, AntonN) Prado, 
Guiri1arães Natal. Schn1iclt, E1~nesto de Ollve1r3: e Menna Bar-

re;~,"E' lida, posta Pn1 discussão e, SP.D1 debate approvada a acta 

fli7' sessão anlccc'clcrdc. 
i 
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O Sn. 2° SECRETARIO, servindo de 1°, procede á leitura itn 
seguinte 

EXPEDIENTE 

. Requerimenúo do Sr. José .Rodrigues Fernand~s, deputado 
pelo Estado do Maranhão, pedindo licen~a para reL1ra~-.se desta 
Gapital, por motivo de moles tia en1 pessoa de sna fan11ha. 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a Comn1issão que t~n1_ qe 
dar parecer sobre este requerilnento os Srs. : Retumba, vn~g1l1o 
Damas i o e Costa Rodrigues. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DOS TITULOS II E III DO PRO.JECTO DE CONSTITUIÇÃO 

Continúa a 1 a discussão dos titulas II e III do projecto de 
Constituião, com as emendas apresentadas. 1 

E~ lida, apoiada e entra- c.onjunctament~ em discusão a 
· seguinte \ 

\ 

\ 
Emenda 

i 

Ao art. 65 I 
. . \ . 

·Substitua-: se o n. 4 (io art. 65 -pelo segu~nte: 
A legislaçã.o federal estatuirá sobre a ext~adiccão dos ac

cusados de üm Estado a outro; todavia, a extradicção não se 
p6de tornar obrigatoria J.?âra os delictqs politi~o~ e _os de im:-
prensa. ', 
. I 

S. R. -Sala das_sessõe~,.8 de janeiro~- 1891.·- F . 
. Badar6. . \ 

. . ' .· . . . •\ '· 

. · · O Sr. Homero ~aptista -. Sr .. Presidente., ~rs. r~presen-
. tantes, subo verdadeJramente emocionado á tribuna; nao tanto 
. pel~ perturbacã.o n_a_tural de que_I?'. como eu, f~lla pela: pr!

- · meJra vez em uma· assembléa pohtwa, a Assem?Iéa: Consti-
. tu1nte. de um pa:iz, como J2elo · fa:cto ~~omalo, s~mptomatieo, 

que _acabo de ler em um ,10rnal de ho.Je, expressr'ramente de-
n_ ·.une·. ià.dor · d. _o_ quebrantamento .·do c. arac. ter brazile~~r-· o, d.a fraqueza moral que domina a parte directora de' nossa sociedade . 

. · · · Não sei si fallo- deante de ·uma assembléa de niigos ou 
de inimigos da Republica. (Apoiados.} · · · .·.· _ 

·· ::'O SR. BADAR6 ·_ .. Ainig~s d~ -Republica, corri cert,za .. 
, 'O Sn. · HoMERo BAPTISTA - Ve.io com assento nE\sta Casa 

, cidadãos que,. retrahindo-se ·da franca discussão, vão\ se . col
. loc.a __ r de emboscada, para dirjgir invectivas aos repn~licanos 

genuinos, e ao novo regimen que se instituiu, em logar ae c·on
co:rrerem. aqui comnosco para a realizaçã.o effectiva da \Repu-

. bhcn Jederal. · · · ' . \ -
· . <P· 1 

.· UMA voz -. Concorrem com restricções. · · \. 
· O SR. HoMERo BAPTISTA - Concor.rem com o vol;o con~ra., 
concorrem com a espesinhação. . . (Apartes. ) \ 

. ' 
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Não se·i, Senhore:s. si fallo deante de uma assembléa 
de amigos on de inimigos. 

Vejo aqt~i um ger:te_ral sem .soldados, um chefe de esqua
dra sen1 lTtarmha, polit1cos !Sem partido e sem idéas. que não 
tê!m coragmn de subir ·á tribuna da Constituinte brazileira 
para~ com franqum~a, dizer a verdade do seu pensan1ent-_, 
occulta no ccrebro esLreito de inimigos da Patria ! ' 

Sei qne sou n rnenos con1petente para lev·antar a luva 
utjrada á face ele tm1 paiz, á face dos verdadeiro.s republicano~. 
dos sinceros republi:canos capazes de sacriücios pela Patrhl. 
capazes de morrer pela Republica, determinados a defendel-n 
en1 todo terreno. Mas nã-o me posso conter, não está en1 n1in1 
silenciar .sobre facto que se me afigura demasiado grave· 
cumpro o n1en dever; e, no cumprimento do dever, os recúo~ 
contam-se por desvios de caracter. 

· Acabo de ler, Senhores, em un1 jornal da manhã, que se 
fez nn1 festim en1 commemoracão ao primeiro anniversario · 
da ·separacão da :Egro.ia do Estado e, em vez da brilhante conl
memoração ao grande principio da separação efficaz dos po-· 
dere.s espiritual e temporaL fez-se um violento ataque ao 
Exer.cito - pron1ovicio -, ú imípr3nsa - cnm.pra6.a -, ao go
verno - subornado aos banqueiros, um suspeitissimo. ataqn0 
á ·dignidade de un1 paiz e ás instituições republie.anas; e, como 
representante delle, como representante dellas, venho le-. 
vantar o meu protesto c·ontra esses que não têm vigor moral 
para fallar perante e.ste Congresso e procuram os esconderijos 
son1brio.s para invectivar os qne fizeram· a Republica, para in-
vectivar o novo regimen salvador. . 

Senhores, not·ai bem: clles, os inimigos da Patria, estão 
aqui otJvindo o ~men protesto, e nem uma palavra proferem. 
A fraqum~n. os domina completamente; e elles, que jogam 
aquelles doestos fcrinos contra o.s servidores ela Patria e da 
Repubtica. onvom-me c calam·-se ! Nesse silencio, nessa mudez 
vejo, não só llnla covardia moral, con1o a sen1-razão do ataque 
contra os republicanos e a Republica. · · 

Por que elles nã.o vêm estar comnosc-o ? Por que não vêm 
concorrer con1 o anxilio poderoso de seu talento, de seu saber, 
de seu amor aos principi·os, p·ara a grande obra politica que 
esta:mos elaborando ? Por qt1e não vêm aqui fazer a indi
caç:ão dos erros. das faltas do Governo, das imperfeições da 
Republica, offerecendo, ao laào de cada err-o, de cada falta~ de 
cada imperfeição. a indispensavel correcção, ou censura ? 

Senhores. o Cong-resso votou hontem a ultima disposição 
da organizaÇão geral, p.ropriamente, dos pode.re.s federaes. 
Ainda que, em prin1eira discussão, esteja .lá traçado o larg() 
delineamento da construcçã.o politica da· Federação, está já 
accentuada a opinião do Congresso~ comquanto não seja a de-. 
finitiva, s-obre o modo de atUngir o ob1 e~ctivo superior que 
aqui . nos rennin. . 

Pergunte aos meus companheiros de lu.ctas: A Federação, 
tal con1o surge cles.sa organização de poderes, já approvada 
cm prjmcira discussão, é aqu ena que soni1avarnos, por qt~0 
nos batiamos. a bclla fórma capaz le revestir perduravelmente 
o nos.so ideal republicano e dar-lhe consistencia e desenvol
vimento ? Basta a diversi~lade de l_egisl~áção e a du~lidt:de de 
rnngi::;trntnra para determJnar precrsamente a organrzaçao fe- . 
deral ? 
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0 SR. ESPIRITO . SANTO - Agora acho que SÓ estas 111.8-
c]idas são bastantes para esphacelar a· Republica :feita en1 15 
de novembro: eu o digo e a NaÇão o sabe. 

O SR. HOMERO BAPTISTA - O Congresso, ao n1enos~ co1~
seo·uiu a. victoria destes -dois principias, que não são su:ffl
ci~ntes~ ·é verdade, para por si mesmo n1odelar a Federaç.ã?,· 
rnas que~ no donünio de nn1 clo.s poderr;s governan1entaes, J a 
u assignala. convenienten1ente. Gonsegun11os, ao .n1enos, essn 
r~.onquista, e, si nos fo.sse dado, tmnben1, __ det~rrr~n?;ar a corn
peteneia dós ·estados por un1a cmnpleta CIJstnhnJçao de ;een
das .... 

O SR. REPRESENTANTE - Havemo-s de conseguir. 
O SR. HO~'lERo BAPTISTA - Espero que na segunda dis

cussão conseguiren1os. Notei -que vigorosos talento-s advo
garam a causa da discrüninação c-on1pleta e absoluta das 
rendas da Uriião e dos estados. Con10 o illustre representante, 
acredito que sahir;á victorioso na di s-c.ussão final o pensa
nlento verdadeiro, o que ~estabelece o regin1en fiscal accen
tuadari1ente republicano, e o nnico praticavel sem perturba
ções. na quadra a~ctual . 
· ·Mas, torno o perguntar: Era esta a Federação que pré-~ 
gavarnos, por que nos batian1os no tempo das lnctas, e que se 
constituiu en1 con1pro-misso. solenne em frente elo elmnento 
popular, para cada um de nós ? 

Não era .. de certo. . 
Assenta· toda a prosperidade dos paiz.es au ton01nos e li

vres, que viven1 sob ·o regin1en federal; exactan1ente na con1-~ 
pleta disci~iminação das ren.das; · com·o affecta o Tnais pronun-· 
ciado inter.esse de cada un1 delle.s, j usta1nente .naquillo que 
exprin1e co1n n1aior intensidade as in1periosas exigencias .do 
egoismo, es.sa ·discrin1inaçã·o, quanto n1ais perfeita fôr·, n1ais 
resguardará -os povo.s de perturbações .e de clamores. 

Que autonomia, que soberania poden1 ter os estados~ 
desde que· .seja permittida a .. urn .poder superior p.enetrar em 
seu territorio, intervir · em sua econonlia propria, gravando 
suas industrias, .sua riqueza, H sun1i:na de suas forças vivas 

/ productoras ? . 
. ·Que independencia, que soberania é essa ? . . 
. '9 il!ustre Sr. Ministro da. Fazenla disse-nos que a ·di~

crlmlnaçao de rendas, ·como queria a representação rio-gran
dense, apressava a banuarrota. si nã.o a fizesse ilYtminente, 
mas depois. á :face desta n1esma As_sembléa. veiu dizer qu0, 
acceit..ava. 15 % adclicionaes sobre os impostos de importação ! 

De dua~ uma:· oi1 os 1_n1l)osto.s de irn_portação admittia1n 
·U:ll· aecresc~mo. de 15 7'o lllf,r,graes, ~Cl11 sacrificio do povo, 
e, nes~e c~so, era per:fmtan1_ente a~ccitavel o plano ela repre
s~ntaçao .rw-grandense, c nao pocha, o não devia o nobre Mi
lustro apavorar-nos GOll1 a i'mminencia da bancarrota· _ ·OU 

não .adJ!littiam esse accre.scin"!_o, e a S. Ex_~ não cúmprla~ para 
serv1r 1nt~re~s~s das popula~oes do Norte, declarar que accei-
f.ava o prmc1p1o proposto de 15 o/o adclicionaes. · . 

UM SR. REPRESEN'1'ANTE - S'ão interesses ·do Nor.te. 

- to s;. H_o~ERO BAPTISTA -' São interesses rln Norto. mas 
sao am. em 1n .eresses da Fecleraç.ã.o. Desde fll1e n Nort0. r.stú 

\ 
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vinculado ú. Fudl)t·u~·.fw. llS ;-;pu~ illture~::;(~s sfít> icl.cntic·q.s .. , 
(A.pa·;·tcs.) · 
· A vutdadt\ punSm. t.~ llll~' ·a t'-llle11da dt~ 15 1/o ndlil'.ilii1<H'-i 
sobre a importa~: 5o ti nh u sido apt•t•.:-;t•.n! ada aqui pc~lu~ t't)J11't'
::ilmLantes do .\i o r I(' . . . ( i\.J)artc s. ) U::; nu lH'~:•s l'l'Pl'csen La n (.( ~~ 
não poderãu inclh·at· L~l\l st'1 non1u du rep,t't•st:~ntnnlc .. Llo Sul que 
tivesse firmadu a vroposta dos addie.ionn.cs. 

O Sn. ~~EXBrtA- V. Ex. começou 11or eensHI'i.U' tl::i q111~ 
invectivaran1 o novorno no banquete de hontern. n l);.;Lú al·a
band·o por censurat' o n1l'Sl110 Go\'erno na pc.s.soá do S1·. ~~i
nistro ela Fazenda. ( Trocarrn-.rw antros apw·tes.) 

O SR. ROMEno ~BAP'l'Isrr.A - Respondo aos apartes elo 1t1 11\
l'ado represcntan to c ao do n1en illust..rc professor ele Dil·eit o. 
No proprio l'aeto qne acaban1 de apontar estú a c1 i:t'forc.n~:a 
inob.scure·civcl entro o n1eu e o procedin1ento dos Srs. rcrwr
sentantes, qlll\ i.cnclo nesta Casa esta tribuna franca pa1·a. u 
exercício liberrin1o ele sua acerba critica sohre ·a situação clCl 
paiz, sobre a direcção do Governo revolncionario. sobre a con .. 
ducta do Exercito l;razileiro -, a gloriosa phalange dos ci
dadãos-soldados -, .sot r c a nossa in1pr~nsa, sobre os par
tidos politicas, sobre tudo, enYfim, furtam-:se n exhihição 
altiva perante o ·Congresso, para, sob falsos pretextos, á. n1eia 
luz de torva conspiraç.ão, cm reunião especial, darem. franca 
vazão a s·eus intuitos sorr1brjos. a seus se'l~timento.-=; em ter.ri-

- ficante revolta; cmquanto que ·cu, ao subir pela prin1eira vez 
a esta tribuna, venho dizer clesasson1brado, sen1 invectivar a 
!Republica nen1 os republicanos~ o que realmente penso a re
speito de nossa situa-ção politica. a respeito do procedin1ento 
puhlic·o do illustrc lVIinistro ela Fazenda, o principal director 
do conjuncto de serviços, que reputo, no presente, de n1aior 
relevancia e ponderaç~.o. (Apa•l'tes.) , 

Sr. Presidente. não são razoa veis ;nem patrioticos os se
nhore-s que extranham ·o meu procecl in1ento. estabelecendo o 
p1 ecedente de trazer para o .sein do Congresso o facto de re
Pl esentantcs elo paiz. que~ en1 logar de IJl~ornovcrem aqui as 
suas accmsa~.ões ao Poder pu11lico. qnc. julgarn ern falta. as 
desenc.adêa~n')· pungnntm11ento crn reuniõe·s partienlares. 
·(Apartes.) Pois~ não cnn1pria ao republicano que prin1eiro 
subisse a esta tribuna. depois rlo dcDloravcl sncccsso, levanta:
a.luva atirada á face da Nação e elo ParUdo Republicano ? 

o SR. ESPIRI'l'U. SA~{TO - o 111~1.1 nobre collcga dii licell\·a 
;para um aparte ? 

O SR. 1 Hol\IERo BAPTIS'rA - Con1 rnt1il.n pl·a;,et·.' 
O Sn.. Es.Pmvro 1SANTO - Os rop11hlieann~ dn Hiu Grandtl 

d·o Sul sen1pre que sobc~rn tí.. trib tma 0. para ar ac.al' o l\l i ni:;.;lr' 1 
ela Fa~enda~ entretanLo, elevo ae0l'C'.Sl'.(~ll Lat· quo, si. nu Goveeno 
alguns n1inistros poclen.1 ser considerados inimigo.s da llepu.~ 
blica, são justamente os antigos prop·agancl is tas republicanos. 
(.~fuitos. não apoiados e apa·rtes.) 

.O SR. ~GAlVIPOS SALLEs· (.Jiin:i.st?·o c3a .Justiça) . - Ahi csU't 
un1a verdadeira descoberta ! 

() SR. Ho::\IERo BAPTIST.t\ - Poch~r<'i f.m~ Stl~.corlido, ocr~a
sionaln1entc, qn r. ao subircn1 á trihnna, os rcprosr,nt.a.n Lr.s dd 
Rio. Gr-ande do Slll tenhan1 sempre se occupado do ·moclu d0 



···:···"'·/"•'"'• 

' 

. \ 

agir do \ST. Ministro da Fazenda, na gestão superior das fi ... 
nan:ca·s brazileiras, e exercitado a sua critica no elevado do-. 
minio dos principi·os, attingindo actos que rei.~hnentc con
trastan1 con1 o pensan1ento de S. Ex de'Senvolv1damenLe ex--
pendido en1 outros tempos; n1as, si as.sin1 ten1 se dad~, em 
respeito á verdade· dos principies, nenhum delles ten1 deJxado 
de significar a consideração ... 

o· SR. SERzm)ELLO - Não ha duvida; e o tê•n1, tratado 
CO!ll10 múita -deferencia. (Apoiados.) 

O SR .. HoM:}3]RO BAPTISTA. - .0. que não con1prehendo, 
porén1, Sr. Presidente,· é a distincção estabelecila pel·o il
lu.stre re-presentante é:le Pernambuc.o entre os n1inistros an
tigos propagandista,s e ministros servidores da Republica de
pai&. de t5 de novembro; o que não con1prehendo,. e parece-me 
·extraordinariamente grave, é que tenham tomado as pi"O
porções de inimigos da Republica os seus antigos propagan
distas, -··que vieram prestar ao Governo Provisorio o con
curs·o de seu passado,· de seu saber, de seu patriotismo. Todos · 
·os governos erram, principallnentes os que dirigem os povos 
em épocas ex.cepcionaes e são, depois, julgados por um prisma 
de impêrturbavel normalidade; mas ess-es erros, em virtude 
desse caracter de excepção que a todos envolve: são as mais 
das veres modificaveis, senão extingui veis. Seja como fôr, 
eu não sei· de actos praticados pelos meus illüstres n1estres 

· de propaganda politica, que tiveram a honra de O·CCupar urn 
logar nos conselhos do Governo Pràvisorio, que tenhan1 ferido 
de frente a substancia das instituições republicanas. (Apo~a-
dos_: ~uitp bem;· ?nuito bem.) · 

Uffl SR. REPRESE-NTANTE - De ·frente .... · 
O SR. HOMERO BAPTISTA - De frente. E si algun1 tem 

errado, si algu·m tem commettido :falta-s, . esses erro.s, essas 
faltas são· proprias, co1no disse, de toclos os governos em pe...; 
riodo revolucionaria como o que. ~travessamos. · · 

· D.V.[tas eu dizia, Sr. Preside'Iltc., que a Federacão, tal com·o 
está, por en1q11anto: delineada, não é a Federacão que nós 
desejavamos, não· é at1nella por que despendemob com o ma- · 
xi1m-o ardor patriot.ico, o que de mais poderoso e' fecundo nos . 
aviventava, em longos dia.s de propaganda. Não era, e não é. 

A Federação como e~tá sendo fe_ita, fere· os princípios 
fundamentaes da autonomia e soberania dos estados. · 

· UMA. voz ·-- D,e quem é· a culpa ? · 

O SR. H.oMERo · }3APTISTA ---·· A culpa é do Congress·o. ... 
A MESMA VOZ -· Não. 
Ü . SR. HOMERO BAPTISTA . . . que rejeitou a emenda 

offerecida pela representação ·do Rio Grande do Sul, determi
nando co~ prec!são ·a competenc.ia da União e dos estados 
para a estlpulaçao _ dos. seus recursos ... 

O SR. ANTÃo IDE FARIA - A emenda de VV. EEx. não 
era cmnpleta ... 

. . . o s~. Hül\1JERO BAPTiSTA ·- Sr .. Presidente, eu só ~tenho 
d~fe~enc1as par~ com os representantes que aqui sã-o depo
sitarJos da confiança do partido que os elegeu; mas não. posso 

f 
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tel-as para corn o cidadão Antão de Faria, que ora. me in
t,errompe, o qual não representa aqui a confiança do Partido 

. Republicano Rio-Grandense ~ (Apartes; rmuitas 1•eclarnações). 

(0. $r-. Presidente observa ao oJ·ado?· que não se póle di
. 7·ig'ir· pessoalmente a nenhum de seus collegas.) 

Acceito a observação de V. Ex. ; mas eu não podia deix~r 
passar 3em uma nota ,significativa :1 interrupção que se rrie 
i' azia. 

rSr. Presidente, ia dizendo que a Federa,]ão não está 
sendo feita tal como nós a queriam os; havia notado a inco
herencia inexpUcavel observada geraln1ente na conducta ·do 
honrado Sr. Ministr.o da Fazenda, que, depois de apavorar
nos com a bancarrota imn1inente, veiu declarar-nos que accei
tava uma emenda que evidentemente, apressará essa ban-
carrota. · 

...... . 

O SR. SERZEDELLO - Perdóe-1ne; não desfalc.ava·~· a iln-
portação, não desfak.ava os recursos da União. Elle acceitava 
o imposto addicional. · 

0 SR. HOMERO BAPTISTA .- Não desfalcava OS recurso~ 
da União, d.iz o nobre representante; não desfalcava, sim, os 
recursos da União, isso é claro; porque era un1a taxa addi
cional ao imposto de importação; mas desfalcava o .contri
buinte, desfalcava a fortuna dos particulares, em cuja somm3. 
total importa a fortuna publica. Pois, si o imposto de impor
tação já é grande; si, com a obri gaoão do pagamento do sell 
val-or. em ouro, elle cresce, avolun1a-se, porque o· nosso di
nheiro cir.culante~ o que se vê, é papel, e . para attender 
áquella obrigaç-ão somos forçados a comprar o ouro por mais 
do seu valor real; si tudo isto é verdade, con1 o accrescin1o de 
mais 15 %, a que estado nos reduziremos, a que situação 
desesperada impelliremo.s o povo, cujos interesses devemos 
aqui defender? (ApoiadtOs e não apoiados.) 

Tenho fé que semelhante alvitre ruinoso, em má hora 
aqui .proposto, nã.o mais .será le1nbrado; tenho fé que o Con
gresso, até a vota·ção tern1ina1 üo proj~cto de Constituição, 
f<ará ainda multa cousa no sentido do csLubelecimenlo effe
. tivo do regimen federativo entre nós, cabendo aos estados a 
soberania indis:pensav.e1 para .s·e organizarem do~ ~ ~ma·-

. xima independencia e de n1odo que possan1 gerir seus nego
cios com a n1axima autonomia. Só assin1 a Federação será 
uma· realidade feliz e perduradoura, e não tere1nos. de sahir 
desta Constituinte agitando a idéa da prompta reforn1a desta 
mesma Constituição que estamos elaborando. (Apoiados; 
muito. bem.) 

U~ .SR. REPHESENTANTE dá UU1 aparte. 
0 SR. HOMERO BAPTISTA ·- Sr. Presidente, um illus

trado representante de S. Paulo disse que a ~epublica ·está 
feita que resta-nos fazer a Federação. en1 cuJa ·obra gasta
remÓ·s tres ou quatro annos. Assin1 succe~erá, in~el.izmente, 
si preferirmos prenccupar--nos dos detalhes, das medidas que 

. interessa1n especialmente a este ou áquelle ~~ta.do, a esta on 
láq:uella ·região, deixando ·ao desmnparo o prinCipal, o . que é 
fundamental na Constituição politica que estam.os alevan
tando e, por conseguinte, é commum a todos os estados • 

•,,, . 



-----------~~· -··--

- 320-. 

Por n1ais pondera:veis qnc se.imn as obsm~vações JelLas nest~ 
trihnna. p.Ór n1ai s respeHasci s que se ;iam os inlor.esscs aq 111. 

advogados, dc.sdo que nã-o abranjam, não affect~n1 o ponto uy~
nlinante de no.,sa nüssão de genuínos republicanos. quo e a 
propria Federação por nó.s sempre doc~Ll'ü~acla, serão esforc.:-u.;; . 
perdidos, .preoecupações vãs, porque sao 1nopportunus .. 

UM ·SH.. RJEPRESENTANTE dá un1 a parLe. · 
O SR. H-OMBRo BAJ?'riSTA - Eu nã·~ trato, Sr. Prosiúenle, 

dos interesses do Norte, nen1 elos iiiteresses do Sul, quando 
trato dos interesses da Federação; os quaes são klenticos 
tanto para uma cun1o para outra região. Os interesses sã.·u 
con1muns .· (Apoiados; 1nuito bent.) 

0 .SR. ESPIRITQ SANTO dá um, aJ)ai'te. 

O iSn. HoMERO BAPTISTA - Os interesses financeiros do 
paiz Ilio são prejudicados pelo facto da diversidade ele leg~is
lação, .de que nã-o dependem fundamentalmente . 

. A ·Separação de legislação depende da variedade de cos
tulnes, de tendencias, de -clima, de industrias, das condiçõefl 
mes-ologicas, emfim, das populações. . 

Quanto aos interesses financiae:sJ, esses continuam ().s 
mesmos, quer para os povos do N·orte, quer para- os povos 
do Sul, se!mpre subordinados ao n1aior ou menor .desenvol
. vimento da nossa riqueza. (Apartes.) 

Sr. Presidente, a· representação -do Rio. Grande do Sul, 
p()r intermedio do .seu infatigavel delegado na Co1nmissão dos 
21, apresen4-ou diversas. emendas ao titulo segundo, que se 
inscreve ..-- Dos estados -, e devo dizer, satisfeito, que- 'a ii
lustre Gommissã.o ton1ou en1 consideração e fez suas essas 
emendas. · · · 

A prin1eira en~enda ·consistia na suppressão dos. pre-ceitos 
restri·ctivos, delimitadores da autonomia dos estados; de. modo 

. que, segundo essa emenda, o art. ··62 fi,ca concebido deste 
· ·.modo:· <~Cada ·Estado reger-se-·á pela·;Constituição e pelas leis . 

que adoptar, :com tanto que se ·organizem sob a fórma repu
blicana, não contrariem o.s princi·pio.s constitucionaes da 
União e respeitem os direitos que esta Constituição assegúra.:~ 

P·ouco me de1nor-arei a furl.dameilhir essa emenda, cuja 
adopção pare·ce .assegurada pelo espírito desta Assembléa. Si 
não . tem .sido possível ao Congresso traçar positivan1ente os 
linlites da !Federação- ·C elos esta·dos; si foi neüessario con
signar a ·perturbadora peFmi~são para que a União penetre 

· permanentemente no ter.~Itomo dos -estados,. onde · mantenha 
a St1a 1nesina engrenag'em fiscal e grave todas ás forças pro
_:luctoras .. delles, · ·e·stabeleçan1os, ao n1enos, . urna larga es
.phera de acção para. os estados, dentro della com inteira am.-
. plitude, ge -organizarem livremente. A organizar,ão dos es-
tados, a organização· das vinte republicas. . . ~ 

; 

UM .SR. REPRESENTA~TE - Vinte e. un1a. 

0_ SR.· HOMERO BAPTISTA - Vinte. 

O .SR." GABINo' BEsouRo -· Republicas ? 

0 SR. HOMERO BAPTISTA - Republicas, sin.t; rcpubli·cas, 
l'epito; o proprio artigo que acab-o de ler estabelece, cmno 
preceito indispensavel, impre.scind.ivel, que na organização dos 
:estados: seja .observada a f'órma republicana; e, estados au-
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Louomicos, livr·es, org·anizados s-ob a fúema I'CJHlblicana, e que 
são. senão republieas, vinculadas entre si pelo prlneipio in-
dcclinavel da propria conservação, formando a g·ranúc Ullião 
llrazileira ? 

O SR. EsPrmrro SAN~ro - \Lá i.sso é que não adn1iLtc du
vida. (Ha outros apcN'tes.) 

o <Sn. HOMEH.O BAPTisrrA - Cada Estado obedece a c~il.'
curns.Lancias especiacs, ten1 o seu 1neio proprio, creado pelas 
condições peculia:res :ú sua natureza physica c ao desenvolvi
.rnenlo geral do espirito · de .sua população. Cada Estado se 
organiza, p·ois~ de confor:n1i.dade con1 essas condições p.eculia
l'CS, con1 a unica subordinação da hon1ogeneidade da fórmn, 
politica adoptada para o eonjuncto das t.nüd.ades sociaes, que 
é a ·republicana. (Apoiadôs.) · 

A outra on1enda, Sr. Presidente, é sub.stitutiva do ar L. ü~J, 
e diz o seguinte: "PerLencen1 aos estados as terras dBvo
lutas situadas nos ~seus resp-ectivos territoii·iios~ cabeuklo :'i 
União~ sú1n(mlo as que ox.isten1 nas fronteiras riacionaes~ conl·
prchcnclidas dentro de un1a zona de cinco . lcguas, c as que 
formn necessarias para a construcção ele estradas de ferro 
1' cderaes . >> · 

Parecerá, Sr. Presidente, que a detern1inaçã·o do- . unJa 
zona de cinco leguas nas fronteiras abrange territorio derna .. 
·siado larg·o, e que vai pre.iudicar, mesn1o, os jnteresses· e o 
dosenvolvin1ento industrial e agricola das ·estados·; 1nas 

. assin1. devo ser, })ara. não ficar a , União .eo1npletamente des
provida de n1eios para serviços que Ihe são proprios c a que 
terá de .attençler, ·para ·assegurar ta imperturbabilidade da 

. paz .e da orden1 . . 
Alén1 disso, acho preferível essa determinação ele . un)a, 

~ona a·o pensan1ento expresso, vaga1nente~ ·con1o se Vt~ de un1a 
emenda do j Ilustrado ropresen~ante do Espírito Santo, o \811·. 
~l'oniz Freire,· que não assignala cou"i precisão o dorn.inio da 
Uniã·o e lhe deixa un1 do1ninio vag·o, su.sceptivel ele inclc.fi
nido aug1nento, conforn1.e as ne-cessidades federaes, isto é, con
forn1e a vontade do.s governos .. Acho, portanto, muito Inais 
acceitavel a en1enda offerecida pela representação rio-gt .. an
dense, deixando ao Poder federal . a zona de cinco legua.s nas 

-fronteiras, para -o.s serviços peculiares á Federação, .mas que 
·reserva, ta1nben1,. todo o resto do territorio devoluto· para a 
exploraçãó ag·ricola e industrial dos estados· que tiverem a 
felicidade de possuir terras devolutas dentr~o de seus limites. 

· Sobre o titulo terceiro, Sr. Presidente, que se acha 
eg·ualmente mn discussão; vou fazer• uma pequena observação. 
Não cun~pria á Constituição Federal . estabelecer nenhuma 
regra sobre Jt organizaç:.ão dos municipios. Muito rnais acer
tado seria deixar exclusivamente aos voderes constituintes de· 
cada Estado a atLribuieão §.Uporior de esboçar, em um pre
ceito g·eral, a 1'órn1a do organismo· n1unicipal, conforme a 
feição característica do g·overno por esses 1nesmos poderes 
v referida e adoptada. . 

E' rnuito n1ais livre, n1ais correcto, 111ais proprio do 
systcn1a. republicano, deixar aos pequenos nucleos do popu
la,~ão ~unbito extenso, illimi.tado mesn1o; desde que não per

. tui·be a ordem dõ todo L par~-~ sua orga!1iza(.;.ão, pa;rv, a reali-
zac::.ãQ ~lo ·.s.ua~ aspiraçoo~ •J · 
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· Sr. Presidente, p~'onunciando~1ne assin1 como tenho feito, 
pela livre e autono1nica or~~ntzação. dos estados e .dos m~
nicipios, de modo algum firo os Interesses. da Federaçao 
brazileira; e, apesar ele. ser franc~n1ente _ar~:n~o dos est~~·os 
propugnadór pela sua llberdad~, n~o so_u _1~1m1go da -qp.1ao. 
Errados andam 'áquelles que suppoem 1n1m~gos da _Unmo os 
representantes que açcentuados esforços tem env1dado em 
favor da livre organização dos estados, em favor dos seus 
direitos e interesses. 

E' urha cousa clara; entra pelos olhos de todos,_ que, ~i 
·pudessemos fazer de c~da Estado un1a poderosa e. r.1ca uni
dade social teríamos .a União, que é o ponto defln1do para· 
o qu,al con~rerge a co'operaçªo espontí\neá dos. estajos para 
o fim commum da consérvaçao geral .e da contlnuaçao homo
genea do nosso passado, teríamos a União, digo, grande, vi
gorosa e -prospera. (Apoiados; m'IJ,ito· bem.~ Os estados for
mam â União, que representa, que synthet~~a o ~pens!lmento 
·e os grandes interesses dos estados.· A UniCtO nao pode ser 
o · inimigo par·a os que, como eu, · s~ · devotam pelo engrande-
cimento dos estados. . · 

O SR. ANGELO PINHEIRO- Foi uma grave injustiça que 
se fez aquf. · · · 

O SR. RoMERO BAPTrsrrA- Terminando, devo dizer, Sr. 
·Presidente, que têm causado reparo aos · obstruccionistas o 
facto do Congresso Nacional haver devolvipo ao Governo Pro-· 
visôrió, que .dirigiu patrioticamente os destinos· do paiz · du.:.. 
·rante un1 anno~ ern plena ordem, em· plena satisfacção po
pular,· os poder_es necessarios . para continuar a dirigir e · 
adn1inistrar· ós negoéios da Rep1,1blica. . . 

Não penso; como elles, que, conferindo., tão lá tas ~ttri"'"' 
buições ao Governo · revolucionario, haja o Congresso ames- : 
quinhado as suas· faculdades.. O Congresso foi eleito para 
dupla~ missão: funccionar .como Poder constituinte, e func-

. cionar cmno Poder Legislativo ordinario; em cumprimento ·da 
· primeira· missão, aqui estamos discutindo e votando a' ·Con
. stituição Brazileir_a- sómente•. (Apoiados é não .. apDiados.) 

Depois de terminada essa grandiosa obra do patriotismo, 
cuidaremos dos · interess.es do paiz, como · Poder · I!egislativo 
ÜJ;'dinario. Portanto, o Congres·so,· que,· no m01nento; é ·só con
stituinte, não . podia corresponder ao · patriotico ·procedimento
do· Governo ·• Provisorio, . que, . considerando..:.o ·· .como . supremo 
uodm~ )egal da ·Nação~ lhe entregara os poderes que, em. nome . 
della,. de .facto, exercia, senão devolvendo-os· :intactos a esse 
mesmo Gov~rno~ · taes como elle os . soubera manter o honrar. 
. . . .0 qu~ cumpre a todo's nos, em . vez dessas subtilezas de 

· Ul-:Q · pªtriotismo· singular, é externar com a· maior franqueza 
o __ no.~s9. pensamento, ·,é pugnar com· firmeza para que. os 
princi])lOS eardeaes de nossa doutrina politica . sejam. inscriptos 
na Qoll.stituicãp. E, s.i tivermos a felicidade de instituir uma 
Federação que, ·na a1nplitude das liberdades individuaes e da 

. ~y.tonçrr.nia dos estados não seja inf.erioy á .União americana, 
J a teremos prestado um grande serviço a nossa Patria. (Muit'o 
~~?n; ·n1.u~to bem.. O m·ad_m· é currip1·imentado por alguns Srs. 
'fe~n~~sentÇt1Ü'~S.) . . . . . . 

··.~·.o· ·.Sr.· Nina 1\~b~ir'o -: ~Ot} .. do 1Norte, o tanto quanto os 
represe~~agte.ê 9:o· Btrl) · deseJo · .q·· .crueyo a 1~~-º:eração ., · . 
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· · · Sou do Norte, ond~ n1ais çlo que no ·sul o sentimento 
federalista SQ. apogerou de todos os povos que o constituem; 
de tal sorte, que, lá~ mais do que no Sul, .se exige a· Fe
deração como condição da propria existencia. Queremo l-a, 
pois, com o ardor, con1 a ancia de quen1 precisa viver. 

Queren1ol-a an1pla, vasta, ele modo a constituir os es
tados en1 perfeita autonomja, com a independencia precisa 
para poderen1 agir livremente no vasto campo das suas mul
tiplas aspirações. (Apoiados.) 

Queremos a. ·Federação, por uma razão diversa daquella 
que 1nilita ern favor dos estados do Su!. 
. Estes senten1-so fortes, 'con1 os recursos precisos para se 

poderen1 .n1~11ter .ern posição c01npletamente independente uns 
dos outros .. Durante ... todo o . do.n1inio do InTperio desenvol
veram todas as suas fontes de riqúezas, sob o influxo benefico 
da _protecçã9 sem lilnites, que lhes dispensava o Governo 
central. · · · 

Afigura-se a t0dos, ao contrario: os .estados do Norte 
· pobres, sen1 forças e sem elen1cntos, para se poderem 1nanter 

em Federação, cop1 vida propria e autonoma. 
. Não vêem os que assiln juig·an1 os estados do Norte que 

essa apparente fraqueza provém, antes, do abandono. em que 
viveram durante todo o domínio do Imperio~ que, preoccupado · 
.con1 o engrandecimento do Sul, hauria toda a vida do Norte, 
que, apertado nas cadê as ele. ferro de uma •· centralizaÇãO. as
phyxia'f\te, mal podia curar do ·seu engrandecimento. · 

Si, pois, os estados do Sul querem a Federação porque 
·.se senten1 fortes com recursos para mante·ren1 perfeita au
tonon1ia, os estados do Norte, por sua vez, q-li.erem a· Fe
deraoão, e á 1nais an1pla, para poderem apropriar a si ·os 
~seus não 'menos vastos. recur~os, que se escoarão en1 -proveito 
unican1eút.e dos estados do Sul.. (jJfuito bem; não apoiados.) 

'Dêen1-nos autonon1i_a, ,.despr~ndam-nos os. braços, deixem
nos trabalhar para rtó.s e por nós, que· o N ort.e se confundirú 

. con.1. o Sul _na vastidão das riquezas com que aprouve· á Na-:- · 
tureza ditar o nosso BraziL (Apoiados.) 

Sou de u1n Estado, que, n1es1no cmn os recursos consa"':' 
. gTados no pi·ojecto de Constituição. do· Governo, sente-se com 

elen1eiltos para. poder fazer- face a todos os enéargos que nos 
possan1 . advir: do rcgin1en ferderativo. Mas, entretanto, vota
lnos pela emnpleta ·discriminação d~s rendas, tal co1uo a 
·consagrava a en1cnda. ela representação do Rio Grande do Sul, 

. porqué · ella. accentúa perfeita1nente o regimen da Federação. 
Con1. essa . cliscrin1inação ficava a União con1 récursos para 

·. poder satisfazer os seus encarg·os, e os estados com um ho
.rizonte niais vasto. para. pod~rem iri1pulsionar o seu progredir. 

A -· ~ste bello plan.o c~e recei:ta para a União e pára os 
~· ·estados oppôz o Sr. Ministro . da Fazenda o quadro horroroso 

do deficit e da bancarrota ilnniinente. . . 
-· . Precisa· a União de 200 a 250.000:000$ para fazer :face 
.aos· seus compro1nissos, e os recursos que ·lhe facultava o 
plano da coJnplota. discr1n1ina~.ão ·dos. ilnpostos ·. éram i.nsuffi-
cientes. · . 
. Convém. pois, transigir con1 os verdadeiros principias 
federalistàs ·e acceitar, como n1edida de occasião; qualquer 
outro s.ystetna que, proporcionando á União e aos estados os 

, ·meios precisos de subsistencia, mantenha a integridaqe da 
Patria e .a honra.nacionaL ·(Apoiados .• ) . 

. . ' ' 
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A siLua~,ão é· por Úeú1ais. crttica c n1elind1~osá .. Tcú.ho 
confian(~a, ·l)Orérn, que o Governo, aban~o!-la~1do o' cam1nl~o ep1 
qüe enveredou, retrahindo-se aos ju$tos limites que. lhe 1mpoe 
o novo regin1en governaxnental, restabelecerá as . frnança~ do 
paiz eni pé etc podorrnos. em. bFeve ... t~1npo· re~hzar o 1deal 
·redcrati.vo na cQmpleta discriminaçao das rel).das. 

Votán1os contra os 15 o/o · adclicionaes aos irnpostos de 
· j nrportaç:,ão, por in1portar semelhante medida. un1 o nus pe~a
dü;sinw, que, rnuiLo _ en1bora revertesse en1. favor da rcueita 
dos estados. sobrecar:~.·cg·ava a ünporl ação, já· bastante onerada, 

. e, çonsequenten1cir1tc, a populaçãq consurnidora. (Apoiado~.) 
Entretanto foreoso é convir que sem este recurso alguns 

eslados quÓ · ,{á · tl~ibutavam a in1portação no· Imperio, hão 
. podérão ra·zcr t'ace aos g'I'andos encarg·os que lhe~· trÇtz o. novo 
1·eg·in1en. Não é. essa razão para ~er despreza~a ncrn .Incr.e
l)ada·. con1o contraria aos interesses da Federaçao, eon1o o fez 
o illustre Deputado que rne precedeu na tribuna. 
· · ·Si o Rio Grande, o Pará, S. Paulo não precisan1 ·desse 
1·~·curso . para· rnanterern-se autonon1os e independente~, prc~ 

· . cü:1arn .· outrós estados; o é ·o quanto basta: para. que todos 
. :;upporten1 o sacrifício por amor á Feder~cão. -Si esses estados 
estão no ·:Norte, ou no Sul, .é questão que deve ser . posta 

- cmnpletamente a· parte. (Apoiados.) .· 
· · E, . un1. engano,: pois, suppõr ·que tal ou qu~l Jnedida \ro
lada no interesse do ·proporyionar a alguns estados recursos 

. vara se poderem Inant.er sej;:t un1 rnal para os .que não têrr1 · 
necessidade · della.; porque, . senhores, · antes de tudo deven1os 
.ter em . vista, a Federação, ~ -ella não existirá si daqui sa
hirmos co1n -uma Constituição que colloquc ·alguns estados 
em condições- n1ais pr.ecarías do -que co1no ·antigas· províncias, 
que eram. O sentimento da propria· conservação n~Yo encon-
·tra limites, e a insurreição· é um ·direito~ (Apoiados.), ·. 

Si, pois; · fôr renovada. a emenda ·cte 15 o/o addicionacs 
na 2'L. discussão; si .não fôr- possivel encontrar outro, n1eio que· 
lü·:Oporcione ~a· alguns estados, a· um que seja,: recursos. para 
poder supi)rir a todqs os ~ encargos·· da grande FederaÇão·, . tal 
con1o AUeremos, declaro, Sr:s, _, que votarei por· elles, mesmo 
porque, si.elles· não forem .lancados .i á em· favor dos estados, 

·amanhã, a ·união os lançará en1 proveito prpprio. (Apoiados.) 
_ ~r; Presidente, meu intuito · in§.crevendó~me. na discussãp 

dos titulas 2° e 3° da seccão 3a do projecto. de Constituição, 
fo.i · ai)enas ·justificar as ·emendas que.. a· ·representação do 

·Pará· apresentou· aos .. artigos destes capítulos; 
-· Nota~:se em todo o projecto do Governo U:ri1 certo medo 

en1. enfrentàr · a Hepl!blica federativa ·na. sua 1nai's va.sta · 
· concenção. Nas differentes diSI)OsiÇÕes'. do projecto ·relativas 
á ~ ~utonmnia dos os lados ·.e á. descentraH~ação govcrnainental, 
.v,e~.s:~ . um ce~'Lo eons!ran~·1_mentú,, unJ an1or ao predonlinio Lla 
lJnl~o~ 111na~ concessoe:; .tettas a mndr1 aos· estados, ·deixtú~clo-t:>c 

· sen1pre por-ta aberta á in~m.·vpú~;ão do Podei· cc.nJral.- . 
·· Sr. Pt'Psi:dent.p,, hoje ··não podeínos· nxais recuai·. · Ou Le

ren i OS . a· ltebublica· federativa tal como ·a· pregararn ··OS ·.seus 
Çtpo~tolos, tal. corno . .a· vemqs irnplantada na Arnerica do· Norte: 
os· estados cóJn autonomia ampla c perfeita descentralização 

· ·govcrnamnntal, ou a revolução can1inhará .. ( M'uito bern.) · 
.. _ O ~art .. 62 do prqjccto, .dá maneirá por que está red·igido, · 
nao pode f1~urar na Constftuicão de U'm povo que se julgqu · 
apto para v1ver sob 1 o. reg1men republicano federativo. · 
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Estabelece111-se nesse artigo condições. e regras para a
constituição dos estados, que, além de superfluas e desneces
sarias, importan1 uma restricção á ~oherania que não lhos 
pó ele ser contestada. · · 

A en1enda substitutivr,· que ten1os a honra de · submettcr 
á consideração do Congresso, consagPa n principio da sobf'
rani~ doR estarlos, reconJ1ecendo-lhcs o cli.re'ito de se rpg·cren1 
pela Cons1.i tuic.;iio c p1~las leis que adol)larPm, sent outra 
·1·est.r·icc.;ão qun não n 1·es pci Lo aos pri nc i pios cnnsl.il.ueionaf~S 
da União. . · . ' 

Diz a emenda: <<Cada Estado reger-so-á pela Cotlsl..iLui({fin 
e pelas lois que adoptar, respeitados os princípios const.itu
cionaes da 1.1 nião » . 

Assin1, frca pel'fciLarnenLc accentuada a auLono1nia e a 
soberania dos estacloE\. · Elles · poderão constituir-se cmno en
tenderem, u1na vez que respeitem os princípios consti Lucio
naes ela União. Alén1 do mais, a . en1enda que apresentamos 
tcrn a grande virtude qüe deve caracterizar uma bôa lei, a 
cone i s~o. - . · · 

Sr. Pre.siclente., o art. 63 do projecto é un1 at.tentado 
contra todos os prjncipios federalista$.. (Apoüulos.) 

Eu· não cnrnprchfmdn con1o possan1 nxistir estados autn
nomns sPn1 direito all seu lm·ei!.orio. Estado SPrn ll'ri·ilorin ,-~ 
uina ent'idadn i mpoRSÍ\'Pl dP cc~ncPpção; porque '·' l~stado ~~ .-, 
gôver·no da soci,~ctatlr~ rfP. um crrt.n terriJ.m•io. E' o rlominio 

· destr qun j uRt.ifiea o· g-overno dos povns qun o bahit.arn. Nada. 
pois .. j ustifiea o disposto. no a ri.. 63 do 'pi~o,j ecto .. · 

A Conunissão dos 21 propôz u1n substitutivo, no qual 
consag'I'a pr.incipio opposto ao .do projecto, reconhecendo o 
direito dos estados ás terras devolutas situadás-- nos respe
ctivos territorios. Essa emenda restring·e por demais, entre
tanto, o direito da União, pois só lhe· concede cinco leguas 
de terras nas fronteiras e. as que foren1 necessarias para a 
construcção de estradas de ferro . Não- se · póde determinar · 

··com. precisão quaes sejam, no correr dos tempos, as necessi
dades da União, os serviços que, porventura, tt'nha de sa
tisf'a:Ú~J· e qun dClÀ1an.dem· de uma certa porção! de' terreno. 
,.rendo en1 consideração essas~ necessidades, foi que rodigin1os 
o substi1ut.i\'o qun aprcsent.árnos ao arL 63, do sf\guinlt) 
.rnorlo: 

. « $ão propriedaclo dos esLados as torras clcvolutas situadas 
dcmt.r·o dos seus L"rspr.eti.vos l inti l,os; cabendo á Uni~o, sqmento .. 
as que · -rorcn1 nccessarias para serviços fcderaes. » 

Sr. : Presidente, alén1 de~sas emendas, apresenta a re
_prescntação paraense um additivo referente aos proprios na-
cionaes. · 

... Possue n: Nação em todos os estados bens que eram des
tinados ao sc:rvieo do seu Governo centralizado. Esses ser.:. 
viQos cessararn 1)a1·a a União e passararn para os estados. 
E' justo que os acompanhem os bens a elles destinados .. Os 
palacios dos presidentés de provincia, as casas dos trjbunaes, 
resid.encias dos chefes de policia, as tAl.'ras o fa~m1das, que 
constituiam bens nacionaes, passam a pertencer,· pelo adcli-
1:ivo qun aprescnt.arnos, ao clominio dos e·stados. 

·. Djz .o a(Jcl iii v o: « OR proprios naci unans, .QLH~ nu o ri) rem 
nec.essarios para sprvi~,oR . da Uniã.o, passar 5o ao don1i1üo do.~ 
estados en1 cu.io I el'ritor·io ostivc~ren1 sikw.d;y~ ". 1~3.da n1ais 
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justo e mais consentaneo corri o reg·1me.o. federalista, pro
clamado. pela Revolução e consagrado no pacto constitucional 
que elaboramos. · (Apoiados.) . 

Não cogita o additivo dos bens que por sua natur~za 
estarão· ao ·serviço da Egreja official; porque, Sl'. Presidente~ 
me parece· fóra de qualquer contestação que, l~on1 a sep?--· 
ração da Egreja do Estado, esses bens acompanhan1 a EgT·~Ja, 

· a cujo serviço se·· destinaran1. Os ten1plos, os palac1o.=:; ctc:s 
bispos, os· seminarios, são· bens que . devern, pela sua: propr1a 
natureza, continuar sob o ·don1inio dos ministros dessa Egreja, 
para cujo serviço se constituíram. 

O SR. CHAGAS LoBNI'O -l\1as. os que já estavmn no do
n1inio do Estado? Os bens da extincta Companhia de Jesus> 
por exemplo ? 

O SR. NINA RIBEIRo- Esses, hoje, são proprios nacionaes; 
co1npletamente desligados do serviço ela Egreja, da. adminis..;. 
tração. uso e· gozo dos seus n1inistros. 

Nã.o creio, . Sr. Presidente, que haja quen1 .. possa. con
testar esse direito da. Egreja aos bens que lhe eram desti
nados·; mesn1o ... entre aquelles que lhe -inovem maior· guerra 
e que procuran1 p~r todos os meios ··exterminai-a. 

VozEs- Exterminai-a, não.; apoiado. · . 
' • •' ., I 

0 SR .. CHAGAS LOBATo.-·· .NãQ_l~a que.n1 pense nis_so. 
O SR. NINA RIBEIRo -.-Si ha '! 

• O SR.· Cci:EL.Ho CAMPOS-·· Extern1inar, não; coag·il: . 
. o· sa~ 0:\N'l'Xo-· os· fac.tos · tendém ·a isso .. (H a. nurne:...· 

1'oso.s apm·tes ·erri urrn e :.on"l-1'0 sentido.) 

'0. SR..' Nt:NA RrnÉn{o -··_Senhores, esta 111á. V011,tade contra 
~t Egi·eja. n1ani'fes.ta-se palpavel, mesmo na Constituição que 
'discütin10S. . . .. · · · . --· ·. ·· ' · · . · .· · . .· 

. O SR.. · qoELHo DE CAl\1POS ._.. ~fanifcstà-sc, ·.sim,. Senhores . 
. O SR .. Ní.NA RIBEIRO ."- Se'n1 '':if:Y len1braren1 de que a re

l:igião catholica é a da grande. maioria çla Nacão, sem se lem- · 
hraren1. de que o princii)al dogma·. da .Republica é o respeito 
á opinjão do·. maior nu1nero,. os redactores do projecto. con-

_,.stitucioTial, .depQis ele pJ;oclamarem .o F~rincip-io da liberdade 
de consciel).cia, ·.bnpõem testricções, que vão . ferir a crença . 

-. da maior dos' brazileiros·. · .· . . · · 
. A . dete;rrriiriaçãp de ser· sempre o· casarnento religioso 

.posterior. ao . casamento cixil, ·é ou .nã·o. uma rest:r;ic:ção á :li.-· 
bercla.de de conscienc.ia ·? · ~·• 

O SJt. .RAMI!l-O _ BAR,CELLOS - Mas.· o Congress.o Já· se ma
nifestou a respeito·. pela emenda dá -Commissão, ·que'- foi. vo-
tada.· ·-· .· · .. ·. · · . ·. · · · ·· : · · · 
. -' .. ·o'· ·SR. 'Nn~A RIBEIRo-·· ·· Ainda. não ·foi -'votad~ .. S'erá ou 

não, uma. r.estricção· á .- liber.dade de· éonsciencia a explilsão 
dos. jesúitas do territorio brasileiro ? ·. 

· .. · O ~R. CAN~Ão_~Apoiàdo.·E' mais ·que restricção, ·é uma. 
vwlenCia. (H a outros apartes.) _ · · 

O. f3R. ·NIN.A RIBEIRO - Si essa lei · pud.esse ·ser iilvocada, · 
era .un?can1ente .. Para ~e n:ostrai" o seu nullo valor, porque, 
apesar della, · ex1sten1 J8Stutas no Brazil, e entregues a ser~ 
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viço da maior in1portuncia na sociedade, qual o da educação' 
da infancia. Poi un1 recurso infeliz o ele ir-se apadrinhar 
a verscguição a un1a oreleir1 ·rcspeithvcl ·e digna ele toda a 
consideração dos brasileiros, con1 a legislação obsoleta do 
reino de Portugal. (Apoiados.) 

. Que é essa legislação ele nuto nwr·la, en1 face da sopa-
ração ·cta Egroj a elo Estado, s_enão uma restricção ainda á li
:twrdadc do consciencia '? 

O SR. CANT.:\.o- A inegibilidade dos padres. 
O SR. NINÁ RIBEIRO- A inegibilidade dos padres não s6 

é uma restricção á liberdade de -coiisciencia, como um atten
Lndo nos dil:oitos de cidadão bra:zileiro. (Apoiados.) 
· A · secularizaç.ão elos cemjterios, instituição que, cm toda 

· a parLo c en1 todos os imnpos, sc1npre esteve a cargo das 
differentcs eonfissões religiosas, .é outra restr.iéçã.o aberta á 
libel'dade do con.scicncia. (Apar·tes.) 

U~r SR. RgPRESENTÃNTE- As camaras são obrigadas a 
zelar pelos ccn1iLorios. · . 

-
U~r SR. REPRESENTANTE- Isso é outra questão. 
O Sn.. NINA RrnErn.o- E' outra questão, por certo. A's 

· camaras, dc\'c con1petir a policia e a hygiene dos cen:iiterios. 
Ellas elevem proscrever o Jogar onde elles deven1 ser feitos, 

. e o 1norlo pelo qual se devem fazer os enterram~entos; .ma3 . 
privar as confissões religiosas do direito de velar pelos seus 
1nortos, ou fore.ar a todas trllas a funccionarem em un1 mesmo 
cemiterio, é un1.a violencia á · consciencia de cada um, a ne
gação cornplela da liberdade de consciencia. · (Apoiados.) 

· Sr. Presidente, proseguindo na justificação das emendas 
que apresentámos aos titules da Constituição em discussão, 
tr·atarei da que se refere ·á extincção da Guarda Nacional .. 

Não ha nada .que justifique a permanencia dessa insti
tuição, tal con1o a temos, sob o regímen republicano que 
_abraçán1os. E' uma instituição n1orta, que só tem servido de 
pasto á politica, con1o. !3lemento. de corrupção e compressão .. 

Já no In1perio cogttava-se da sua extincção (Apoiados) 
como medida de alto alcance politico. A Guarda Nacional 

,:·foi semJ)re um.~ dos poderosos factores do falseamento da' 
opinião. Elia devo desapparecer .. Tavares Bastos matou-a 
nas J)ellas ·paginas do seu, livro inestimavel; e . si já nesse 
H~1npo era uma instituição· incompatível com as bôas pra~ 
f.jcas de um governo liberal, que diren1os hoje, como repu-
l_:llieanos. feder~listas ? (Apartes.)· .. 

Em substituição ·á Guar.da Nacional, propomos a creação 
do uma n1i.licia nos estados, .quç· como parte da força pu
blica a secunde na defesa internà ou externa da Nação. 

A emenda que apresentámos está -concebida. nos seguintes 
termos : « Para prover a sua seguranca, cada Estado organi-

. zará, . além ela sua policia, uma milícia». A organizacão dessa 
niilicia será· feita ele accôrdo com regras ·uniformes, que 
serão ··estatuidas e!n lei ordinaria do Congresso, e-, como parte 
~la força publica, póclerá ·ella ser rnobilizada pela União, erni. 
caso· de clefesa in,terna ou externa. . 

.. Parcce-Inc. Sr. Presidente, que essa milicia,·-:assim .or
ganizada, satisfaz ntolhor os fins a que se destin~ a. Guarda 
Nacional, o melhor se coaduna com o r.egimen. da ·Federação. 
(Apoiados.) 
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. UM Sn ~ REPRESENTANTE- E' a . substituição da Guard.a 
Nacional. 

O SR. NINA RIBEIRo· - Sim, ·n1as con1 uma organização 
differente, que fica a cargo, exclusiva1nente, dos estados, como 
existe nos Estados Unidos da A1nerica do Norte. 

Além da grande vantagen1 de })oder substitüir a Guarda 
Nacional que não pódé n1ais continual'; alén1 de ser un1a 
garantia' para os estaçlós, e uma das n1anife~taçõe.s ?-e .s~a 
autonomia, ·essa n1ilicia traz como consequenCia: dimintuçao 
do effectivo do nosso Exercito, reduzindo-o ao minimo pos-
sível. · 

Quando a União· precisar de forcas para a defesa interna 
ou externa da Na cão, terá na milícia dos estados · as precisas, 
cessando, assin1, ~os jficonvenientes da manúteilção. de un1 
grande exercito, que. alén1 de dispendios1ssinJ.o, é, muitas . 
vezes, unr perig·o, pois não deixará de influir na politica in
terna e .externa,. fazçndo d~s n1iilin1as pendeucias entre as 
nações questão 'de honra a resolver pelas armas. 
· E, senhores, por •. n1aiores que sejan1 as glorias que 
possam provir a uma nação nos resultados de uma guerra, 
não compensarão nunca os grandes sacrifícios feitos para a 
n1anter, nem a grande somma de bens de que· se· privarão 
os povos en1penhados p.e~la; -pQrque só a ·paz póde ])ropor-

. e1onar a verdadeira e sã felicidade. (Apoiado.s .. ) · 
Sr. Prosidente, a disposição do n.: 2· do art .. 65 do pro

;ior.to Jcva·-me a levantar uma questão~ que dese;iava ver re
~olvida, para evitar .g·raves complicações futuras. 

Diz o n. 2: «E' defeso aos. estados rejeitar· a n1oeda, 
ou a emissão ba.nca~ia em . cireulação . por acto do Governo 
Federal . » · 

Um ·decreLo . do Governo Provisorio mandou · qi1e 'fossem 
- cobrados ·em ouro os. -in1postos de· importação. . ·· · ·· · 

. . O SR. GABINO BEZOURO- Foi n1edida ·salutar, um dos 
n1elhores actos que praticou o 1\finistro da Fazenda; só assim 
teremos ca:n1bio ao par~ · 

. o ·SR. NINA RIBEIRO- Si é uma· medida sa1utar. para o 
, Govcwho da União, ella pó de tan1be1n ser considerada· como 
tal pnlo Governo_ dos estados. . . · '· 

E estes, como a · Uniiio, podeni decretar· que seus iln
posLos. s.eJam pagos ,em ouro., Mas, pergunto, si ·assim ae:on;
toee, s1 os estados, a semelhança do Governo Prov1sorio, dr.:.. 
c,rct~rem .. a . cobra!1.ça · do~ seus impostos em ouro, smnelhantr. 

-n1ech_da .unportara ou nao em uma . repulsa á moeda legal ? 
(~{JJ,üo· bern .. ) · .. . . . · · 

·Si a ,rnoeda naciorü~l, os . bilhetes dos bancos, não pod.e1n 
~0r re~eb1~los nas . estaçoes fl~~aes onde só . se exig·c ouro, a 
que · fJCara reduz1do · a preceito constitucional do n. 2 do 
art. 65 ? · · 
· .·. ···Então, . obriga-se 9s ·estàdos a receber aquillo que a 
TJnifio~ apesar de "ter emittido, ou auctoriz~do. a cmittir., ·nã.o 
quer· rece·ber?! .. · . · · · · 

~i, por outro . h~.d9, o . recebiment~ dos impostos em puro· 
J~~o ~mporta .a· rc.Jeiçao da moeda legal, elos· bilhetes banca- · 
r1os, f1~n·ç9so é convir que concorrerá poperosame~lte para a 
deprecJaçao do papel. : · · 
· · E' uma duvida. que suscito. 

•,' ·, 
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O SR. RAMIRO BARCELr..os- E suscita muito bem. ·(Apoia
dos.) 

O SR. NlNA RIBEIRO.- ... c que clese,iaYa vet· resolvida 
pelos con1poLentos. . 

Sobro. a organização do. município a representaçã~ pa
raonse subrneLLe á consideração do Qongresso un1 substilnLivo 
nos arts. 67 e 68. · 

A sua clisposiçt'w é· concisa e precisa. 
Consagr~a-se o principio da autonomia dos n1un1crrHos e 

deixa-se aos esLados plena liberdade para os org·anizar con1o 
rnelhor julg·aren1 conveniente aos seus peculiares interesses. 
( Avoiados . ) · . 
' A redacção ·elo àrt. 67 do proj-ecto, além de consagrar 

·· superfluidades, repete disposições já determinadas em ar
. tigo·s anteriores, corno esta: Os estados o1·ganiza1·-se-ão pm· 

leis suas- disposição que ven1os no art: 62. 
Cada Estado reger-se-á pelas leis que adoptar. (Apoia-

dos.) . · 
A. en1enda que apresentámos está concebida nos seguinLos 

tcrn1os: «Os estados organizar-se-ão por fórma que fique 
assegurada a autonomia dos n1unicipio::; en1 tudo·. quanto rP.R-
peito. ao seu pecu lia1~ interesse.» . 

Mando.n1os supprin1ir o art. 68, por esf:.o.r a sua dispo
. ~.isfl.o iinpliciLanwnte contidJ1 na emenda. 

Compele aos n1unicip:ios ;julgar a quern dr,vem dar o fli
,~r.ito de voto, dentro clqs .seus limites. (Apoiados.) 

O Sn. CHAGAS LoBATO- O capitulo 3° é que ·deve ser 
supprimido. 

O SR. NINA RIBEIRO- Sr. Presidente, tenho terminado a 
tarefa que me trouxe a esta tribuna, que foi motivar e jus
tificar as emendas ap1;esentadas . pela r~resentação paraense 
aos· capitulas en1 discussão do projecto da ConstitU'ição. 

Trabalho pela Federação · antes n1esmo da procla1nação 
da Republica; e todos os meus votos, todos os meus esforços 
são pa1~a que ella se opere ampla, de modo a poder propor

~ eionar aos estados todos os ·meios para poderem· livremente 
curf.ü: rlo seu hmn. estar .e engrand~cjmento. (Apo·ia.clo.ç.) 

Para nós, a principal questão federalista consiste na nmis 
11lena ·Iihercladc, para nos governarmos- como· entender-mos .. 

Fo·i pol' isso que v.Qtámos pela dualidade da magistra
lul'a ·c; consequentemente, ·pela diversidade de legislações 
civis, · crilninaes é con11!1erciaes, podendo cada Estado esLa
heleccr os seus differentes cocligos. 

· Viven1os sempre sob. um reg·imen de compressões, que 
. impossivcl .nos tornara a existencia na unidade do Imperio. 

O· SH. CANT.~o -' Fon1os. sempre .. esquecidos. 
·O ·SR. NINA RIBEIRO- O que somos, o que sabmnos a Uíís 

O flflVCU10S, á gTandeza das ·nossas Hm;est.as, á uberdadc do. 
· nosso só lo o á i n1mensidade dos nossos rios . 

· O SR.. ANTONIO BAf:NA -. E ao trabalho de nossos· con
cidadãos . 

O· RR. NINA R.rnErno -.- Po In1pcrlo nada conseguilnos. 
As obras. n1esmo. de caracter geral eram feitas a nossa 

c.usta; os melhorameútos do· n0.Sso porto, cáes, etc. · 

. '· ........ · 

' .~· ~· 
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Ntto· ten1os · 1.nna estrada ele ferro, uü1 el)genho cenLtat 

con1 garantia do Governo. 
N eh hum favor as nossas industrias, nenhuma prova~ en:-

fin1, de que fazimnos parte desse grande In11?er~o~ a . cu.1 o 
Governo centralizado cun1pria pt'ovor as prov1nC1as · con1 os 
Jnclhoran1ontos indispensaveis para o seu progresso·. 

Entretanto, Senhores, ouvistes da bocca au~tor1zada. do 
Sr. Ministro da Fazenda que ·O Pará o S. Paulo sao os . .:..unwos 
os lados que deixam grandes saldos em favor. ~da Unu1o . 

. · . Todo.s os rüais pesan:. graven1ente na. U:nHtO. 
U:r ... :r _ SR. REPRESENTANTE- Por aquelle quadro apresen

tado· pelo Sr. MinisLrÕ dá ·Fazenda, póde-se ·provar que ou-
tros · ostàclos deixam, tarnbem,_ saldos. · · · 

o. :sR. · AN'rONTO BAl~N_A -_ E' o que resta provar. 
O SR. NINA ,Rr:BETRO -· -Ainda agora, con1 que parcirnonia 

procedeu o Gove1~no en1 r_elaÇão ao Pará ! -
Que representação ten1os nós ;neste Congresso ? 

·' Só sete· representantes tem o Pará, ao passo · que outros 
estados foran1 prodigamente- aquinhoados. : (Apoia,dos.) , _ .. · 

Estoü certo, Senhores, de que quando o Sr. Ministro do 
. Interior conhecer a estatística ela I)opulação a que se .está 
procedendo no meu~ Estadol. reconhecerá· a :injustiça cmn que. 
nos tratou·' · · . 

Todo. o. nosso. en1penho, hoje,·· é para que nos deixen1 
viver.-~ . 

Queremos plena .liberdade· para 'agir, .para. promover o 
nosso engrandecimento~ · · · -

Ma~, si nos sentimos fortes, si c.ontan1o·s con1 · recursos 
prorn·ios para. podermos nos manter na mais plena autonomia, 
nent por isso no~.furtaren1os a quaesquer sacrif:icios eni. be-· 
ne.ficio dos estados que se sentõm fracos; · . : _ 

I . . 

0 .SR. ANTONIO B!\.ÊNA-_ Muito. bem.-·. (Apoiados.) 

... 0 'SR •. NINA RIBEIRO-··_ Mais um, menos. UIU sacrifício, ao 
·sacrificado de ·todos os tempo~, não· nos irrip,edirá de attingir 
a nosso fim. · .. · · ... · . . 

Si este· addicional .. de 15 o/o, ou. outra. qualquer. medida 
de carac!er provisorioi _~ fôr -- indispensavel para manter auto
nomo , e Independente qualquer ·dos estados do· Norte ou . Sul, . 
. nôs . o acceitaremos,~ e. bem satisfeitos no·s· consideraremos si 

·_ do ' sacrificiç . que fizermos. re.sult_ar o summo bem.·. (le po
. · ~errp.os cçnbnuar a. abraçar-nos, do Amazonas ao Pr.ata, como 

Jrmaos, filhos da mesma_ Patriar.· (Apoiados; muito bem.) 

. o': $.R., ÁNTONIQ BAI'i:NA _· ._· . Essês são •' sentimentos 'de. todos 
o·s pal"'aei?-ses . (.O. o.rado1' é . cum:2_?ri1nenta.clo por múftos Srs. 
rep'resei~t:antes.). ·· 

· São lidas, apoiadas e entran1 conjunctamente em·. dis- .. 
cus são :as seguintes· -· :. _ 

E1ném!:as . 

Additivo ao ar L 6 2 

. ·§ . .Qs, · goverJ1~dores, dos estados são agent~s naturaes 
(lq Governo .. F,eclc1~a;l para .:.:fazer cu;nprir a Constitui cão ·o as 
lc1s da Nação. -J: L ... Co-elho e Canipos . .- · ·.. , - · ,:.'··· 
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Ao art. G4 

Seja substiluido pelos seguintes: 
A rt. G.1:. E' facultado aos estados: 
§ 1 .. ° Celebrar entro si ajustes c convenções sem caractet~ 

politico, respeitadas as disposições clesLa Constituição; 
§ 2." Regular o processo da eleição tanto de seus repre.-. . 

sonLantcs nas assornbléas legislativas locaes e no Congresso · 
Nacional, con1o de seus governadores o de quaesquer outros 
de seus funcc:ionarios electivos, ficando salvo ao Congresso 
n1encionado o direito ele alterar o ·processo estabelecido no 
que disser respeito á . eleição do seus membros. 

Art. o5. Os poder-es ou. direitos que pela presehte Con-
stituição ·n8.o são cleieg,ados á União, ou negados aos estados, 
se consicloran1 reservados a estes, ou ao povo; não. podendo 
se1· dada ú n1csn1a Constituição interpretação alguma que 
prejudique os direitos c p-oderes dos ·mesmos 1estados. 

En1 9 de .Janeiro de 1891. -J. 1\f.eira de Vasconcellos. 

Ao art. 67 

Subst;i Lua-se pelo seguinte: 
Art. Os . n1unieipios prganizar-se-5.o ele accórdo con1 

as con$LiLuições c.los ·estados respectivos, observadas as se .. 
g;uintes bases : ·· · 

.1.° Completa auLon_on1ia en1 tudo' quanto respeite ao seu 
peculiar interesse. 

2·. 0 Electividade ele achninistração local. 
:3. 0 ITacu1dacle ele colcbraren1 co1n um ou n:iais rnunicipios 

elo n1esn1o Estado os ajustes ·necessarios l)ara a realização de
obras ou serviços· dü restricta con1petencia ele cada um em 
seu respectivo territorio. 

Ein 9 elo janeiro de 1~9). - J. 111 eira ele Vasconcellos ~ 

Ao art. 65 

Substitua-se o § 3° desse artigo pelo seg,uinte: 
§ 3.° Fazer· ou declarar guerra a· outro Estado ou po

tencias extrangeiras, exceptuado o caso de jnvasão ou de 
perigo tão imminenLc que não admitta der:nora. 

· Accreccnto ao n1o_s1no artigo o seguinte: 
.§ 5.0 Alterar as clausulas de seus contractos sen1 'accôrdo 

de outra parte contractante. 
Bn1 9 ·de janeiro de 1891. -.!. 1'rleira de Vasconcellos .. 

Ao art. 68 
Supprima-se. 
Sala das sessões, 9 de janeiro de 1891.-.Borges de },fe

rleiros. - I/O?ne??o Baptista. - Julio de · Castilhos. - B ·: 
C a'm p os . - V i c to?' i no 31 onteiro . - Púüwiro 'NI a c h ado . -- J 'lllio 

-Frota.. - Alwcu. -- Per·cira da Costa.·- Alcides Lima. _...; 
Thoniaz FloT·es. -.- Anaelo Pinheiro. -_Cassiano' do Nascimento . 

.. 

··:-; ·.' 
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o Sr. Ratniro Barcellos - Sr. Presidente, Srs. membros 
do Congresso. Confesso-vos que subo commovido a esta· tri
buna o commovido, Senhores, porque, neste n1omento, em 
que tratan1os- de organizar os estados,. se n~e affigu~a corno 
que. un1a scena de· t:anülia, em que, chegados .9S fll.llo~ da 
casa á maióridade, deixa.rn o tecto paterno para constltun·ern 
mn separado suas familias: é o que parece passar.-se neste 
1nmnento. . 

Os estados, antigas províncias, ·tutelladas por u~na 121ú 
organizacão politica, que coube en1 sorte ao nosso pa1z, vao, 
neste momento, depois da sU:a independencia, a~o:pLar UJ? novo 
regin1en que deve produzir sua grandeza e. fehcrdacle :lutura. 

Con; esta ma teria, Sr. Presidente, in1plican1 todas as 
outras que tén1os aquí discutidõ e que terernos ·de discutir 
para o deante.· Tratando êla org·anização dos es:•ados, não po
dem os oradores .que vên1 á tribuna, deixar de fazer refe-
rencias a todos os pontos do projecto. . 

V. Ex., pois, . perdoar-n1e-á si eU' divagar, por alg·üns 
.n1on1entos, do que· está propriamente ern discussão. 

Sr. Presidente, a este proposito julgo conveniente repeLir 
aqui un1 co'nvencin1mlto, que tenho, não só_pessoal,.._. n1as de 
todos os meus con1p~_nlleiros· na rcpresent.açao do Sul, srrn 
. excepção: ~~ o sentin1cnto da unidade .nacional (Apo·iado.ii), o 
sentilnent.o· hrazileiro, que acabou de ser affirmado aqui pelo 
nosso irn1ã.o qnc Jica colloQ~do no outro ext.rmno do paiz, n 
. .Pará, - pela voz. de ·unl seu il1ustre representanl.n, e que 
tnnho o dever e o prazer de acccntuàr tamhern, c1n nome 
daqucllcs que occupam o. extremo ·sul. 

• VozES- S~nti~en.tQ. geral . 
. 0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Si alguns dos menos o'bser

vadores têm encontrado .no procedimento da deputação do Rio 
·Grande visos ou indici'os ·de un1 s·entimento separatista. en-
gali.am-:se redondamellte. ·(Apoiados.) _ 

_ O que ·affirmámos e continuamos a· aJfirmar é que ti
nhaJnos organizado uma lucta pelos principias federativos. e 
que vrocuramos nos . aJ)proximar do .ideal da i1ropaganda; 
pl"'Ocuramos ea_ualmente,. con1o republicanos da propaganda 
anterior á Revolução, salvar compromissos tomados. J1CI'anto a_ 
opinião nacional e . dos nossos concidadãos do Rio Grande. 

Si aq.uelles, collocando.:..se, no seu modo . de ver, en1 un1 
tm•reno que dizem ·pratico, julgam que as nossas n1cdidas vf.to 
além do que é possivel fazer no momento ·actual,· isso não 
pôde de maneira · alg·un1a infirmar . o procedim~nto correcto 

_da deputação :!'io-grandensé, que tem aql;li r.evelado, -uniforme
ment~, que nao. quer outra cousa além da mais perfeita or-
g;anização da Republica feaeral. · · 

· Senhor~s, tem-se· aqui faHado varias. vezes de Norte c 
Sul. 
, Peran.te ?s ·interess~s do patriotisn1o, perante a solidarie-

dade que rndiCa a nossa união. politica, não ha Norte nmn Sul 
(A'J!oi.ado.s) ; ~as per!ln~~ int~resses de orderp material pe
c~l.Iare.s ás d1versas r~groes tao varias. no Brazil, que diver
srfiCam cm tudo, no chma, nos productos e nos costumes, nós 
não porlenws .deixar r) e· reconhecer que h a interesses do NoPI.n 
e que ha interesses do Sul,· diversos. · · 

Senhores, si cu pudesse descolli~.ir o· ,r, da questã.o que · 
resolvesse egualn1ente 1.Jem para o Norte e pava o Sul o 

• 
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de~ridr.n·ctt·U/tn federativo, cu o apresentaria neste Congresso, 
pa;r·a congTaear os interesses, - nãp os interesses 1])0liticos, 
po1'que estes, para rnin1, cstiver·arn sernpre harn1onicos e con
Linuan1 consagt·ados. 

O Brazil, c-n1 rneu n1o'do de. cntendm·, é urn dos paizes do 
mundo cn1 que o sentin1enlo nacional está n1ais arraigado.' 
(M tl'ito uenL ) . 

Senhores, a o1·ganização elos eslados Ü1lplica, principal
ruonLe, con1o está na vossa consciencia, corn a organizac_:,ão de 
::;nas Jinanc.;as . .Já discutin1os aqui, largau1ente, este assurupto, 
c n[w (~ esta a occasião para \roltarn1os a elle, si bern que 
pttu deixasse ele ser a proposito. · 

De faclo~ veios acontecilnentos de orden1 econornica, nos 
ullin1os annos~ U~1n dit'fcrenciadó en1 n1uito a prosperidade do 
~ul, ela prosperidade do Norte. Porque.~ Este fac lo provén1 
de lermn de8apparecido do Brazil os escravos. No Sul tem 
::-:;ido pus::; i vel aLtrall it· urna corrcnlc ii nuligTaLol'ia pal'a subsLi
lnir o trabalho escravo; para o Norte~ devido ao clitna l)l'Ül
eipalnwnte, ainda não nos :roi. dado oncarninhar urna uol'reute 
uffiuaz de ~.:oluniza(,~ão. 

O SH. St~HZEDELLO - Não é esse o n1oti.vo. 

O ·~õH. H.AlV.IIH.O ·BAn.cJ~r..r .. os -.Si não é r,ste o motivo, é urn 
dos vt·incipaos. Estou, pül'l~!nl. convencido de que no n1unwnto 
L'lll q110 o Sul tiver absorvido o ncccssario da actual imnli
gr·aç,ão c :que ·não 1 enha n1eios para a·ccon1modar en1 n1aior 
numeeo no sc1.1 terrltorio do que o necessario para o seu des
envolvi.n1onto, os iln1nigrantes ter:io de procurar onde rnelhor 
pos.san1 en1pre,gar a sua actividade. -

E' preciso reconhccern1os que no governo da Monarelüa, 
as~im eom-o no governo da Republica, ten1-sc dado liberdadl3 
aos irnrnigrantes para se localizaren1 corno 1nelhor ,lhes 
a.prouver; nen1 podia ser de outro modo, quando preeisarnos 
attrahir o imn1igrante. Qualquer in1posição ou vexame o afa.::::-· 
taria elo nosso paiz. · 

_ . Mas~ seja por est.a ou por aquella causa, ·ha un1a · diffe:.. 
renciacão de interesses na actualidade, o que, de certo modo 
t01n de perturbar a organização do Governo federativo. Pre·- . 
cisanws, portanto, collocar-nos ·em um ponto de vista con1-
mun1.; porque, na realidade" as fontes de renda do Norte têm · 

- din1inuido, ao passo que as do Sul tên1 crescido. As medidas 
· que poden1 servir para o Sul, podem .deixar ·de servir, para u 

Norte. Mas, si nôs adoptassemos a medida que a deputaçãü 
do Rio Grande elo Sul p.rop.oz, teriamos, a meu ver~ encontrado 
tuna .solução consentanea com interesse ele todos, IJOrqüe dei
xán1os plena liberdade, .en1 materia de finanças, aos estados, 
salvas as clisposiC:Õf3S do art. G<>, limitando o que pertence à 
Uni fí.<l. Des.L<~ mnclu os eslaclbs· te.eian1 recursos o üoderian1 
v.i ver independentes; e estes recursos estão consignados na 
enu~nda que ni'l'erec·en1bs. · 

~Di.zmn que os estados do N orLe só poden1 vivo].' si lhes fôr 
eoncediclo um in1posto addicional na importação. Mas, quen1 
pagará o .addieional lançado sobre a in1portação ? Será a po
.rm,pulaçãn dos r,s! nrlns. Portanto, a questão reduz-·so a calculae 
cn1 quanto póclr montar ·o rendhnento dos 1.5 o/o addicionacs, 
o lançar por outro 1nodo o in1.posto, visto como a questão, no 
fundo, é a n1e.sn1a: é o mesn1·o contribuinte quen1 .paga. 
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Si. é o n1esn1o contribuinte ·quern paga, não tên1 razão os 
que· teima1n para estabelecer-se un1a ·conf\ls~o no assum.pto 
de discrin1inação de rendas, tal como C? addiCional dos 15 o/o. 
A questão se reduz, pois, en1. seus ultin1o.s. tern1o~, a ~m ex
·pediento de recepção de l--enda~ que, na reallda~e, e n1a1s con1-
:modo pela Alfandega, m.as qu~ pó de. ser 1~erfeüamente. trans
formado por uma transf1guraçao do 1n1posto e consecuhvo re-

. · gula,n1·ento de sua· cobrança. . , . · . 
· A questão, repito, só é do .mudar o .sysl01na tr1butano;. e 

não vejo nisso uma grande diffl1culdade; ·porquanto poder-se-la 
até n1esn1o acabar con1 os in1postos de importação en1 todo o 
})aiz, subs~itu}ndo-os pela coittr~buiçã_o · dire~ta,. . · 
. 1M.as na o e este. o ponto· da d1scuss.ao; subi a tr1buna para 
tratar de uma 111ateria. que é. gravissiina. Sf n1e fosse per
mittido externa·r. un1.a opinião particülar, que póde ser par
ticularissin1a rries'm·o, eu ·diria que é a n1ateria mais grave 
gue está contida nesta Con.stituiç .. ã·o.. . _ 

Senhores trata-se da emenda da iComm1ssao ao art. 65, 
emenda referente ao n1eio circulante'. . 

·.Pelo projecto de Constituição se diz (.Lê) : «E' defeso ·aos 
estados .. 

§ 2. 0 Rejeitar a n1oeda, ·ou a ~1nissão bancaria en1 cir-
pulação por acto do .Governp Federal.» 

A Commis.são · propõe a .seguinte emenda (lê).: . 
« ReJeit~r a moeda. legal.» . . 
Senhores, não sei si perdurarão as rnedidas . de ordmn 

··financeira estabelecidas pelo Gov(3rrio Provisor i o a respeito da 
emissão bancaria; ~mas o que vos pos.so dizer, plenamente con
·vencido,· ·é que, infallivelmente~ fataln1ente, obrigados· pelas 
leis econon1icas reconhecida~ .em todo . o n1und·o, o Brazil, d,en-
tro en1 mui to breve tempo, h a de abrir mão do curso i' o r-
cade. · .· . · 
. O curso forçado é uma cousa hoje anachronica, .e não só 
anachronica, con1o perigosa, porque não ha nada n1ais sin1-
ples do que iii1primir obrigações de credito sobre um papel. 

Mas o que é muito difficil é fazer com que este papel 
seja. acceito êon1.à representação de um valor exacto e real, 

.. que seja reü.onhecido e admittido pelas funcções de compra 
··e. venda, si elle não tem a traz de si a real garantia do seu 
credito para· valer o que elle · diz· representar. , 

Ora, ning-qem é capaz de affirn1ar que credito .seja uma -
cousa qependente de lei, que se· possa in1pôr credito por n1eio 
·de· decreto~, quer sejam de· um governo provisorio, quer de· 
un1. governo normal; o credito é sempre representado . por 

· ·dous :factores essenciaes: o principal, que é o valor n1'aterial 
. .co.rrespondente,. e- o factor moral, que é um. addicional deri
vado do equilíbrio .sociai e da bôa fé que preside á. harmonia 
dos sentimentos humanos. . · · .· · · · 

~E.ste. valor por si só ·não póde crear ern abs.oluto o crc
. dito; e si não fosse assiln, não haveria' homen1 ·honrado pobre. 
. . .. Meus Senhores,. o. cu~so forçado . é: o peor, mal que se ,p6de 

.1n1por a qualquer pa1z; e un1a calan11dade, e un1a ealan1idado 
:de-· tal natureza, ·que, em nenhtun paiz onde o· curso tenha 
·sido·'. forcadp systen1at.icarnente, se haja observado o desen-
,yolvimento de un1 real. . · · · . · 
, .· Têm-se ... visto J?l'Osperida?es ficticias,. que dentro de pon-
co_s ap)l()S ···S~·O· .seguidas :cte cr1ses,· e de cr1ses tren1enda~ •. . 

I 



Eu não ].n:cciso, Senhores, apontar-vos o ex01nplo de. nos
·sos vizinhos; o qu c vos posso clizer ó o segú intc. . . (H a u·rn 
apa1·te. ) . . 

Attenclamos ús cil'cun1stancias; diz: o nobre Deputado; rnas, 
que é attendel' ás circun1stancias scnllo isto: que cada um 
gaste conforme aquillo que póde? 

!Não attenden1, iÚS cirlcun1stancias aquelles qtw gast1ar:1 
abusando do crecliLo e lançan1 o papel repl'esentalivo da ~n1oed::t 
sern teren1 as. garanLias .suf'ficientes, confiantes na lei· da in
•\iOiivertibilidacle. 

$erihores, si no tempo elo In1perio' eu já 1r1e manifestava 
'c'o~llra o papel-n1occla. . . · 

UM Sn .. HEPHESBNTANrrE -·- As condições erarn outras . 

. O Sn.. H.AMino BAHOELLos· -· - As condiç.ões eran1 outra.:5, 
111as não eran1 peores do que ·as actuaes, ao c·ontrario. 

O papel qüe, aliás, repre~enta a son1n1a de 180 e tantos 
n1il contos, o papel inconvertivel do Irnperio, n1as que tinha 
.atraz de si, corno garantia, o credito, a riqueza de todo o ter
.ritorio nacional, si es.se papel era ·un1a das causas, em nosso 
.Paiz, - de uma· extr~ordinaria variabflidade do cambio, que 
não .será daqui a alguns annos (Aparteis) o papel emittido 

. en1 pr-oporções cinco e seis vezes maiores, sern ter, na· rea
lidade~ 'conversão nen1 esperança de conversão ? 

Senhores, consultai, lêde, procurai en1 tod.os ns que tê111 
oscripto . .sobre Economia Politica, e si encontrardes opiniã·') 
que defenda o papel inconvertivel, dou por. não dito o· que 

. tenho di to . · 
·.I 

O SR. ISERZED.ELLO - lVIas h a de se provar. que ·o papel 
c}ue . terr1os não é. inconvertível.· 

O SR. ·RAD.ÚRo BARGELLos .-·- Nunca o provaria; p·orque. a 
·. ·disposição do decreto· é l;lffi. puro sophisma, é illusoria e vã. 

Sr. P:residente, no projecto que nos .offerece, o Governo 
QLLer obrigar os. estados .ao curso forçaçlo, · ao recebilnento 
.obrigatorio do papel honcario; n1as -o. proprio Governo. re·cu~à 
esse papel a que quer subordinar os estados quando obriga a 
pag·ar os direitos· aduaneiros. e:m ouro à União. ·E' u1na an(}-

. malia e uma injustiça. (Apoiados. 'JJ1uito b~m.) · 
· . Então, h a dois .systen1,as .Para· o curso do papel: ha ur:n· 

,,que rege exclusivamente p~ra União, que não recebe este papel 
·en1 suas alfande,gas, e ha outro n1.anda~do que os estados não 
possan1 recusal-o ? . . -

,. . O . nqbre representante que tantos aparte.s 1ne. dá .. ·. 
O SR. SERZEDJ~LLO - Por·que. V. Ex. n1'o p~rrnitte . 

. ··,· 0 SR. RAl\IIRO BARCELLOS - ••• concilie isto COl11. O que_ 
... está na' üonstituiç.ão. . 

Senhores, ainda ·é tempo de ren1ediar estes· Inales; e o 
Congresso, eu o espero, o fará. 

O· Congresso votar.á, ·. eu creio, segundo os interesses na
. éínnaes, 'disposições constitucionaes eguaes áquellas que' estão 
'coús'jgnadas na lei fundan1enlal da Suis.sa: isto é, :a legislação 
sobre bancos de em.issão pertencerá a·o üorigrésso Federal, n1a-; 
,não será perinittido nunca o privilegio_ ou. o monopolio, nern 
.tamben1; P. papel inconv.ertive~.: 
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o SR. SERZEDELLO - Mas a Suissa está en1 condições _os
JJL•ciaes. Os encaixes n1etallicos cxceden1 scn1pre ú en1issao. 
E' preeiso attender a i$LO. 

0 Sn. RAMIRO BARCELLOS -.Eu noto .que .no espirito de 
alguns, e 'especialmente no do illustro represe~tante do ~?ará, 
lta un1a confusão . enorl'ne a respeito da questao de credito e 
da representação e garantia de papeis ele credito. 

· 'l)ara. S. Ex. nã,o ha n1al alg·un1 ·N11 ernitti1ren1-se ~Oü rnil 
do papel bancario sem que a este corresponda o encaixe rne
tallico correspondente. 

O Sn.. ARISTIDEs LOBo -. Diz que não influe no can1 bio • 

.Q Sn. t~]ERZEDELLO - Não disse tal. 
0 SH. ·RAM~RO BARGELLOS· - J\1a.s O perigo é facil (le 

pl'evcr. En1quanto perdurar a situação actual, ern que cstuo 
centenas c centenas de err1prezas en1 via de formaçã·o; cn1 que 
as mnissõ·es ·bancarias estão servindo, especialn1ente, para. jogo 
da Bolsa de uma grande· praça con1o a do Rio de Janeiro, 

. não ha a n1onor duvida que, con1o. o.s iri:corporaclores de corrl
panlüas tê1n ilitcresse de passar adeante os seus· papeis, quanto · 
1naior fôr a emissão, mais facilidade se -encontrará na collo-
cação dessas mnprezas ~· (Aprtes.) · · , 

Não ha duvida que essas g·randes · mnissões 'bancal'ias 
são i'avoraveis para ·o desenvolvilncnto da febre de actividade 
que se not~ aqui na pra'ç.a do Rio de Janeiro; mas no n1o-
1nento en1 que essas con1panhias fore-n1 obrigadas ·a integralizar 
·a.s suas acções, ·que ·estão apenas re,presentadas por 10~ 20 e 
.30 o/o~ as cousas hão de n1udar, infallivehnente, a. cri~e .se de·~ 
clarai'iá·. e :o paiz ha de sentir a falta de um a_vultado capital, 
que estará, entã-o, .in1mobiilizado nos papeis. que por falta d·c 
confiança não. pud~rem n1ais entrar na circulaçãe e jogo da 
praça. 
• ·. As hoas. Ollll)I'ézas hão de sentir., eütão, o n1al, e terão ele 

. ir pr·ocurar. no extrangeiro o 1capital necessario á inte.grali
-zação de suas acções . Como a · moeda ·é uma n1ercadoria, c 
como toda n1ercadoria augme·nta de valor quando· augn1enta · ·=t 

· procura, certo será que chegaremos, fatalmente, a -uma grandG 
· depressão 'do ca~mbio • · ·. .· · ·. · · 

Senhores,- não ha düvida ~alguma que essa crise se ha' de 
dar. · Para a realização de tantà cousa . promettida e . engen
drada, nós havemos de ir procurar ·o capital, que nã.o temos 
real. ... 

0 'Sn.' .SERZEDELLO -dá· ~1m aparte. 

O ~n. RAMIRO BAR;clELLos -. -. No .1notnento ·em que se quer 
regular1zar· (toda aJ vida :p\uhhca,\ deve-se rO:gu:lariz-ar cotn 
1~1u.i.tt! cuida-~o a no.ss~ vida economica; porque não h a povo 

· iehz e l'C.S·PCitado scnao· ·aquelle que gnarf,lar ~con1 1nuito ~elo 
n cu_iuado o seu proprio· eredito; não va1nos reduzir· o Brazil 
a tuna. posição htuuilhante, .áquella dos .que- são obrigados.· a 

. t,ater .a to~as as pqrtas Cl"l! ~usca de dinheiro mnprestado . 
. O Il.}a1~r acto de patrwtlsmo que ·póde praticar este Con- · 

gres~o e flr1nar. a;s base:" cm que . .se t01n de; desenvolver o 
credito, para evitar a l}t'ISe. · · · 

O SR .. SERZEDBL'Lh -E' .preciso que V. Ex. ~eja Ministro 
ela F.azend.a. 

I 
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O .Sa. l1AM1LW BA.rteELLüs- ~no l.enlto pl'L'IL'LH,;Õt:'~ a i:-::-~u, 
(~ J.leln rnc rec·onhcço con1 habilitacõc~ ueccssariu.::; -pat·a; ::;1~r Mi
nistro da Fazenda. 

O SR. SERZElDELLO - V. E.x. quer legislai· en1 abslraeLo. 

O :SR., lH.AMlH.o BARCEJ..·LOS - V. Ex. desconhece os daü·us 
q uc são cornrnuns a todos os povo·s; -v. .l.Ex. deixa de per
Deher que não ha decretos nen1 exposit,;ões de· rnoLivos qlle 
possam fazer al'Lificial-n1ente ·o i·1npossi V L' I, bLo é, u crcdi Lo 
sem garantia real. 

O papel inconvertível é un1 perig·o, que nu1wa dcsc'jal'itt 
ver no n1en paiz. (Apwrtes di·ve-r:sos.) 

A mneuda diz: rnoeda legal. 
A 1noeda legal é aquella .que tiver -o eunhu da suLtut·utlia 

nacional; smn isso não será rnoeda legal. · 
;UlVI SR. REPRESENrl,AN~E - 0 papel-1110eda IllCSlilO não é 

rnoeda legal ? 
O )SiR. IlAMIHJO BAH.GELLOS -A moeda de un1 banco é urna 

nota promi.ssoria, que deve ser convertida no n1omento em 
que fôr apresentada. 

Não é moeda legal, porque ninguen1 é obrigado a receber 
forçadamente un1a promessa de pagamento como rnoeda legal; 
só é n1oeda legal a moeda que tem o cunho da ·soberania 
nacional, repito. 

O SR. SERZEDELLO - E' n1ais facil d:izor jsso do que 
i'abr.icar ouro-. 

O SR. HA:NIIRo BARG.I:M.~Los - Sr. P.resideniP, a r·e::;peitu de 
c~rculação fiduciaria não queira entender o Uongre~so que eu, 
rnanifestando-1ne contra o curso forcado no meu paiz, ::;c~ja ao 
rrw.smo tempo contrario aol:l grandes n1eios de circulavão, que 
offerece o ereclHo -- -o Cl'edito, quando é devidnn1entc re
presentado por garantias de orden1 rnateriaes c n1oral. 

Não ha duvida algurna que o hoss·o pai.z resentia-se g·ran-
. demente da ·falta de. meio ·circulante; porque para un1 paiz 
vasto e extenso co'n1o o no_sso, ,com un1a população talvez de 
mais de '14 milhões, nós tinhamo.s, apenas, c·omo 1neio cir.
culante, a quantia de 180 mil contos. 

o· SR. SERZEDELLO - E, que era absolutan1ente inconver
tível; essa quantia não representava valor nenhum . 

.O !S:R.. CH.<\G.-\.8 LoB \TO .- Rep-resent.aYa n eredito du E~
tado. 

0 SR... HAl\IIHO BARCELLOS - ·Senhoret-), a t\Úldatyâu du 
estabelecünentos que atiren1 nota:s bancarias á ~drculaçã.P 
para facilitar as operações de üompra, de venda e de pernnlti:t, 
é uma· necessidade c é tuna necessidade q uc jú poderia estar 
attendicla, c attehdida pelo n1odo por que deve sm· ;· porque não 
t'altaran1 no Brazil . cstabelecinlento::; bancarios que JH'OlJU
zessen1 ao Governo. 1nesmo ao Governo da ll\·Vonar,ehia. ao S1·. 
Affonso üelso. Jazer a emis.são bancaria eom o :l:'undó metat
lico correspondente. J~~.m relação á minha. p1··ovinuia., hojo 
Estado do Rio Grande do Sul, posso dizer a V. Ex. que o 
velho e antigo banco da provincia, logü que foi publicada a 
jei, propoz ao Ministro da Fazenda (da Monarchia) o Sr. Af
fonso .Celso, fazer a omi!ssão co1n a respectiva garantia de 
ouro . 
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o Srt. SEn.zBDELLU ---Nas condições ,quoV. Ex. deterrnín~: 
200.00Ü' :000$ en1 ou1·o e 200.000 :000~ en1 papel ? Sen1-pr e 
queria ver i.sso. 

- 0 Sn.. RAMIH.O BARCELLOS 1\:las, V , Ex. está ·fazeudv 
u1na confusão horrorosa. 

o Sn.. SERZEDELLo -V. Ex. foi que~11 disse isso: que a 
enüssão só lhe convinha assin1 - 200 xxul contos e1n ouro e 
2ü{)l 1nil contos em, papel. 

·O SR.J RAMIRO -BARCELLOS -Onde foi· que eu o disse 'l 
o ~SR. SERZEDELLO -· N u1n dos seus discursos anteriores. 
o :SR.. RAJ.\.ÚRo B~CELLOS -. ~Não disse tal, nem podia · 

dizer serrielhan te ab-surdo . 
o SR. SERZmi)ELLO . - Então não comprehendo a sua con

vertibilidade imn1ediata em um paiz que não tem circulacã·~ · 
1netallica . 

0 SR,. RAMIRO BARCELLOS - Pois eu VOU explicar, e 
V . Ex ... verá; e,u suppunha que não tinha necessidade de d~r 
lic.ões a este respeito, porque é cousa comesinha. · 

O Sa. SERZEDELLO -N amos s~mpre ouvir a lição. 
0. SR. RAMIRO. BARCELLOS- Senhores, está adoptado como 

typo em todas as nações civilizadas f? · no espirita .·de· -todos 
·aquelles que têm estudado esta materia, que basta a metade, 
e, em certas circumstancias, 1nenos · da garantia .em fundo me
tallico, para que a emissão seja acceitavel e acceita ;- porque ? 
.o p.orqu.e é cousa muito simples: os })ancos têm uma infini
'dade de operaç.ões . em sua activid~de commercial; têm car
teira bypo.thecaria, têm carteira CO~lllercial, têm descontos, 
.deposito~, contas correntes, cauções, .etc. 

O SR. SERZEDELLO·- Eu direi que V. Ex. não é feliz nem 
ná sua proporcionalidade, que não é essa. 

O. SR.. RAMIRo" BARCELLOS -· Senhores, estou . citando um 
fa,c.to: isto não m~ pertence, pertence a todo ·mundo que. es-

. ·tu da esta .màteria. · _ 
Pergunt~-se: Como garantem os. bancos, apenas· c.om me

tade do · fundo metalfico das notãs que la!lcam ? · Garantem 
com os outros papeis de credito; garantem com todo o seu 
activo; garantem cm;n QS. valores de ·suas carteiras.. · 

E está estabelecido, e sabe~se que, na corrente das opi
niões, tod~s as vezes que o publico e~tá informado sobre o 
credito respectivo dos pan,cos, ew geral não procurà · fazer a 
conversão, em geral · a · CO!lfiança mantém a . circulaÇão. 

E vemos (isto não. é cousa nova, é corrente eni todo o 
Mundo) que quand0, po.rventu;ra, a desconfiança se qu_er es
t.ab~lecer, os bancos, gera-hpJ:ei).te, c·ompletarn o qüe · é neces
sar-lo par~ sustentar a. corrida, depositando os titulos que t.êm 
en1 cartmra em outro. banco, a troco de ·mo·eda para resistir 
aos apuros ~a desconfiança. (Apoi~dos.) 

~-Isto esta, se vendo todos os dias, em todas as p.raç~s. 

O S:~;t. BE:YLAR~~ÚNQ CARN~mo- Perfeitamente.;: muÚ,o bem 
demonstrado . . 

0 . SR.. RAMIRO BARCELLOS -· Senhores eu· votarei e si 
duzentos votos tivesse, votaria sempre contra o papel incon-

I 
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vertivel. Não ficarei tranquillo sobre a sorte do 1neu paiz 
em 1nateria financeira, emquanLo não vir partir do seio do 
seu Governo, do seio do seu Pal'lamento, uma medida que 
acabe para todo o sernpre con1 o pupol inconvertível. ~ão 
poderá ser de prompto, mas seja-o g·radualmente. 

Já que cahimos neste mal e não poden1os desarraigal-o 
de n1omento, vamos estabelecer, e podemos fazel-o, uma. 
série de medidas que vão g·radualmente tornando convertivel 
o papel inconvertível. · · 

Em qualquer hypothese, será de um alcance enorme 
1.1ara o futuro de nossa Patria que a sua lei fundamental 
eonsigne o unico principio verdadeiro em rotação a esta ·ma
teria. Esse principio é o que está, sabia e· patrioticamente, 
firmado na Constituição da S_uissa: nada de monopolio ban
caria, nada de· CJ.lrso forçado . 

E' por isso qu~ n1e esforçarei, e direi n1ais a V. Ex., 
Sr. Presidente, que, emquanto eu pu_ç!er concorrer no Par
lamento, já que í'ui honrado com. um logar de senador pelo 
meu Estado, ha de ser esta a n1inha delenda CaTthago : em
quanto. houver pa_pel inconvertível, bradarei para que tome
mos o verdadeiro caminho . 

U~ SR. REPR~SENTANTE -Presta grande serviço ao paiz. 
0 SR. RAMIRO . BARCELLOS- Votarei, pois, pela sabia, 

prudente e patriotica emenda da Commissão, que declara que 
os estados não poderão rejeitar moeda legal; e assim vo
tarei, porque, no meu modo de entender, moeda legar é só 
aquella que traz o cunho da soberania nacional. 

Em materia bancaria, votarei para que se estabeleçam 
os bancos necessa~~os, mas _com garantia real e conversibili
dade. 

UM SR. REPRESENTANTE - O que V. Ex. quer é um 
banco do Governo . 

. O Sa. RAMIRO BARCELLOS-. Não digo tal, mas digo que 
·não admitto emissões particulares sem garantia real. Votarei, 

• pois, por esta emenda, Sr. Presidente. 
·.Antes de ab~ndonar a tribuna, para não fatigar mais a at

tencão dos meus illustres collegas (Não apoiados), cabe-me . 
dizer que eu e meus companheiros da representação do Rio 
Grande do Sul desejaríamos muito que de uma vez por todas 
se nos. fizesse jus~iça. _ · 

Nós defendemos princípios que julgamos ser os da ·Repu
blica federativa; e, si na defesa qesses princípios podermos 
de qualquer modo ferir interesses de um Estadó, ou de -es
tados do Sul ou do Norte, se nos perdôe isso, pela intenção 
com que levantamos as questões. 

Nós não temos, absolutamente, outro fim senão o in
teresse geral, 9 da Republica, o da Patria. 

U;M SR. REPRESENTANTE- Acreditamos na sinceridade. 
Ú SR. RAMIRO BARCELLOS- Si fôr preciso abandonar Ulll 

ponto ou outro· de nossos desígnios, para o congraçamento 
geral do paiz, nós prestaremos a isso.. Sustentando nossas 
idéas, não queremos, entretanto, impôr nossa vontade ao Con
gresso; porque seria insensato aquelle que julgasse impor-se 
aqui, ou pela força de pulmões ou pela força de argumentos, 
~ um Congresso tão respeita v e! como este .. 

',· ... ' 
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Nós as defendernos con1 o fogo natural da n1ocidade o 
c01n a corivioção arraigada ele ·homens que dedicaram largos 
anno·s de sua existencia a un1a propaganda e defenden1 com
promissos tomadõs. Nestas condições, pois, peço que não se 
veja nas manifestações. da· representação rio-grandense, nem 
1ná vontade ao Congresso nen1 111á vontade ao Governo~ nen1 
1ná vontade a quem quei~ que seja, rnas a expressão fiel e 
real de compromissos tomados perante o povo rio-grandense 
e perante· a opinião nacional. 

UM SR. REPRESENTANTE- Tudo isso é theorioo, e não 
pratico. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS -Bem, é g1na outra objecção, 
a que eu poderia responder; entretanto, quero ser coherente 
con1 o que disse. A opiniã9 do nobre representante· é que 
nós somos só theoricos; haverá outros que nos julguem coi
locados sob o ponto de vista pratico. Em que infirmei eu 
aqui o ponto de vista pratfco dizendo que não queria papel 
inconvertível em meu paiz? Para mim, o que é pratico é 
procurar que o Qapel r~jpresente, ou deva representar, o valor 
real; porque o papel não é moeda, é representativo da moeda, 
não dev·e re,pousar sobr.e un1 valor fictício., arbitraria, de quern 

·decreta a emissão; o papel deve representar uma realidade, 
um valor. Ora, si isto é ser theorico .. · . 

. 0 MESMO .SR. REPRESENTANTE- Não é no. terreno finan
ceiro. 

O SR.. H.AMIRo BARCELLos -· Si não é no terreno · finan
ceiro,. não sei en1 que terreno é . 

0 MESMO SR. REPH.ESENTAN'l'E- No de diversidade de le-
gislação. · 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Não estou aqui -tratando de 
diversidade de _legislação. . 

Resta-me, pois~ .. desfazer no . espírito do illustre repre
sentante do Pará uni juizo mal formado a nosso respeito. - . 

O SR. SERZEDELLo -Mas, corn a maior consideração. 
O SR. RAMIRo BARCELLos·-Disse V. Ex. que ·queríamos 

ser mestr~s. · 
Não tenho a p1·eten~ão de ser rnestre de ninguen1, e 1nuito 

menos de- S. Ex. ; mas, vendo S .. Ex·. divergir em un1 ponto 
que ·é gerahnente acceito, pe(;o-lhe que não queira ver na 
respost;;t que dei., uma 1 ição, queira· ver a espontaneidade de 
um :pensamento que está muito radicado, não só na minha 
opinião, ~01110 rta opüiião de n1eus companheiros de bancada. 

·Vou tertninar, ag-radecendo ao Congresso a bondosa at
tenção corn que ouviu as nünhas observações, e pedindo que 
salve os princípios, par~ facilitar a acção dos governos vin
douros, que têm de assvmir a· responsabilidade, a grande res- . 
ponsabilidade dos destinos nacionaes. (Muito bem ! Muito 
bem ! O o1~ador é cumprimentado pm· divctsos Srs. repre
sen"!antes. ) . 

. O · Sr. Demetrio Ribeiro - Senhores do Congeesso não 
presumia ter hoje occasião de fallar; não esperava te{~ op
portunidade de discutir agora uma das partes da Consti.:.. 

. r·· 
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tuição, que esle Congresso deve ~~otar e estú elaborando ou 
estudando. 

Mas esla uircurnstaneia, que, sen1 duvida algun1a, · vai 
tornar rnais obscura· a rninha J)hrase. n1ais difficil a ex
pressão de n1eu pensamento, estou cel:·Lo, não será motivo 
para que eu não tenha a linguag·en1 m.ais franca, n1ais sin
cera, rnais independente e mais precisa. 

Senhores, representamos aqui u1n poder publico, ou, 
antes, o Congresso deverá· ser consider_ado o verdadeiro Poder 
11ublico, e111 .face da log·ica elo proppio Governo Provisorio. 

Eis o que n1e será facil demonstrar, si me permittirem 
un1a referencia retrospectiva ao Jacto memorando de 15 de 
noven1bro, que instHuiu o Governo dictatorial en1 nome da 
.Republica;- a idéa triumphante en1 que se apoiava, princi
palmente, o prestigio n1oral ela auctoridade surgida da Re
volução. (Apoiados.) 

Instituído, assin1, e111 non1e da ).lepublica, in1n1ediatamente 
acceita pela Nação inteir·a, este governo agiu legitimamente, 
decretando e decidindo de accôrdo co1n o pensamento repu
blicano. 

Por isto nos _seus prin1eiros dias recebia applausos e 
n1anifestações ele solidariedade, que emergian1., indistincta
men.t.c, de todos os pontos do paiz. (ApoiadOs.) 

Parecia disposto a fundar a Republica. 
Qon1prehendeu depois, talvez ben1, talvez erradamente, a 

meu ver erradarnente1 que devia trans:ferü~ para outros dias 
n. organü:ação da Patria. 

Deelinou entfw elo si esLa competencia para a Consti·· 
tuinte, que eonvocou, ~egundo ficou manifesto no primeiro 
docu1nen.to ern que appellou para a Nação, o outtos actos 
suecessi.vos con:fir1nararn. · 

Clar:issüno ora, pois1 o ponto de vista en1 que se collo
-cara o Governo Provisorio. ·(Apoiados.) 

Ainda ultünarnente. quando nos reunin1os en1 15 de no
ven1hro ultimo, era o proprio Governo que vinha- declarar, 
en1 n1ensagern trazida a est.e Congresso por un1 emissario do 
chefe proviso1·io do Estado, que entregava os poderes de que 
estava invest.ido ao Cong·resso Constituinte. 

Se.nlpl'A a n1esrna log·i.ca. 
l~ra naLln·al quo o Congresso acceitasse a n1ensagen1 eon1o 

ella podia snt: iuLPrpeetada, :is Lo l~, como. un1 acto de. sincera· 
hon1enagen1 a esl.n. Assernhléa, a quem eun1p1·i a resolver sobre 
a eont-inuidaf!P da ae~:.ão admitYislr·ativa c govet·rt~rnental. . 

Pn i po1· isl.1, qtte 1ws prirnei r·os dias de. sessão aqui se 
voLott a rrto~ií.o mn que se invocava o patr.iotisn1o do Governo 
P l"Ovisorio. a:l'in1 1 I e que este continuasse a fazer o sacrificio, 
até a orgàni'l.;açã.o constitucional, de prosegtiir á frente dos 
negocios publicos~ e~ ao mesn1o tempo, se lhe fazi~ perceber 
que das funcções .legislativas deveria usar com o mais me
ticuloso escrupulo . 

P'ara tun G-overno que é deleg·ação da Republica e que 
se deve apoiar na opinião nacional; para um Governo que, 
sobretuclcr, deve trJ' en1 vista o n1aior respeito aos ·cofre$ pu
hlicos; para 1.1111 Governo que se dirig·ira respeitosan1ente a 
esta Assen1blc\a f' que ben1 devera comprehender n situação 
n1nral Nn qur S(' achava -·rlf' sr1· nrn prnvisorin a frrn1ii1ar: 
não era necessat'io cnnsrlho n1ajs claro, pal~a que se limi-

•' .. :·,: 
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parlamento), não tive perw1u 11ara 1no inscrever em tempo. 
afim de poder logo no começo do debate exprimir algumas 
opiniões. . 

Fui, assim, ünpedido de defender ou justificar algumas 
emendas sobre n1ateria tão ilnporlante, em consequencia do 
inesperado encerramento da discussão, atropelladan1ente feito 
(Apoiados), como o demonstra o i'actô de voltarem, invaria-
velmente, os oradores que vêm occupar a tribuna a sua at
tenção pára o ponto capital da· antono1nia dos estados, que é 
a questão da descentralização das rendas. (Apoiados.) 

E, por isso que todos. se têm referido ao capitulo 1 o, 

espero que V. Ex .. , benevolente con1o tem sido, n1e permit
ti~~á, não que apresente um systen1a novo, n1as que trate, 
rapid0n1ente, de algumas en1endas, já por min1 e outros col
leg'as a])tesentadas, e dos seus complen1entos necessarios. 

Não insistirei, comtudo, sobre o assumpto, porque na 
segunda discussã.o do projecto da Constituição teren1os oppor
tunidade de fundamentq,r nossas indicações; que, é passivei, 
conciliarão todos os intuitos federalistas do Congresso com 
as circuinstancias peculiares á manutencão do credito federal~ 
sem prejuizo da instituição . e desenvolvim-ento do credito dos 
estados. · 

No projecto de Constituicão do Governo o systema que 
dispõe ·sobre a discriminação das rendas está perfeitamente 
cleffnido nos arts. 6°, 8°, 11 e 12. 

No' art. 6° se estabelece que o Governo da União poderá 
taxar a impQrtação, e são instituídas outras fontes de renda 
para occorrer· aos serviços federaes. · 

No art. 8° se estabelecem os recursos priv .... ativos dos es
tados, e se lhes attribue a faculdade de taxar tambem a 
importação, revertendo, poréln, o resultado do imposto para 
o Thesouro geral. 
· · · No a'rt. 11, aliás supprinüdo por indicação á . já. aqui 

acceita, se dispõe· em relação ao facto da União e estados 
·se · encontrarem legislando. concurrenternente sobre objecto 
que fique dentro dos limites das attribuições communs ·ás 
.duas auctoridades·. 

A solução do profecto do Governo· não satisfaz ás justas 
exigenoias dos federalistas . 

. Mas aqui foram· apresentadas algumas emendas, pela 
maioria da deputação rio-grandense , (pausadamente), que não 
sei si melhor que eu representa o Rio· Grande. . . · 

Essas emendas, a que- os nobres representantes chama
-ram seu systema, consistem em substitutivos ao a.rt. so e 
ao art. 12. 

No primeiro dizem os Srs. representantes que aos es
tados fica a attribuição de taxar todas' as fontes de renda, 
:~espeitadas as rcstricções do art. 6°. 

No segundo dos substitutivos, que estou considerando~ bem 
ÇOmprehendendo O pt:msan1ento. enc_errado TIO art. 12 do pro
Jecto, -.- q:ual é o de garantir a União com os meios indis
pensaveis a vencer difficuldades em que forçosamente se 
terá de encontrar: por falta de recúrsos para occorrer' ás 
despesas .~os ~erv1ços que lhe coinpetiren1; bem comprehen
dendo. os 1ntu1tos dos leg:islfldores,. repito: os nobres repre
f~nt.antes procur~m.. patriOticamente, indicar a solução que 

es parece accmtavel, e, de :facto, a suggeren1 nas duas 
partes componentes do substitutivo que offerecenl ao art. 12., 

)·· 
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da de ser elle reorganizado raodica1n1.ente, no. sentido de as
ourar a autonomia dos estados sobr~e a n1.ater1a. 
o AHsin1 pensando, foi rneu prin1~ir~ em1?enho collig·i~ todos 
os dados ;positivos e ·indi,spensavei-s a re~~or1na, q\Ue JUlgava. 
opportuna ,e fa·cHiína. 

· O SP •. FRANCISCO GLIC'EifHO- E con1o é que V. Ex. queria 
proro1g•ar o .arç:an1.e'l1to ? 

0 ,SR .. DEJ\I(E•rRJIO RIBElHO (Contú~úa a ~er) -«Deixando 
de lado o e-onüe·nl.nacto alvitre das substituições de pessoal na 
admini.stracão ,sen1 i_Prévio eJ cabal conheci111ento da .conducta 
dos que .cfevam ~ser ].)unidos,. r.e.~olvi no111-~ar .par.a ~ des
e:mper~ho de funcções extrao·rd'ln~ruts e prov1sonas 0-e su.per
intendentes do serviço en1 questao nos ·estados do R1o ·Grand.e 
do !Sul Para-ná e Espirito Santo, os :cidadão-s dr. Antão Gon
oalv.es 'de Faria, Mano·e-1: Go~-rêa de _Freitas e dr. Lib_anio ~a 
.Silva Lima, rpessoas de 1nteua co·nf1ança, ca:paz.e:s de 1nquer1r 
oo1m toda isenção de anin1,o do proceder dos funccionarios 
a-ctuaes, f.orne:cendo, dest'arte, dados seguro-s ao Gov.e-rno, -para 

· ulteriores de:cisõles. » . 
Vê V. Ex. n ·que l)ara tanto era precis·o tempo, e não 

podia bastar o curto .e,spaço em que fu.i Ministro; den1ais, 
V. ·Ex. sabe perfeitmnente ;con1 que diffi.cu1dad;es tive de 
enfr.entar, ·e .o .e·sforço que •em1pr.ega1v'a, para, d.ia por dia, 
vencer mais uma, que surgia. 

· 0 :SR. FRANCISCO GLlCERIO- Elias são comml.l!ns. (H a 
outros apartes.) 

U~i SR. HEPRESBNTAN'l'E -V. Ex. nã.o póde negar que OS 
seus c,ollegas tambem· tiver.a~m difficuldades a v.e[lcer. 

O SR. DEME'l"P"Io R1Bl8TRO - .Oertan1ente. Nem o .e.stou 
fazendo. Ap·enas aUudo á·s circulU1JStancias e1n ~que me achei, 
.e rebato a incr.e,pação que ·me fez -o Sr. M1ini.stro ~ (Apoiados.) 

Mas, V. Ex. perguntou-n1e: ~como é que V. Ex. pro-
rogou o orçan1ento ? _ 

Interromperei a leitura que ·es,tou fazendo, para ·responder 
imm:ediatamente ao mleu iH'u'S;tre interpe.Hoote. Jiá ém 
.S. ·Paulo, quando do Ri·O Grande eu vinha para assumir um 
logar no Governo ·Provisorio, V. Ex. de 1nim ouviu pronun
ciamento .contrario· á re·solução, cuja noticia propalava-se, de 
estar a DitCtadura organ:izand.o orç.amento·s. · 

Ef,fectivamente, acíui chegarndo, verifique'i que alguns col
'le@a·s elaboravam ;Qroarme·nto. Dis~so di·s,c,ordei, 1por:que hnm o.u 
m:áo, o o·rcam~ento dedxado l])ela 1Monar.chia trazia o ~cunho: da 
ifis·calização de uma asse,mhléa na.ci.onal, (Apoiados) o que não 
t:5e verificaria .com o orç~mento .dicrtat.orial. (Apoiados:) i 

Nosso dever era, P10l'S, prorog.ar o que hav.iamos ·encon
trado, :c.abendo a üaqa M'inistro ·cortar, na respe,ctiva pasta, 
as despesas· que considerasse superfluas, iben1 como aucto.risar 

. as que julga.s~e. neces·sarias, agindo co·m independencia :e sob 
sua responsabilidade, s-em, eom:tndo, ·exceder o gross·o, o total 
da v~e·rb~ do orçam,e:nto correspondente. (Apoiados; mu'ito 
bem.; 

. Foi de. accôrdo .'con1. -es.te ].)Onto de Jyi,sta que respondi e111 
a-y1?0, um docu11~1'e!J!to pubhco, 1que foi inserido no D1:ario' Of
ftctal, .ao Sr. lYlln1stro da Faz~enda, quando 1S. Ex. pedia que 
Jbe ren1ett.c:sso o orça1nento da Agri1cn'ltura para o ,exe.rcicio 
de 1890. 

--· "i. 
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:Agora (dú·iaindo-se ao Sr.· 1li'irdstro da Ag·riculturar ouç.a 
c nTe permittu tern1inar a leitura q,ue encetei. · 

.<< As-sin1' tamben1, em face dast inlfo,rm.aç6e~s fid,edignas 
(·olh1das por estes represent.ante·s auctori.srudos do pensamento 
dp Gove1 .. no, esporava .eu :h~ahilitar-me para attender, equita
tlVan1onte, os vcrdaden·os Interes-ses desses .e dos outros es
tac1o·s, na reforma que proje-ctava. 

Subsidio essencial para os estudos a que~ procedia sobre 
r' asst1n1pto, ainda esperava ·eu obter os ··trabalhos da Corii
mis·são, dirigi-da pelo Dr .. Aarão Reis, por mi1m nomeada para 
o fjn1 de .coUig-ii· todos os ·elementos nec.essarios á boa exe
cução das n1edidas des-centralizadoras e urgentes, segundo en
tendo, neste ramo de serviço a IVIOSso •Carg.o. 

Após e·stes trabalhos prelin1inar.es, indis.p·ensaveis, não 
para suggerir soluçõe·s ao pensan1e.nto novo da reorganização 
re:p'ubhcana, n1as para hem ponderar e respeitar as condições 
materiacs elos. funcc'io.narios :que fossem ç,rttingidos por uma 
nova e inevitavc'l elassificação de funcç,õies, 1bem como os con1 ... 
pron1issos asstJ:n1idos pelo Estado, era pr.oposit.o ,m·eu exe
cutai~ pron1tpta1nente a re,forma cujo esboço as,sim posso r.e
sun1ir: - annullados os ·contractos de introducção de colouos 
cxtrangeiro·s, ora deliheração min!ha r.e,co·rrer a novos meios 
~que desafias·senl a corrente es-pontanea de i,m,migrantes, sen1, 
com tudo,· propender p·ara o l)Onto de vista da r.ecolonização da 
Patria, no:m ·permittir a •continuaç.ão! do mercado indecoroso 
que se. caracterisa pela exploração das -condições precarias do 
proletariado extr.angeiro. 

Para ·.e·ss.e ·effeito, além dos m·e·io.s indiree1t.os a 1que teria 
de recorrer, subsidiaria cO'm uma parte das des1pesas da pa·s
sagen1, sempre .que fosse nece.s·sario, 01s immigrantes que, es
pontanea~m:ente ou a üham.ado de familias já aqui estabele
ddas, procurassen1, sem ·O n1:enor eonstrangilnento, o nosso 
paiz. 

Coinprehende-se a· grande IVlantag·em que adviria a e·ste 
serviço da e.xc.lusi\'a introducção de immigrantes que bem 
claro de-ixassen1 o de·sejo de ins1taHar-se no n:üs,so territorio, 
q)e1a ap'plicação de suas pro.prias econo·mias ao paJg,am·ento de 
uma parte, ·pelo rnenos, das despesa.s de seu transporte. Seria 
isso un1-a ·n1anifestaç,ão irre.cusav.el da vontade, neste caso, 
attendi:vel, do in1migrante, ,que devera ser despertada pela 
intervenção efficaz de seus proprios patriciüs, aqui collocados, 
ben1 como por uma proi)aganda .criteriosa, honesta _e patrio
tica nos paizes europeos. ~substituindo o processo grosseiro 
do re.crutamento indecoroso, que a titulo de imp,ortação de 
braços se· faz co1n grande onus para o Thesouro pubüc.o, 
pi·estarieis · rele1v,ante serviÇo aos interesses. nacionaes, de 
aecôrdo con1 o n1om·ento actual de no:ssa civilização, e com 
,vantagens para diversos estados, que .constituem a Republica 
Braz.i'leira. aos quaes era meu. proposito ~consagrar, por uma 
subdivi·Sã:C:i ·equitat.i:va. · do grosso da veriha destinada no orça
mento a este serviço, a:s ;quotas :que Ilhes correspondessem, 
feitas préviarnente as reducÇiõfes possitveis no total da verba. 

Aquinhoados os estados, a .eHes fi.caria, éXiclusivamente, a 
a.ttTibuição de dirigir, .como Ine11hor julgas~s·em., o se·rvdco dq 

. povoan1cnto elos territori•os coloniaes, fican~o-lhes inteira
InenLe livre escolher entre os el·en:r.entos nac1onae;; ·e extra.n
g.eiros. Ao Governo federal seria teservada . a superi~lte~~
denoip, da. rcccpç;ão no porto da Cap'Ital do. pa1z :e da d1s~r1-

( (' 
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buiç,ão de ünn1igrantes, de ac:côrclo c6n1 as soücitaçlõ'e·s dos 
diver.sos ~estados.)) 

O SR. PnA~Cisco ·GLJ.CERIO- O ·qrue desejo ouvir é a ori
tica do n1en systen1a de h11,n1igr.ação e elo -seu systen1a en1. 
c.ont.rario. 

O SR. DE:METRW RIBEIRO - Não seria diff'icil criticar o 
~- V. Ex.; -1nas nã_o n1e obri~ue _ao ;sac~i.ficio dolo_roso de 
dJZer -que -en1 n1ater1a de eolon1zaçao \ . \F_.x. ten1 f.e·1to con
·ce•SISÕ-es ~rue assornhran1 a to-do n1rundo que a)ensa. (Apoiaclos.) 

O SR. FR"-NCisco GLICEJUO-..:\.h !_ Ve-nha por a'hi; quero 
ouvil-o .. (T1·ocmn-se apartes.) 

Ü SR. DEMETRIO RIBEIRO - V. Ex. não. ten1 1110tivos para 
azedar-s-e. 

Não o aggrido, -e V. ~:x. está prov-oeando co~tejo.s. Asse
guro-lhe que, po-r .disposic-ão natural, me inclinaria n1ais a 
defende-l-o que a -accusa'l-o. 

Por que n1e arrastar a -este terreno ... 

O SR.. FRANcrsao -GLICEHIO- Não. senhor deixe.róos as ne-
gaças: faça .a -critica. · · 

O SR. DE:l'riETR:IO RIBEIIRú- ... a- n1il11, •que só des-ejo -Ler 
occa-sião dr rna.nifest.ar a n1i·nha profunda \te:neração e ü meu 
l'es.peito. pelo p:tssaclo\ i.nolvidavel -rl.o grand1e. .servidor da Re
publica~ do luctador cujo nome ··era un1a bandeira de . .com
bate nos. tmnpo~ dii'fi-ceis da ag-gren1iação re-pl1bli-c.ana '! 

Não ·quero sàcrifical-o. nen1 dese-jo rno-les.tal-n .,. 
I . . 

O SR: PRANcrsco GLICERIO- Eu o- .c.han1.o fra.-nr-a. t·~ non1i- -
nahnonte .ao terreno -da dis-cussão dos nnens · n-c·.l.os. no qu0. 
resp-eita· :1 organizaçãü do servi.ç:o irmni.gratorio. F'aón. a cri
timt, a -n1ais C-OinpJeta; desse-s aeto-s. 

O Sn. DE:!\'IETluo RIBEIRO -V. Ex. i.nsis L-e. ·.si V. Ex. 
quer a critica de seus a-c tos; si exige· ne:sit.e · a;s·sun1pto larga 
apreciação· de sua conducta con1o n1en1bro do Gover-no; si 
realn11ente quer tel' opport.:u.nidade para prestar ao paiz contas 
üo que fez 0 elo quo Jez o G.n.verno Provisor i o, -conJvido V. Ex. 
a ,que veüJha ·aqui e propo·nha~ a·ma.nllã. ·nrn.a n1oção. á qual 
rlar-ei rneu voto. afhn de :quf' o .r.nngres-so suspenda o -exan1e 
da n1aLe1'ia ennst.itucional, para Pxarninar a acln1inistraÇã.o do 
paiz, fe:ta pelo Governo Provisorio. •CüJÚÓ eleve ·P! tern o di
reito de fazer. (Muito bem .. : apoiados ,. ·contestações.) 

O .SH. :FHANCJROn Ch . .tCERI•Ô- Não f·uja ú quf~.stãó pela 
qual esf.-cí. ocCUl)ando a l.eih11na. :ts.l n nãn ~~ asM•mhléa nrdi
JHU'ia, rnas Gonstil<nint;e . 

.O Sa. DE:!\1:E~rRio RmiEIRO- E' jusL.an1e.Út~ Y. Ex. quen1 
· n1e e-stá desviando do as-sun1pto c-onstitucional .. 

·O ·sR. FR-ANCisco GLrcERio- ·F-aça a critica do n1eu sy·s
teina, .a\hi m-es'mo. (Apoiados.) 

O SR. D·EMETRIO RIBEIRú- A·h! Não, que não é possi\ve1, 
V. Ex. be-n1 o sa-be, sen1 que Ievant.ernos o interdicto. en1 que 
se acha· o Congresso, de dis·eutir a adn1inistraç-ão do· Glover·no 
Prov.isorio. · 

Mas, :iá o disso em tuna pala-\ora: ácrrea orlos.ln rrNll:O elo 
serviç-o publico~ V. Ex~ rna.ni r.vr n sysh~ma lrgado pela · n1o-
narchia, desenxolvendo-1he os inconv·enientes, ' 

-.·,·.~, . ~~ 
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O Sn.. FtL\NGrsoo GLICE:itiO- ~ão C·stan1os cm assc1u1Jlt~i.t 
ordinaria. 

Ahi n1c:;nw quero ouvil· a eritiea do n1eu syste'lna,~ c ahi 
rnesn1o hei de üc·í~enrJel-o. Não hasta i'az1eT 11Jg1eiras insinua
ções, não. Assint estú perdendo o seu ton1po. 

F?-Çil a critica do 1neu syste.rna de imlm·igração, que hei 
elo defenclcr-n1e. (TPocam-se rn'l.tüos apartes.) 

O SR. DRJ\lETHl'O RIB\EIHD- V. Ex. não te1n rar,ão p at·a 
L'.xacer~har-sc. Obrjgado pela te.imosa i111terpeHação de V. Ex. 
é que esLou fazendo ligej.ras r:efer·e,ncias ao 1nodo por · que 
V. .Ex. s-e t.en1 cond·uzido no Go;ve.rno . 

·Nião era L~s.tc o 1ncu prop'0'S·ito, '!nas p0'clc.rianl0s di.stC~uLir, 
s:i V. Ex., de í'a·clo, quize·sse ter oppo·rtunidade para justificar
se perante o paiz inteiro, que pas·ma ante· as ass-ombrosas con
ecs·sões que· o Governo ten1 fei1to·. (Apoiados.: t1··ocam-se 
apartes.) 

O Sn .. ·.:FnANGISCO GLICEIR.Io-Isso é v:;tg.o. (Apo-iados.) 

a :S.R. DE'1Il~"I'1Uü .RIBEIHJQ- Pois benl, saiainos do vago, 
Lmnando ao acaso .o ·prim·eiro exmnplo.: V. Ex., na;s eon~~Jes
sõ'es de hurgos agric.olas, rt.en1 dado, sen1 lin1itação da extensão 
kilonlet.rica, portanto, ·sen1 co.nlhecjm·ento dos con1pro,mi.sso~s 
reaes assin1 contrahido·s pelo .rrhe.sour.o, .garantia. de juros 
sobre linhas que nun-ca i'ormn estudadas. (Apoiados.) 

o SH .. ESPIHl'J.'t() s~\N1~0- !~:[as . noto C[UC\ y,. Ex. ~subiu <'i 
t.rihuna diz.cndo qno neste Congt·es.so ten1· e-onLiuuado o sys
ten1a do .])'ar la:nleTlLarisnlo, c ·não· ~sei si~ agnl'a, r~sLá dist~u Lindo 
a .Constituic~,ão, o'u si clisüulc .o-s aüLos da administração. 
( T1·ocant-se apartes.) 

VozEs- •rern sjdo pro.vo.cado. 

O .St=t. DEMF.'rrno RIBEIRO ( di1•ig'inclo-s·c ao 8'1·. Espi'l'ilo 
·Santo) - Acceito penhoradissirno a observação de V. Ex,. 

O SR .. E.sPIRI'DO :SANTO -V. ·Ex.', ainda não respondeu á 
pergunta que fiz: si tinha influido ·l)ara a sua retirada do 
Governo .a questão Ewbank. 

O SR. DlE'NfETRIO RrBErrRIQ- Não inf.l,uiu. V. Ex., por 
certo, foi n1al infonnaclo, está con1ple.ta1nente ~qiuivocado. 

O SR. ANTÃO DE~ lTAIUA- üonve1n tnc.ar n r~·~s·e ])f)n{u, por
que ag·o.ra Ine:-;Jnn 11\I.Vi. a.lif.:iUem alol.udi1· a·o :l:'aeto. 

. O · Sn.. DEME1'Rto RIBEIRO- Ah ! 8ej -r1nR ~1:\ Le.m pr:o-
cvrado e.xplorar aquelle :ineidente., nTa::; a. Yerdadn ,5. (~:-. nã1.1 (\ a 
prim·eira vez que a a:ffirmo em pillblico) qun a ctm: ... stã.o ~~stava 
r.e-solvida antes de PU sahir do 1\Iinisteric~o. 

Su~tenf:.o-a se.m rec.eio de ·eonLestat;ãn, r•. daqui .i.n!V'QICO o 
t.esten1Únho do Dr. J~;enj.anlin eun~ta;nl, á ~~.mja opinião üeixou 
o .chefe do Governo., .p'or prnpo·~-t.a sua e n1inha ae·ceitaçã:u, :1. 
definitiva d·ccisão d11 .caso. 

EffeeLivalllt=>HLI', <~:pós· o la.UciL) veJ.•ballnenL~ apresentado 
pelo l)1·. Benj.arnin· OciustanL ao clh-cfo. :do Governo. e~t.c u ae_; 
ceitou, o a 'Linesl.ão ficou coinp-leLan1ente tenn~inada. 

Não fui g·uia·do por nenhun1a preO'ccupaçao pessoal, nen1 
cu s.erja ·ca.paz 'Cle n1e deixar arras.tar pela; inspiração.· crimi
nosa de desprestigiar a quen1 q~wt· qt!>C :fo.s~~e: tratava-·se de 
E\.vbank da ·ca·nl<u·a. a qucn1 so pod1.a estnnar, corno rio
.granctense; tra·h:tssc-~e ele ·qualquer out1~o funccionario. E sl 
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nesta questão algun1· -erro con1n1etti, foi o do· te~-- sido. gm2c
ros-o, não 111andando publicar o resultado elas 1nvest1gaooes 
feitas e o relatorio. que ao- Governo fortU11 .3JP1resent~dos por 
un1a con1n1issão ,presi:dida pelo Dr. Eugen1o de Mello, qu~ 
actuahnente está dirigindo a Estrada Central .. 

U!vi Sn.. R.EPRE.SEN'l~ANTE- Não deiV·ia tocar nisso, por.que 
não está aqui quem ·podia r-esponder. 

· VozEs- Foi interpellado. 
O SR. DE:rvJJETRII-0 HIBEIRO- Não era necessaria a observa-

<,:.ão do no1bT-e representante, que me iinte.rr-omp.e. . . 
O docun~ento (dirigindo-se ao Sr. Espirita Santo) ex1stc 

na Secr.etaria da Agri(~A.lltura, lá está ~~ar-dado. · 
Ora V. Ex. compre'hend-e .qu·e eu· poderia ter d;espaClhado 

- "PutbÚque-s:e, -,·e o ·rélatorio ~s-eria immediatan1-ente pu
bli·cado; n1as, sab-e o que. fiz·? D1espachei (é .este o erro· 9ue · 
con1m'etti) -·- "Archive-se". 8i V. Ex. quer -outras expllca
·oões., p'rocure-a.s no Diario OUicial, onde foram r~giS'trado~ os 
n1eus prin1-eiros a~ tos a respeito. d9 assump.to. E _SI essa~ a1~da 
não "bastare•m, s1 V. ·E-x. pr,ec1sar de outras exphcacoes, 
peca-as ao Go;yerno; ene que m·ande puibUcar o do·cumento · 
que lá e:stá ar.chivado. (111uito bem.) 

O SR. ESPIR•ITO · SANr.Do- Estou satisf1eito-. 
O SR. D·EMETRIO RIB-EIRO (dirigindo.;.se ao Sr. Minist1·o da 

.Aa1•·icult1wa) -T-erminarei, agora, a•s observações a 1que V. Ex. 
·n1e obrigou . 

0 S.R. FR..<\NCISCO GLIOERIO -Is-so nãO· tem nada com ·3. 
"Constituinte. 

O SR. DEMETRliO RIBràoo- Ob I V. Ex. · me increpou de 
fallar vagamente, e francamente ri1e i.nterpe'llava quando fui 
interrom·pjdo pe:lo nobr·e representante a que-m a-cabo ., de 
res!ponder. Eu · ~co1neç-aNa a lembrar o exemplo· dos- burgos 
agrí-colas, em cujas c:oncess.(íies V. Ex:. auctorisou garantias 
de jurhs a estradas cujos estudos não exi~stem e. . . · · 

O 8R. FR~Narsco GLICERIO- üo.mo V. Ex.· fez. 

· O SR •. Drm1-iw.raro RIBEIRJO- Onde ? Quando, illustre ci
dadã:o ? -(Silenc~o.) 

O SR . FH.ANcrsco GLIGERIO -· Peço desculpa ' ao Congresso 
si interrq,mpo o orador. V. Ex. seguiu o mes·mo systema, 
pedjndo-m.e .q:~~ concedes•se garantias de juros para a ·estrada 
de :Santa Maria da Bo·c·ca do Monte a.Itararé. 

O SR .. DEMETRIO RIBEI-M-Eu j-á esper.ava isso. Vou 
res:ponder categ.orjcan1-ente a V. Ex. · 

0 1SP... FRANCISCO GLICERIO- Espere, tenJha paciencia. 
O SR. DE:METRIO -RrB~IRO - O que l'he disse sobr~ o caso 

consta de docum·en to pubhco . V-. Ex. deve anfes declarar que 
agiu. :eonscdenten1~nte. · V. Ex. ·sa-be que o Governo que pro
clamou a Repuhhc.a, pro-clam-ou tam-bem o reconhecimento dê 
tod.os os dir~ito.s adquirido•s, e affirmou -que respeitaria os 
contractos feitos. · 

Ora, já era contra-cto assi,gn.ado na Secretaria· da A crricul
:tura a ·concessão· a que se referiu o Sr. ·M,inistro. A 0minha 
intervenção no sentido ·de alterar as condições ajustadas, o 
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que, aliás, nil1t se hr-uvia ainda de facto realizado até á n1inha 
l'elirada, foi 'boncfica o vantajosa parà o Thesouro, por isso 
que os coneessionarios acceitararn modificaç1Õ1es mais onerosas 
do que o contracto prin1itivo. 

O SR. FP.AN c1sco GLICElUO - A questão é de systema ·, 
V. Ex. conde·mnou a garantia de juros. 

O SR. DE:M;ln'mo RrBEil~o -- 1Y~as, si ainda não condemnei, 
<Hem con.den111o as garantia·s ele juros; o que eu reprovo é que 
l~llas SeJ~n: dadas sem o mais escrupuloso e:xan1e por parle 
o os adm1n1stradores . 

. o SR .. FRANCisco GLICER.Io-\'. Ex. condemnou ·a ga
rantia .de Juros a estradas cujos estudos não estão feitos; vá 
por ahr. 

O Sn. DE~-IETRiü RIBEIRO - Na estrada de Ttararé a Santa 
\Maria ... 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO- Não havia estudos. 
O SR. DEl\fETRiiO RIBEIRO- V. Ex. está, assim, provo

ca:ndo un1 cotejo. que só pôde ser contrario á administraoão 
republi~cana presidida po-r V . Ex. O contracto estava feito ... 

U:l\'I.A voz- Dependente da apprav!ação do parlamento. 
O Sn.. DE~·1'ETIUO RIBEIRO - ... dependente da 31pprova

ção ... 
O SR. FllXNcrsco GLICERiiO-V. Ex. pediu-me.garantia 

do jur,os para 1.1111a estrada ünj os estudos não estavan1 feitos~ 
c. entretanto: increpou-me por assin1 ta•mhem haver fe.ito. Mas 
não se lembra ele que foi o seu ·systema, e que me deixou en
carregado de continuar. 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO -Agradeço-t~1e o esf<>rço intel
lectual que está fazendo para adduzir essas poderosas razões, 
que, realmente, são de esmagar! 

Mas não confunda V. Ex. a idéa do plano de viação, de 
cuja iniciativa sou responsavol, com essa febre de conceder 
garantias de juros, a 1nda que baseada em um plano de viação 
qp.e o paiz ainda não conhece. (Apoiados.) · · 

0 SR. FRANCLSCO GLICERIO -··- Não é plano de viação, é 
. concessão de estradas com garantias de juros. Lembre-se da 
concessão de Itararé a Santa Maria da Bocca do Monte, que 

. foi· feita sem estudos préviamente approvados. de accordo 
com .v. Ex. Estou, assim, provando. a contr3Jdição. dos actos 

. de V. Ex. com as suas palavras. 
0 SR. DEMETRIO RIBElrtO - Apezar do empenho ·que mos

tra en1 se convencer ele haver obtido semelhante resultado, 
não o conseg·uirá. Havia pstqdes; o nobre Ministro se equi
voca. 

UlVIA voz - Eram muito perfunctorios esses estudos. 
O Sn. DRMETP.IO RIBEIRO - O Congress{) vai ~uvir o que 

eu disse ao meu successor sob1·e o assumpto. E1s o que se · 
encontra no n1eu relatorio, como todos podem verificar, no 
capitulo relativo á ligação de diversas estradas situadas na 
região do meio do paiz. (Zê) : 

4'Entre os serviços reclamados, por convenientes, oppor
tunos e de facil execução, patenteou-se-me desde logo o da 

··~. 
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lJgação de vias ferreas do Rio Grande do NotLc, Pa1.·ahyba, 
Pernan1buco e Alagôas, proposto pelo engenheiro Coutinho 
em 1885. 

Por isso indiquei ao Governo e foi decretada a realização 
dos estudos necessarios para a effectividade desses melhora
n1ento, que, rnediante a construcção de cerca de 120 kilome
tros, distribuídos ero tres trechos, porá en1 communicação ~s 
estradas de Natal á Nova Cruz (Rio Grande do Norte), Conde 
d,Eu (Parahyba), Recife a Lin1oeiro (P-ernambuco), corn. ()S 
seus ramaés de Tirobaúba, Recife a Palmares, comprehenchdo 
o seu prolongamento (no roemo Estado), e Maceió a In1pe
ratriz (Alagôas). 

_..\cha-se incumbida de executar os referidos estudos a 
emnmissão organizada sob proposta do eng·enheiro Crockatt 
ue Sá. 

Isto, porém, corr·esponde apenas ao inicio ele um econorni
co systema de communicações internas, cujo alcance politico 
não póde escapar ao vosso esclarecido espírito, e cujo desenvQl-: 
vünento consistiria no seguinte, effectuacla a lig·ação das es
tradas . de ferro dos referidos Estados, desde a Capital do 
Rio Grande do Norte· até ao Rio S. Francisco : por inter1n~dio 
desta via fluvial e dos caminhos de ferro já em trafego, ou 
ainda em construcção, que deveria ser promptamente ulti
lna'da, por-se-iam em comrnunicação · directa os estados àa 
Bahia, Mil}.as, Rio de Janeiro, Capital Federal e Estado de 
S. Paulo. 

Prolongando-se a .estrada Sor.Qcabana · até . á fronteira 
deste ultimo Estado, e construin!do-se a de Itararé a Santa 
.Maria, do Rio Grande do Sul, ficariarn ligadas as duas gran
des regiões. de meio e do extremo sul do paiz. . · 

Conhecida a deliberaoão- do Governo sobre a ligação das 
estradas do Norte, foi-me apresentado o mernm~andum, que 
junto encontrareis,- e do qual se verifica poder effectua1·-se 
a referida ligação sem dispendio para os cofres publicas, e, 
antes, entrando desde logo o Thesouro Nacional na posse da 
quantia de 3·. 555:000$, como reembolso da divida em que 
para con1. elle está a estrada do Hecife a Palmares. 

As indicações do 1nemoTandum podem servir de base a 
uma resolução no sentido de exonerar o Estado federal· da 
manutenção e exploração do prolongamento das estradas do 
Recife a Palmares e Recife a Caruant, bem como de reduzir as 
tarifas e, :virtualmente, diminuir a importancia da garant1a 
de juros. . 

Como é claro, por esta. forn1a eonsegujr-se-á ligar, deu
tro de um prazo presumível de seis annos, os estados do Rio 
Grande do Norte, Parahyba, Peraambueo, .A.lagoas, Bahia, lVIi
nas Geraes., Rio de Janeiro, Capital Federal, S; Paulo, Goyaz, 
(p~la Mograna), Paraná., Santa Catharina e Hio Grande do 
Sul·. 

!Q,uando houve~sse- attenda o· nobl'e ·1\'lini::;tl.·o- de- eff.e
ctuar a ·garantia de juros da estl'ada de ferro de Itara1·é a 
Sant!i. MaEia, introduziria DÇ> contracto, ;já firmado, algu1nas 
modl'f1Caçoes, coroo as segu1ntes: 1 a As terral::i devolutas ao 
l~ngo d~ linha, !espeitada a area já . prOJnettida na conces
sao, ser1an1 medrdas e demarcadas pelos concessionarios de 
sorte que um terço de cada. terri torio ficasse pertencendo ao 
Estado; 2a.. ~ogo que o rendimento da estrada ultrapassasse 
8 °/n do capital empregado, o excesso ~eri.a destinado a indem
nizar o Estado das sommas adeantadas corrw garantia de 
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juros:· 3o Elhn iw.tl'ia todos o A au.xil iu::; proJnt•l L idos 11u eun
traclo pal'a a i.nlrocluct;ão e localiztu:ão d<' i llllll igl'anles. de i
.xando t't C01npanhia cornJJleLa liberdaae par·a o rwvotunerll-u ela::; 
LmTas concedi< las, com exh'angeiros ou na c i onaes." 

E' claro que u nobre Ministro era li\Te de 1H'Oci~<1er corno 
· Inclhor julgasse. S. Ex. não opiúava de acconlo cu111 a::; 'in

dicações por müu feitas; deveria praticai' ele oulru 1nodo. 

O Sn.. FRA:Nmsco GLlCEHlO - Opinava c opino; não 0on
. deJnllO o sys t.cnm. 

O Sn.. DRMWI'H.IO H.umm.o ·- Não opina; u o 0c1·Lo ó qne, 
si V. Ex. sempre se· inspirasse nàqucllc prilnciL·u uxL~lllplu, 
não terian1os un1 garancle. numero de coneessõcs nw.l l10nde
radas. (A.po'ictclos.) 

O üobre lHinislro 1ne dr~svi oü tlv ass u1npto vt·incitntl ela 
discussão,· provocando esse. incidente, do qual saio. com lH'O
i'unda n1agua; porque cu não quizera ter occasião de confir
Inar, por tuna de c I at·a~:ão expressa. o que, aliás, todos sentelll, 
que sou soliclal'io · cmn a nchninistra.çãcr elo rneu suceessor 

Procurarei, Sr. Presidente, reatar as observações que es-
tava fazendo. · 

Ao art. 6° do projecto.. djsse eu. haviarnOs proposto 1u.na 
rnodificação no senti-do de tirar ú União a aLLribuição exelu
siva do taxar a in1portação~ para o filn do ser tan1beü1 con
ferida ·esta attribuição aos estados, con1o se infere do nosso 
substitutivo ao art. 8°. F~nalrnente, com o subsUtutivo que 
offereceriamos ao art. 12 í'icarià perfeitarnente definida a 
solução que consideramos mais opportuna, nã() só porque 
attenden1os á fundaç.ão gradual do credito· elo Estado. uomn, 
ainda, porque, todas as vozes que a União precisar de recursos 
para as despesas, fecleracs extraord inarias ou não, n1as consi
deradas inclispensavcis pelo CongTesso, a este co1lfm·üuos a 
attribuição de resolver sobre o caso. 

A solução indicada pela deputacão riogTandense é· defei
tuosa,· a meus olhos. 

Na segunda parte do substitutivo que offerecerü ao 
art. 12, dizem os senhores i'epresenlanLcs: · "Quando forem 

· insufficientes as· fontes das receitas discrirninadas no art. 6° 
para oecorrer ao serviço da 'divida nacional, poderá tmnbern. o 
Governo dà União lanvar un1a taxa permanente sobre a renda 
dos estados, son1 clisLincções. · 

Pois bem. cuns idcrenws a quesl.ãu pul.' Ullla fac(~ que 
··ainda não foi· aqui esLudada. Supponltan.Jos que <I eonlpr·u

nüs.so geral da Uniã:o, couJprorlli:ssu ~~uja t'~"'SIJunsabiLiclade 
pesa. inteira, sohl't'. os c~:slados. ó. depois de J'ig·ot·osar:nente 
apurado, l.'epr.esunladu p1·eeisauH~uto cm urna 0CL'La :sn.r.nnta. 

. Essa sorruna obriga o rrhesOLU'O a UlJl SCl'YÍl)O ele ,jueo::; c 
· arnorLizat·.ão. Ora. daL!u 11 ca::;o da clifl.'e.t·encic.u:ão completa, que 
nós-. os fêLlcrali si. as e o llilna.nws, enl.l'c a esph.m·a de ae<,:.ãu dos 
estados e a da ad1n inist.ração Jederal, é claro que os 0on1pro
nlissos actuaes se1·üun repartidos pelos estados, podendo sLw
ccclcr que alguns devessem, cm vil·Lude elo suas precarias 
conclieõcs, ser exeluidos elo l.al obrigat.ão, - exclusão, Jacil 
de acliniLLil· em non1o da :t'ralernidade, que é a alliacla· insepa
ravel da Re,íJubli c a. (A1w-iaclos.) 

Mas ern todo o caso, os estados alcançados por essa dis
tribuicão do onus conunurn turão de fazer o sorvivo de juros 
e arnÔ1·Lização1 que llles couber. 

~ .. , 
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Os collegas do l-tio Grande aconselham : neste caso o 
Governo federal creará uma taxa pern1anente sobre a ren~a 
dos estados ; . . 

E' duplo o defeito que descubro nb alvitre suggerido por 
SS. EEx.. . 
· · Em primeiro legar, trata-se de urna questão de quanh- . 
clàde, de dados positivos, que, inquestionavelmente, temos de . 
respeitar. (apoiados) . · . ·- . . _ 

De facto, o compromisso d~t Un1ao, SI a amor.tlzaçao, for 
un1 serviço real, oü si tivermos um G~overno sério, tera de 
se reduzir successivamente e, .conseguintemente, terá,. ta~
bem, de se ruduzir a obrigação annual . de juros e amorh-
.zação. · · · .. 

·Disto resulta que a. taxa pern1anente sobre _a renda dos 
' e-:tados, mesmo .admittindo que esta renda não a':lgmente, ~ue 

é a · peor das hyp:Otheses, attingirá un1a quantia exces~rya, 
superior ás quotas com q~e,· dever!a~ ·conc'?rrer as ad;rnnis
tracões locaes para o serviço da diVIda nacional. (Apotados.) 

UM.A voz-. Cessará a taxa. 
. O SH.. DEMETRIO RIBEIRO - Deve,. pois, deixar de ser per-

manente; mas está explicitamente declarado na emenda, que 
~ taxa é permanente . 

· A MESMA voz - Não é. 
OuTRA voz - E' permanente,· salvo casos extraordinarios. 
O. SR. AMERICO LoBo - Pód~ . ser permanente, porq-q.e 

podemos ter·, sempr~ de· pagar divida publica ... 
. O Sn. DEMETJ\IO. RIBEIRO -· Assim, Sr. Presidente,. a pre

.. valecer o processo indicado pelos -representantes do Rio 
Grande~ os estados serão obrigados a uma quota exaggerada 

· .. que não é exigivel .pela divida publica.· . · 
... · Mas; por outro lado, a autonomia dos estados é· sacrifi
cada em face de tal processo, . porquanto o . centro irá .. ir;tter:
_vir na economfa . delles. : Feita a distribuiÇão dos compromis
sos, con1o. o podemos figurar, e figurei, os. estados· devem ser 
livres para. tratar 'c.om o seu credor e com elle accordar quanto · 
aq ·processo a. seguir .no ·pagamento do seu debito, sem influ-
~ncia do CenLro. (Apoiados.) · .· .· · · 

· UM SR. REPRESENTANTE - O Centro compõe..;se dos. es-
tados. ' 

o 'sn. DEME'rRIO RiBEIRO . _. Estou de accôrdo com as as
piraç.ões federalista~; . mas a solucão ·que acabo de considerar -
sacr.ificai~ia .a autonornia dos estados e·- -car.ece .. de correcoão 
substanc-ial. · . . · · · ! • · 

· ... Mas lon~e · nã? possp agora · levar çste e!a.me; que, s~m 
duvida, teria mais . cabimento . na 2• · discussao, e não quero 
abusar da ·l?ondade. de _v.· E~., Sr. Presidente; a. quem promett~ 
fazer. ~penas referef!.Clas . geraes á. solução que eu e outros 
coUegas ·apresentaremos opportunamente .. · · · · 

· Creio. mesmo, Sr: Presidente, qu'e já vou . excedendo da 
llwra. regimental, -· eu. que não sei si ·bem represento a· Re
puplipa; 1nas que ainda_ n~o tive. sequ~r a mais ligeira demon

. straçao ·de ser 11m crimi?OSo ante a Republica . federativa . 

. V. Ex .. e o CongTeS$0 ouvn~an1 levantar-se aqui· urpa voz para 
aggr_ectn~-me, sem que esse representante, cujo nome não preciso 
dechnar, porque vós o viste subir livido a esta tribuna se 
houvesse nominalmente dirigido a mim .. ·(Ap,oiados. ) ' 

-----~·-------------~-··· ---------
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Inimigo da Hepublica, eu não. represento o elciLorado 
rio-grandensc! 

O Sa. HOMERO BAP'riSTA- Foi cassado o mandato. 
. O SR. D_El\tiE'l'RIO RIBEIRO -. Pois ben1: repillo a internpes-

t~va aggressao ~ asseguro a~ Congresso que represento legi
tlmarnente o eleitorado de m1nha terra (Apoütdos), muito em
bora pretendam o Sr. Homero Baptista o os que o acolni)a
nham negar esta verdade. Não receio ser incre pado de inco
llerente durante toda a minha vida publica, já con1o propa
gandista, já eon1o n1embro do Governo Provisorio. Deste re~ 
tirei-me por haver disco1·dado da politica que a Dictadura 
sustentava. Não lhe fiz carg·a ele un1 opposicionisla que a 
situação não cmnportava e que apenas serviria para confundir 
as condições reaes da politica nacional con1 as antigas subidas 
e descidas dos partidos n1onarchicos; n1as, confiante en1 que o 
regünen republicano é o regin1en da publicidade e respon
sahilidaqe, assun1i uma posição independente, não apaixonada, 
e proclan1ei a necessidade dos estados reagiren1, pacifica. e be
neficalnente, sobre o Governo, para o -fim de modificar-lhe 
a direcção e ensinar-lhe o caminho da verdadeira Republica. 
(Apoiados . ) 

De. min1 ouviran1, em momento solenne, os Srs. Wan-
denkolk e Benjamin Constant, os conceitos que a respeito 
·externei antes de recolher-n1e á ·minha província. Para SS. 
EEx. appellei, e1n non1e da orclen1 e da propria sustentação 
do Governo, e lhes disse: - Sois os responsa\reis dü·ectos do 
eexercicio da autoridade, porque sois os· chefes das forças de 
n1ar e terra; cun1pre-vos perrnittil' c assegurar a n1ais con1-
pleta liberdade de pensan1ento, de exan1e c apreciação dos 
actos do Governo. Sem isto não se levantará a opinião,· unica 
base digna dos governos republicanos. (Apoiados.) 

. Ao chegar ao Hio Grande fui acompanhado pelos mesmos 
companheiros que hoje me são ,hostis. 

Só mais tarde, por motivos supervenientes, con1o que 
fiquei e1n attitude singular e era olhado con1o conspirador que 
intentava ab&.lar a Republica, tão frequentemente confundida 
com os erros imperdoaveis do Governo Provisor i o. (J.vluüo 
bern.) 

· Entretanto, as criticas e apreciações por 1nim feitas rea
- lizaram-se á luz clarissima da publicidade. Agia publica-

mente. ' 
Cumpria o n1eu dever. E si, infelizn1ente, não se n1odi

ficou em tempo a politica do Governo Provisorio, o crimi
noso é elle, con1o culpado são os que abandonaran1 a posição 
tão digna, que anLes acceiLaran1 . 

.. Mas, hoje, chegá~us a este .congresso, para o qual. fon1os 
convocados, e a questao, para 1111111, se apresenta desta fórn1a: 
a Monarchia legou sérias difficuldades á nossa Patria; o Go

. verno Provisori{) a seu turno, ·não as destruiu, ao contrario, 
acc.un1ulou uovos o extraordinarios obslaculos. . 

o que ag·ora nos cun1pre é encarar de frente todas estas 
difficuldades e rmnovel-as; porque os erros da M:onurclüa, 

, porque os e1:ros elo Governo Proviso~·io, quer queiran1os quer 
não queira1nos, refleclenl-so, todos,. f.atalmente, sobre os_ des-

. tinos da Patria. E' tmnpo de corngn· esses erros, e nao de · 
vir aqui fazer accusações tardias. (Apoiados e apartes.) 
· Discutamos os actos do Governo Provisorio. Muitas vezes 
ó ,fiz; tornaria a faz el-o aqui no Congress{) si, por del~beracão. 

1, ' 

• 
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desta .Asscn1bléa, não nos fosse vedado analysar, agora, a cou-
ducta n·overnan1ental. ' 

.F;l-o-e·i com inde:pendeneia, eon1 frané1ue~a c lealdade, 
direi ben1. alto ao paiz o n1eu pensan1ento. no d1a en1 que 1110 
fôr pernüttido pela representação naeional e i'or provoeado a 
un1a discussão desta especie. . . 

Defenderei os 1neus actos si for accusado, e. con1 prD
vas catlleo·oricas de que disponho, deixarei evidenten1e1:tc 
den1onstrado que' a minha altivez nada sof~'reu durante ·!JS d1as 
en1 que fui governo; que para elle entrm e delle salu com 
.honra e dignidade. (Muito bem,.) .. 

Pretende-se, hoje, que não represento leg1tln1an1.ente o 
Rio Grande do Sul.. .. 

. VozES --Não apoiado; V. Ex. representa n1uito dig·na·
n1ente o Rio Grande. 

O SH. DEMETRIO RIBEIRO - . • • n1as este Sr. Hepresentantc 
do Rio Grande, que lá era, ao lado de outros, auxiliar da aclnli
nistração, não conta o caso co1no o ca-;o foi. 

VozEs - Não precisa justificar-se. 
O SR. DEJ\iETRIO RIBEIRO - Obrigado. Mas, si é certo que 

nen1 a tudo se deve responder, não é n1enos in1perioso que os 
homens publicas cumpran1 o dever de explicar a sua conducta 
quando sobre ella pretendan1 jog·ar insinuações que lhes affe-
ctem a respeitabilidade. (Apoiacf,os.) - . . 

. Allega esse cidadão que me foi cassado o n1andato! Pois 
ben1: este mandato foi cassado, sabe V. Ex. como? · 

Por telegra1nn1as arrancados a -con1n1issões ·executivas ele 
di-versa:s , n1a·s não todas as ·l~o:caHdades. E para conseguir taes 
<.ien1onstra1)õies, foi necessario que se llhies1 a.ffirmasse, não· sei 
cmn que coragern, que e·L! ·havià declarado- ter s~ido fraudu
lenta a e~lei.ç:ão da delp'utação rio-grandense, - inexa~etidão 
contra a 1qual logo. pro.t:estei. Não tardara·m: demonstrações. de 
apoio"á nünha conducta,· sendo certo que nã.o as •solicitei, nem 
i) elo tel:egTapho nen1 pelo corr.eio. 

Na il111prensa :procurei es:clarelce~' o. e·Stpirlito pulblic.o e 
ter.n1inei reptando -os srs. representantJes que n1e ag.gredía·m 
da ·seguinte fórrna: . . 

' . 

. « Reuna-se .o Congresso republicano, convoque-o a Gom- · 
rrnissão E.xeeul.iva, e essa ·assenl:hléa que decida. t)umn .está de
fendendo ns são~ p1;incipio.s da doutrina poUti.ca :I. si nós, que 
üombaten1os de fronLe erg·uida o-s destY1ios que C·01npron1etten1 
a ·Republiea i'eldel'ativa, ·si :·ú1~, que apreg·oaes serviços re
levantes. ·Mas, s~ jssu tlão quereis, -cnLão é preciso que, con1 
üO~"agmn, clecl~re1s ha:ver sa·crlficaclo Locla a or:g1aniz-açã-o ]'ecpu
bhcana, que,.., fol'a a obra de nossos labores c01nrnuns, ·em favot· 
das pretençoe.~ !pe.ssoaes a ;que vos a.rras.tan1 .o orgulho de·::;
medido Qll os Jnteresse·s .pequenos, que ainda nã.o. conf~essãstes · 
mas .qüo i'acilmenle se :vão induzindo das fHiaçües que s·e en~ 
treve:en1. entre as vossas agrg-ressõe-s a· u1n de nós, e as 1J1aj u.Jaçõles 
ao P:Oder. · · 

Não, aecoitaes assin1 .o repLo ? 
·p:ois ben1: solicitemos ao eleitorado rio-.gi·andense a· ra

tificação do 1nandato . 
'Reaff.irrn~ren1os nô_s as opiniões que invariavellnente ha

vemo~s defenchdo ·e p1·atreado. SusLcntareis vós, por ouLro 1ado, 
as lllCS1nas reser·vas e01n que ·v1olae·s ·O vnsso pcnsarnenl.o. 
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E o Itio G1rande clccidirú. 
Não quereis aqui o desenlac·c• elo -pleito ? 
AppcBeJnüs para o Lri,bunal sober·ano da opiniã.o na.cional: 

nós proclan1a·nclo a opp'orLunidacle ela Rcpu'hli:ca, clig11a e in
clcpender.te, V(ís apr·eg~oanclo a instlf'i'icicncia elos estados parrt 
s·e organizaren1 aut.onomüs o .fortes. 

E a Nação clcciclirá si qur.r o prnlongarnrnto rla l\1onarchi::t 
na Re,puh1ica. ~i cruer a 'Republica republicana no Brazil. 

Vaxnos. · 
'.N'c)s tirv1en1os hombridacle duranLe n ~pleito, para accentuar,. 

clesassm:nbraclos, o .ri osso ponsan1crt.Lo. 
Affirmai o vnsso. 
Estaes olPiíos e tendes a segurança do que. transigistes 

bastante para Ler seguro o apo'io elo Poder. Por gratidão 
a esse, declarai que o servireis, succecla o que- succeder. 

E1n hon1enagern ú .Republica, .:iuram.os nós luclar para 
que não a i'raudm11,. dê no que der.>> 

Não era p'ossivel uma ling1Uagen1 rnais :franea. (Apoiados.}; 
SS. EEx. não responclcraJl1. Vieram~ occupar as suas cadeira,s. 

O Sn.. .JuLIO nE CAS'r'lLHos dá um apart.e. 

O SR. DEJ\llT;T·RTO RIBEIHO- .Justa•n1·ente o que quero l~ que 
· rlc-creten1üS ou . asseg·urcrnos a li:berdade do suffragio; cnlre
tanto, "V. Ex.; qur se diz represenLantc do Rio Grande. aqui 
se len1 n1anifosta~do conJra essa digma a·spiração. (AJ)a.rt-es do 
Sr. ./ul'iu de Castühos e da depu.taçao do .R1:o G1~ancle, aos: 
qv.acs re1)Uco;rn o·u.J·ros S1~.-:. ?'epresentwntes. Sussv.1·to.) 

O Srt·. D1B·lETHIO RIBErlHO (J-l.csto.1Jelecido o silcndo) - PüiR 
bon1: repLo o Sr. reprc·sentant.c c os ·qne o acon11.panham, para. 
cru c eonsnltcnl'O~ o rleitorudo do Rio Grande elo Sul, c e1lc .•• , 

O Sn. ZA:MA- PerJeiLament.e. 

ÜU'TH. .. \S VOZES- Muito ben1. 
O SR. JuLIO DI~ CASTTLI-Tos -. - Aeccito o rcp I o. em nün1c ela 

l1onra ·do Rio Grande ·do Sul. (Apoiados c fiJ)(t.?'tes da dcpntaçao 
?~ül-fJ'!YJndense.) E asseguro 'que V. Ex. não 1·rm alli nm voto .. 
V. Ex:. nãn sabe en1 qne so n1cttcn. 
. O SR. DE·l\TE/rn:·o HmE1no-.Tú Pra lrnlrlo rl1• ::;r. ir rlr::;co-

. brincln. ·v. Ex., qu f\. (Avnn ta prwo. aT.uuns S·r·s. T'PJ!J'esPnl antes: 
qu~~ 1'0deirua n 81· . .Tu.liu rl~ Crudilhns,) r.api tant•a «"•ssc grnpo ... 

· (0 . .:,· 8·1's. Julio de Ca. . ..,·!ilho..;;~ Af)hult r> tm.lTos 'J'r'r:lfl?liOrn nn vo~ 
rr.Uo e Jli'O/.r'.•;trun l.f'IW entre ellrs m7o /w. rn.JJiftír . .;;. qur nítiJ ha 
rhcfes. Ownen1-Sr? opar·tr.s de onl't08 lados.) 

Ben1: niltl Jaçoo cal?Prla1 disso. LiquirlPrn ~1or l:'t esse 
nogocio .. 

VozEs DA 'HEPHESEN'1'Aç..\.o R:TO-GRANOE'NSl~ - AceeHan10s o 
I·cp•to. (ConNmrrnn ós a:pa'rtes.) .. · 

O SR. Zx~·L\- Isso é .co·m: outro rPgnlamcnlo nlcilo'ral; 
con1 estr, não. 

Voz.t::s- Vamns ouvir o oraclor. 
O Sn.. Bil~:vTL .. \QUA-Peço ú V. Rx .. Sr. PresirlPnlP, qno 

ponha t.r:rnlo a i:>s::;a gritaria. (O SJ•. Demel1''io RibP.il~n cunfin:tí.n. 
nr;unNlrt.nrlo tjJ/e se reslahrl.r'çrr. o gi/r.nrin.) 

n S.n. Z .. \\J.\ -·-- Tsln ~~ nalural. Qt.t:1nrlo n pan1peit'O ruge 
lçí, é assim n~t.•snlo. (R/.r.·adas.) 
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O Sn. PHESIDENTE- P·eço aos· nobres representàntes que 
deixem pr·OS(:'Agnir o orador. 

VozEs- Ou~an1 ! Ouoan1 ! 
O Sn. DE:MJ~~l'RIO RIBEIRO- S.enhore~s, nã,o sr i de nndc 

ven1~ nern como explicar esta LrOIYtoada.!. (llismlrrs.) 
U2.\L\ voz-E, ·pantpeiro lá ela terra. 
O Sn. DEl\TETRH) RIBEIHD- O que posso assegurar é qur. 

. ·olla não foi acon1panlhada de raios o .coris~cos (Riso), s~.ho n 
enso elo novos Pranidins 'haYeren1 arrebatado ns pcrigOSi:lS 
f~üs,cas; porqlH\ vi siveln1ente, elrlas nã~ n1e aUingirnn1, o COJ1-
tinúo cn.l.mo ·e sereno .neste logar. (J.li'lnto bcn~ !) . 

Os collegas do Rio Grande elo Su ]~ n1oços · cl c talento. ctu r. 
com tanta felicidade poderão den1onstrar nüüha incú.pac1dadu 
ante o CO'l1grosso, porque Qne interron1pen1 -co~11 e·sLe atrop,ello 
e n.ã.o 1ne perrnitLen1 usar ela patavra ? (A1101.ados.) 

C ConHn'uarn os apm·tes cntr·e os r•ep1·esentantr.s r-·io-
Ul'anrlenses e rndr·os senhores· 1··eprcsentanJes. · 01 oradoJ• é~ · 
ussin.l,. ·interrornp'ido.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! . 
O 'Sn .. Assrs !BMSIL dá um: aparte. 
O SR. DElVIETRiü -RIBEIRO- S.enho:rcs, as n1·anifcsLa.ç•õ1c::; 

da pO'pulação l'io-gr.andense são se·mpro filhas das uspiraeõc~ 
livres daquella terra; essas manifestações serão contra ellcs: 
já -o era1n . · · . · . 

Lá, a in1prensa lhes é francamente contraria, por toda n 
p·arte· (Contestaç6es dos representantes do Rio Grande); apenas 
·uma ou outra folh'a lhes é :ravoravel, ou porque eede ao Ü11-
iJ.JUlso ·de um 1nal entendido eo·mpanheiris·mo, ou porque ató 
ella c1hega a acção do officiall sn1.o-. (Apm·tes divm·sos, rcpct·i-
dos; .?:nter?·upção.}: . · · 

. Não tiremos· a esse incidente. que é digno, a sua irnpor
tancia. Não se exasperem_ .ns nobres representantes: a quesl.~.o 
é sin1ple~s, é a seguinte.: . . . (lnte?·rupção p1•olongada.) 

. Sr. Presidente, nãó pqdemos continuar desta fórn1a .. 
· , O ·SR. BEVILAQUA (dirigindo-se aos apa1·Ustas do Rio 

Grande) - Isto é h ma· ·@àúchada; é insultar a um col1 o.ga com . 
unia gaúchada dessas. (Apartes diversos~) 

O SR. DEM}mTTH·IO RIBEIRJO- Não é· possivol discuLh· no 
meio desta vozeria. (D·ir-igindo-se a:os representantes do ]{in 
G1·anâe.) A.ppello para a dignidade de eada .un1. De;yem 
ealar-se; .·deve.n1 Ollvir-m'O. Não nie interr:on1pa.rn~ que não 
lhes .e.stou· o-ffendendo;· esLou, sün; sujeitand,o-rne ú eonl.in
gencia de ~.irar a limpO' pu1V1idas que i'o:ran1 creadas por tln1 
representante da vossa naneada quanto á legitimidade com 

· ,qüe aqui compareç'o. 
· VozEs- Não é necessario. 

O SR. DE:METmo HIBEIThO -· Oumpro, assin1·; o dever ·do · 
:hoJn·em po1itico que se ;pr,eza dei haver atravessado tochl'S as 
re~p1heras da ac-tividade •P'Ülitica sem n1acula para seu no.m.c. 
· (J.lhâto be·m; apartes.) · 

·· A divergencía entro os represcntantc.s do ruo Gra·ncle do 
.Sul foi accentuada pelas affirmaç•õ,os da sua 1naioria. 
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O Sn. BgviLAQOA- Foi u~a provocac_ão. (Apm·tes.: 'in-
terrupçlio. O S1·. Presidente aa'lta a campalnha.) . 

U~:A Voz -Van1os ouvir o orador. 

0U'1'HA voz- ]i~stamos n1uitn longe da ConstiLuição. 

O . Sr~. DEj\,H~Trno ItiBErn.o- Si p eósegu en1 esses apartes. 
essas frequentes interrn]Jçõcs) serei ol1t'igado a rel.irar-n1c ela 
tr~~nna, sum t cr pos Lo. l crm·o a os~c 1 ur. i dento pol iLieo, ·que, 
a~1as, det\' 1C ser enecrrano eon1 sor·nmrlarln r· resoluçflo. (Con-
i'Ln'lta.rn os a2)a?'lcs .) ·-

0 Sn.·. PRESIDENTE- AU.onc~ão ! Quern !.em a pa·lavra é o 
Sr. Den1el.rio ( Cnl.za:rn-se ?nuitos apaYl'es. O 81•. Presidente 
agita 1Jrolongaclmnente as campainhas.) 

UM:..-\. YOZ-l~' pre'ciso llla:Oter a palavra ao oraoor. 

O SR. DE:METnto H1BE:I1RO- Sr. Pre.sidente, o ·que disse 
não devüL provor,ar nstas· tcmpcstn.cles. Os nobres represen
tantes, depois rle rnc onvjrenl, poder1n.n1 rn·ovar a minha fra-
queza, acc-eitando o appello ao eleitorado elo Rio Girande do 

. >Sul, Já que se·lncaliza a qhe-stã,o. 
Depojs do resultado, aqnel1e que ficasse no Oo-11ig:resso Na

cional' a titulo· cl~ representante da o:pinião rio-grandensc; 
tendo sido ante.s repellicln J10r esta opinião~ não teria digni
dade, nã.o teria brio~ não teria vergonha. ('Afuüo bem; rnnilo 
bem!) · · 

E' p'reciso que o Rio Grande declare_ qual de nós é o mais 
legiti·n1o representante· de s·lJ as ·as.p.irações ... 

VOZES -Todos. 
0 8n.. 1VLETHA DE VASCONCELJ;OS- Ou Si ambos OS repre

sentJan1 dignanJente .. 
·VozEs -Vamos :ouvir. 

O Sn. J)EMETRio RIBlEIRO- . . . mas~ para Isso, tra'ba
lhen1os toclos. pela n1odificação ·elo regulan1ento eleitoral, ga
rantindo a 1 iberdadc ·do suffragio. (Apoiados.) 

Mas nfío quero trabalhar pelas ·In-odificaç•õies do regula
n1ento ehütora'l. con1o 'YIOS proponho; não quereis assegurar o 
tSuffragio l ivrc. e rnoral izado: então. vos repto a que. consul-
temos o .Rio Grande do Sul. · . 

O elei.tnrado c a opinião rio-grandense que decida1~1 quaes 
.os seus:.degitimnc: re.presen !'.antes: si nós, 0ue nos ~sforgamos 
e redobraren1os de esfbrc,os para a c'onqu1sta da ·11berdade c 
g,aranth1 do voto~ si vós, que aqui vns haveis manifestado 
contra estes intuitos. (Mnito bem.: ·nMdto bern!) 

Eis· con1o respondo ú YO'Ssa pl.·ovocação. 
O :Sn. FEHXANDO AnBOT'l'- Paçàmos á conrvocaçã.o de 11111 

oongresso g-en1..1 inamen to repuhlicano. 
TJ:I\1 SH.. ·HEPRESEN'l'ANTE.-- Deixe·n1os essa plolitica de cam-

panar1o; liqniclrnl lú no Rio Grande essa q1..1estã.o: q11e é t0da 
dos senhores. (llo ou.tros 0.1Jartcs.) 

O SR:. PHESTDENTB- Attenç.ã·o ! 
O Sr.. DrrME1'RIO RIBEIOO- ·Antes ele terrninar~ .permitta

mc V. Ex .. Sr. Prr.sj dell'l e, nn.1a 11g:eira rc·fnroncj a. an · rtparl r 
que ouvj r1n 1.1111 cligno collega: <}lH' sernp:rP. vejo nas l1ancn.das· 
ao meu lado . 
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Dlsse S. E.x. : << Deixen1.os essa po1iüca de caJ.111panario ... >> 
.~r~as não se trata de .politica ele can1panari'O. S. Ex. não 

rne ouviu articular -censuras, ouvi~L-mc pToduzindo a n1in!ha. 
defesa. Eu 11ão havia duvidado ·ela legitin1idade da. repre
sentação dos senhores da bancada rio-grandense; ·elles ne
garan1 a legi.tin1idade ·do n1eu mandato .. 

Desde então, era indis.pensavel o coteJ-o .. 
Ul\1 Srt. REPRESENTANTE- Creio que·, perante o· Congresso~ 

V. Ex. e.stá perfeitan1·ente justificado-. 
· O Sn. DEl\1ETRIO RIBEIRO- S·ei perfeita.m·ente disso, e pe

rante a consciencia de todos eUes (Aponta pm·a a deputaçao 
·do-g1··a·nrlense), devo ·esta.r con1pletamente justi~icado ._ Tenho 
prorv~s, tenho clocument,os, tenho~ n1esmo, .1na1ufestaçoes pu- · 
bli.cas, que deixa1n bem claro que, no. anu11o dess·es anb~·os 
a:n1~iigio~; fu :era digno e respeit31vel, e, .como eUes, só me In
spirava no, pensamento genuinanTente .republicano. 

VozEs -E ainda ·O é . 
. 0 'SR. DEMETRIÓ RIBlETRD- Hoje;: estão de ·rni·n1 diver-

. gent~s. , . 
Não ind31gar·ei, agora,' dos motivos do seu afasta1nento~ 

po.rquc assim -co.rrianJ'OS o perigo de Jazer politica de ~can1-
. · panario~ contra a. qual protesto, como prova de considcraoão 
· · e .rcs;pcito a . este Congres·so; lá fóra, acceitarei d1scussã:o 

an1pla~ si o. quizermn .os meüs aggres1s-orüs. · ·· . . 
· Entretanto, eu não ·p-odia consentir que ·fjeas·sem _ de pé 
susopeitas so;bre· a n1inha'_ a.ccão publica; não podia pairar du
vidas sobre un1a reput.aç.ão que se fo1:.m.au at.ralvlés; de· sacri-

''fi,ci-O.s eguaes. aos _que ·el,les •fizeran), duvid~s que aqui. tentou 
crear o irreflectido reprós:entante do .Rio :Grande do Sul; ir

. refle'Ctido, · sün, e tão i.nconvep.iente, _que não demoraran1· as 
· demonstra~õles dó Congress:a contra a opportunidade escolhida 
por S.. Ex. para o derran1an1ento d~· sua _bilis .. (Apoiados.) 1 

Eu não troux:e· para a1qui odios, nen1 outras. ruins paixõ.es, 
q·ue sei· dominar, para que ·não influam ern m·eu juizo-~~ p'ara 
que ·não ·siríVam de e·stimulo aos meus: actos. - - :· · . 
· · Tenhn, sen1 clüvida, -coração üara amar '(Applausos) ~ e~ 

por . .isso- m esn1o, tenhq-o. .t:amhe.rn · para odiar; 1nas .n :qüe é 
facto é .qne -est.on educ.ado :m·ais pelo an1o..r· do 1q!Ü.·e ·pelo odio, • 
. Tá fui govm>no, isto é, fleposit.ario ela força· ·s:a·cial, e della nã.o 
rn e .sAT''i i·. pára ex·er.cer· v:incl iC:tas (LV O"IJoos · o.ppla:nsos) ; tendo~ 
·aliús, sel:J1{n~·e a. e11ergi.:t. o cüra.g·e11Ti para n1anl.er Ulos:~. a pu-· 
·J·.,e.r~a- r] •:. l")·cC}:r)·U·]1ll·~a · · · · · · .f. · .. h( -. t.:l• . t: .. lJ: ' ,' ~ .. _, • , . . . 

· Nunea J'ni cabalista el·e-itoral. na Rc·P'ubHca, não :fiz ~o-·~ 
roneis; nem_ tenentes-·c.oroneis da G·uarda Na-cional. e não rle
·C:retei medidas ·que· .. não tróuxessmn a se1g1uranoa do .ftn1ccio- ·

. n.aliS·rrl:'O pub1ico~ ·ciuando .o :contrari·ol de tudo isto .se fez e . se 
está fazendo· no Rio Gra:nde do . Sul, e, .desgraçadament1e, · em 
nome: da Republica ! (SensaÇão.) · · . · . · . . 

· F:allo per~nte o Congresso; :faHo para o paiz; faUo para 
·. o -·Estado do Rio Grande do SuL Pois bem, o Congresso e o· 
.paiz que ·se decidan1 sobre a minha. eonducta e o -Rio Grande 

. que ratifiquê ou rectifique o m·eu· modo· de ~er, i.sto é ·que1n 
.. rApresenta melhor:: as sua1s aspiraçõ·es lihera·es·: si eG., que 
'quero a liherda:de do s.uffragio, ou si os meus antigos a·m,ig·os, 
que cn1oren1 a repressão elo vo'lo. (AJJplansos_: rrnu:ito bem .. : 

\ 'íí1/tdto be?n. O orador é calorosa?nente felicitado e abracado 
. p01; grande· nurrnero ile representa·ntes do Cong1•e'sso.) · · 
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O Sr. Casimiro Junior \Vai ·razer alo'un1as consicleraçõ!es 
para ju.sl.ifi e a l' urna en1·enda ao al'l. ,c;:) .. o · 

.. ~ntes, por.:érn~ vai. _Lo1:nar. ctn ennsidr~r·ação alguTnas pro
posJçoes que :lot·ant cnlllbcla.s pelo Sr. 1larnir-o Barcellos. 

D·iz que 11hr {J'arece que acruellPs que tê1n faHado e.m 
non:e do_s pri11cipi_os den:wcraLicos esLão cooperando para que 
sur.J a~ na? un1a r1vali da ele ·entre o N orle ;c o iSul,. 111:1as para 
que se · d1ssolva o laço da naci.onali.clade rnanLido .con1 tanto 

·empenho pelos n·ossns n1aiores. 
_ ~ernbrará a n1edicla da dualidade da legislação pela qual 

sao J ogaclos })O r terra todos os hellos princ·ipios sustentados 
pe'lO'S publicisLas, 0 cada.- E·st.ado e·ntrará a regular suas 
funcÇlõles de famiUa de 11nodo differente, e constituirão outras 
tantas nacionalidades, extinguindo ;o cun'ho do unidade de 
todos os braziküros. · 

Passando a jus Li ficar a ernenda que ·Va.i 1nandar ·ao ~ 1 o 

do art.. 67, diz 1que parece-lhe que, desde · q1,1e os intere'sses 
· politicas estão com·o que ab'andonado.s · na concentração da 
àdnünistração, não é fóra de tempo que se 1p'rncure dar ao 
n1unicipio toda a antono.niia .e inde:pendencia de que care,cc. 
· · Parec0 que üma ~constitniç~o nada n1ais é do que un1 
syst~roa do povo~ .~1 hon1en1 collectivo, pela · organizac,ão de 
suas func·Ç!Õ·e·s. o pela organizaç:ão de seus poclere·s. 

Ora, .a Constituição estabeleceu poderes do rnan:eira tal, 
·que entregou cortas funcções á União, out.ras aos estados. 
outra~ aos nn1nicipios, deelarando, do n1odo :rm~mn.l~ que er,'.l.. 
perfcit.arnentc in0onstituci;onal lllle os 'll1:Utücipi.os ··so ürgani-

. zassen1 ·Sen1 toren1 sua -cornpleta autonon1ia . 
.Si. assin1 (~~ diz o orador, parece ~que devíamos redigir o 

paragrapho do art. 167 de n1odo a não a<C>ontecer que diversos 
esta-dos '])Ossan1 organizar seu·s .n1u1ücip'ios: eon1o no ten1po da 
·Monar:chia, .em que seus torçru1nentos não 1passaivan1 sem ap
provação . elas assen1bléas provincia·es. O orador n1andou 
tamlwm un1a en1·enda sobre obri1g1atoriedade do' ensino. 

Essa mn·encla não precisa .ser justificada, ponque, en1 uma 
ép.oca ·ele organização con1.o esta, todos cleY·Cn1 apprender para 
co·nhcee.r as instituições repuh'licanas . 

. o Sr. André Cavalcanti -· E', 1Sr .. Presidr·nLe, posso ass,im 
. dizer, a prin1cira vez iqur; on1~ ca.be a ::;ubifla :hnnr~. di' :fallar 

em tão illustrado audilorio, r, .srmT os ·habi.Lns rla IJ'Jhuna pa1'-. 
· larnentar, nft.o tcnlt.o a vnllr.idadr ele pr·enrlPr- ·fl. aU.r·n~.il.o elo:; 
que n1e ouvem. (Não apoúulos.) . 

Entrctan Lo, p'rocurarei fazer ligeiras eonst{lr.raeõrs sobN~ 
alguns ·pontos ·do pro~·jecto consl._itucional,: .Pnya -~ que pc•ei~ 
pm:o:n1issão a· V. Ex. de 'conscnt.n"~ qur., -a 1mltacao do ontrn~ 
oradores que Dl~ ,pre:cederanl JlC'Sta tribuna, _nw necupo dos 
que reputar mais dignos ·de! n1inhas oihservaç1õles. . 

Senhores, ;unta .questão de g-rande alcance na actuahdadc 
e .que n1uito· nos rleve prencrcupar, é, con1 certeza, a que. se 
refere á distribuição. das rendas dos estados; del~as depende.· 
quando· bern applicadas, 01 :futuro engrand-e;cnnenLo dos 
111esmos. , t Q 

· Re.ceio; por·érn, que as 1nedidas t.on1aclas p_or es ·c.· on-
gresso a respeito d c assum~.pt n ele tant~ n13:gnlt.ude .. f1qurn1 
aqucn1 das n·ecc:::;sirlades dos ·esl.adns; -r s1 a~s1a11, 1nfel1Z:n1enl.c~ 
suecr.dr.r. g·l·anrln~ rna'lrs tPren1os a ln.nlPnl:nr .. send.o. 1111.1 rlellf':-; 

-=- cl0 rsl.ado.s cm simples tcrrJI.orlOs por Jall.a de a con:y1ersao 
r·ecursos . 
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Represento ·um Estado que rnais tem contribuido para os 
cofres g·eraes. E' do 12 a 14.000:000$ a renda com que todos 
os annos contrD)nc o Estado de Pernamil11fco; e, entretanto~ 
nós não saben1os sL pela distribuição da renda, que faz o 
proj e eLo en1 discussã·o, 1poderá a.quclle E:stado vir a soffrer 
por tal fórn1a,* que se torno, depois de eonstituiclo, em n1uito 
peores confli~ões do que aquellas cn1 .q~ue actualrnente S·e acha. 

Nen1 todns os meus illnsf.res .c.ollcgas do Congresso co
nhecen1 o Estado de Pernarnhueo; n1as pnsso assegurar que. 
alli, con1 qualquer .Jesvclo. corn qualquer interesse patriotico 
que possa haver~ con1.o esncro, .iá por parte dos seus rep•resen
tantos. já por parte dos seus admjn4sLraclores, ern pnnco te1npo · 
ehegaí~~ a nn1 gTáo ele ]Wos~periílacle flf1gm.o de apreço. senã.o de 
inveja. (Apoiados da representação per·nantb1t.ca.na.) 

A sua ·topographia ,é nn1a das 1nais agrada veis; quen1 
alli chega, visando .sómente o porto e a .cidade n heira-n1ar, é 
tomado das n1elhores im:p•ressõles; e si penetrar· pelo interior, . 
ha de, ne·ces·sarianwnte~ repetir con1mi~o 1q:ue outros estados 
não se a·chan1 en1 .condiç~ões superiores ao de Pernamtluco. 

u~'[ .SR. HEPRlE:SENTANTE _- Apoiado; 'h a nelle todos os 
climas. · 

o 8R:. ANloRÉ ·cAvALCAN'fii- Nós temos tido, infelizn1entc., 
de certa époc·a; para tC·á, depois de supprin1ido o impqsto do 
1.0 o/o, um descres:cimento muHo sensível no Estado de· Per

.nambuco. 
0 Sn .. · ;METRA DE VASOONCELLOs-- Foi. uma das maior·es . 

viefjn1a.s da !centralização imperial . 
O Sn.. ANDRÉ 'ÜAVALCANTI -· Como diz o meu nobre: coi

lega .de re·presenta.çã:o, foi uma das n1aiore·s rv1ictir.nas 11os ul
timos ten:1pos da. adm·ini stra.ção finda. 

· . Nós ternos direit..o incontestavel a que,. das rendas ·com 
que aquell e Estado .concorre para os cofres publicos, parte 
lhe fique pertencendo; e. effecti.vamente, si cuncorre com 12 
ou 111: mil contos annuaes~ como te-m acontecido, ~que muito· é 
I(Jue, ao menos,· os 1p'oderes publico·s façam eom que· dous ou 
tres míl contos fiqrJern para Pernan1buco, que. repito, tanto 
h a' eoncorrjdo para o enchimento das arcas do- ·Thesouro? · 

E' um Estado agrícola, não l1a duvida; mas a agricultura 
em. Pernan1bllco pare.ce á 1primeira vista que1 não existe, tal 
é a falta de meios neeessarios para a sua n1anuteúç:ão e des
. envolvimento. . Assim 8 que nota-se ainda um ... certo a traz o 
em r-elaçã'o ás fazendas dos engenho·s mo.vid6s por animaes: 
todavia; allg1nns melihoran1entos têm sido alli introduzidos; os 
quaes demonstram perfeitamente que, si forem augmentados, 
o· Estado de Pernan1huco tende a. prosperar. Possue usinas. 
mas as primeiras :fora!m üOncerJjda-s a· indi1V1iduos cuja pre....: 
tenç5.o unica era o monopolio; c tanto assin1, que não deran1 

·resultado, c.omo, por_ ·exemplo, as das ~comar;eas do .Cabo. Es-. 
cada e Paln1ares. . · · · 
· Po·steriormenté, as qu o foram estabelecidas mediante o 

esforço particular ·e auxiliadas pelo\ Governo do Estado. têm 
dado os n1eiihores resultados, ~conforme me consta por deela-
rações de pessoas anctorisaclas. . · _ 

Alguns estados poderão alle.gar que não têm sido bene
ffciados 1por ess·e lado; mas, responderei: são ·e1les ·Os unicos 
culpados, visto que poderiam, do n1esmo modo, sujeitarem-se 
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'á ~consequenciu de quaesquer resultados provenientes de un1a 
tentativn. no senliclo da introclucção rle cgual melhoramento. 

O qu o é corto é que a expor iene ia j :i estú demonstrnnd•) 
que esse n1olhorarnento ha do ser~ con1o disse, de grande fu
tnro para o· Estado que tenho a ho11ra ele representar . 

.Como quer Cl1J(Y seja~ não é isto .sn-fficienl.e para qnc~ 
neste nwn1o1lto~ qnando se trata de nm.a vida noYn. para 
acxuello Estr:tclo. quando ten1 elle de supportar maior sornma. 
de despesa~ clcixernos ele conc.orrer para 1'acilitar-lhe ·os meios 
ele que ahsoluta.n10nte niio póde prescindir. E' nesta quesl.i\o 
do distribniç:ão c1e rendas que entendo que todos nós. QLW 
inLeressan1o-nos pela prosperidade dos "Estados e, conseguin
ten1ente, da União. devem-o.s e1npre.gar os maiores esfor·cos. 
afin1 ele que não 'sejam ellos prejudicados e, ao contra:e"in. 
ent:ren1 0111 caminho de progresso e engrandecirnenl:.o. 
(Apoiados.) 

Sr. Presidente~ tratou-se, ha dous dias~ nesta Casa, de un1 
assumpto,. a respeito do qual não n1e foi dado emittir o n1cn 
Juizo; n1as, jú que estou na tribtma e a hora se acha adean
tada, per.m·ittn V. Ex. que aproveite o tempo que me resta. 
para dizer o que penso relativamente á organização do Poder 
.Judiciaria. 

Sou daquelles que entenden1 que a organizaç.ão do Poder 
Judiciaria deveria 1ncrecer alguns retoques, mas não nnm 
reforn1a _radical, ostabelocendo-se, con1o quer o projecto~ duas 
1nagistraturas. Por n1ais attenção que tive.sse prestado áqnel
les que con1 toda a pro:ficiencia se occuparam da n1ateria, não 
pude convencer-me de qüe ia elo encontro ao principio da 
Federação o systen1a contrario ao estabelecido pela reforma . 

. Porque, como o Exercito, a n1agistratnra não ha de ser 
un1a ? Teve-se, porventura, en1 vista uma correeção radical 
para a n1agjstratura? Pareco-rne que não; pois que, quando 
.se trata ·de corrigir, não são os que cumprem fielmente os 

· seus de·veres que ficam sujeitos á acção da lei. 
· Si foi, portanto, esse ·o intuito, elle attingiu a todos os 

n1agistrados, quando, aliás, é sabido que cm todas a.s classes 
existen1 .bons c 1náos; e, assin1, parece que a rêde da reforn1a, 
en1 rela·ção aos 1nagistTados, apanhou a todos. 

·Estabeleceu tln1a medida de rigor, que acabou por des
considerar os magistrados, e que não temo'i o desprazer ele 
ver estabelecido entre todas as reformas até ho.ie decretadas. 
en1 relação ás outra.s classes de que se compõe ·o f.unc·ciona
lisn1o publico. 

O que sei é que a magistratura é uma carreira que hoje 
n1ais ningumn que r :::egu ir: é uma carreira finda ! 

Não rlevo, senhores. deixar de relatar um facto: en1 che
. gando 1á ·Cidade do Recife, ~ncontrei todos ·os n1agtstrados alar

mados, c'on1o que un1a grande desgraç.a e.stava a cahir sobre 
elles. (Apa1·tes .. ) 

Exprin1indo-me assin1, não estou fazendo opposiçã·o; não 
U~nho má•. vontade; engan!an1-SC OS nobres re\presentantes: 
respeito. a todo.s, bem como áquellcs que confeccionaran1 o 
p'rojecto de Constituição, os q11acs l(~.ont.ra algumas das suas 
disposições, aliás, têm votado. 

O Sn .. FnEDRmco BoRGEs - V. Ex. fa1la com·o n1agis
trado n1ujto digno, que ten1 sido. 
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0 •E•a. ANDRÉ UAVALCANTI - Fiquei apprehe~.sivo por 
ver que 1sso pó de trazer o anniquHan~cnto da n1ag1stratura; 
não é outro o sentin1ento que n1c dom1na c que n1e tr·ouxe a 
tribuna; e si n1e colloquei nesta posição, foi ~por:que n1e pa
r~:~ceu ciue neste n101T1ento posso servir de interprete da ma-
g-istratura . en1 geral. . . . . 

V. Ex. e ·o Congresso devem ter notado e.ssa tendenc1a 
constante dos n1agistrados em procura ele ·suas aposentado-
rias. . 

O que isLo quer dizer, senão que elles estão. alar:t~naclo.s c 
receosos· daquella · mninente desgraça a que n1e referi ? 

Não ouvi de um só magistrado senão queixas amargas da 
sorte dolorosa que os aguarda; e si não estivesse c e r~ o da sin
ceridade ·de . suas convicç:.ões, não estaria aqui manifestando-
me deste modo. . 

E ·seria para fazer votos que a nova organização judi
ciaria trouxesse maravilhas para a magistratura; mas estou 
tão prevenido contra ella, que n1e parece ·suas conseql~encias 
ser.ão ·fataes. Poderia, ainda, entrar em detalhes a respeito das 
providencias que n1eus eollegas · Amphilophio de Carvalho e 
outros tên1 aqui proposto, n1uito pr1ncipaln1ente n1eu d1g~no 
conterraneo, senador .Tosé Hygino Duarte Pereira, que eol
locou-se ao· lado da n1agistratura. defendendo-a na altura de 
seus talentos. . . · ,_ · · 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOs· - Defendeu-a brilhante
mente. 

( 

0 SR. ANDRÉ CAVALCANTI - ... poderia entrar mn ana
lyse e demonstrar certas faltas que entendo deveren1 .ser re
paradas, para rnclhor organização do Poder Judiciaria; n1as 

· elles já se encarregaram de faz el-o~ con1 tanta proficicncia, 
con1 tanto merecimento, qu~ cu, ainda 1nes1no que fizesse u1n 
grande esforço para repetir aquillo que por elles· aqui foi 
dito. con1, dtffieulclade o conseguiria, c· ainda assim, ·sc.rn, a 
perfe1ção peculia1• e propria do talento que todos elles tên1. 

O SR. ALIVIEIDA PERN1\MBUCO - Não ha tal; podia, ta1n- · 
bem, discutir ~eom muita profic.jrncia, porque a tem:. · 

0 SR .. l\f.EIRA DE . VASCONCELLOR. - V. Ex. pó de dizer al
gun1a . cousa a respeito dos effeitos pratkos dessa organizf.t-
Gão; tem muita competencia para isso. ·. 

. 0 SR.. ANDRl~ CAVALCAN'l~I - Um dos grande.s · incónve-
. ni entes que encontro em . toda essa· organizaç.ão f~ a falta do 

typo do unidade. · · 
. Além diss-o, estamos sob o dominio. da dive~~si.dade de le

gislação. Os accórdãos, os ultin1os jlilgados, que serven1 par~), 
cq_n1bip.armo~ as ~ossas deçisõ.es, que servem ele assentei, .i á .. 

. nao tem p1a1.s razao de ser; !Icámos com uma legislação in
f<?r~e, na·o podemos fazer citações, porque · ellas se contra-
dirao de Estado a [Estado.· (Apoiados.) · · 

O magistra(lo terri necessidade ·~e . estudar, para appli
ca!-a em qu~lq';Ier ponto em que esteJa; porque, pela sua car
reira, tem d1reJ.to a a~ccesso. Ora, o magistrado que sahir da 
con1a.rca A par~ a comarca iB\ irá enc·ontrar uma lei quo elle 
~lesconhe~e mtenamente. Nã.o (~ isto un1 prejuizo ? Não (~ um 
Jnconven:tente ? Não devemos nós, na qualidade ele magis-
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trudos, ter lcgisla,ção uniforn1c vara applical-a ern todo o 
pai:l ? Entrctanl·o, o CongTesso, hontcm ... 

O SR ·l GOJ\IENSOHo - Trouxe o cabos. 

0 ;Sn.. ANDRÉ CAVALCANTI - ... csLabeleccu o conti'Lll'ÍtJ 
do que acabo de~ di~ui·, votou a lcgi:;lação sen1 aquella unifur·
uüdade quu se1npre existiu no Brazil. 

··o SR . .ALIYIEID·A PERNAJ\IBUco - Durante a ccnL1·al izatJãu; 
nós, agora, Cf1..1eren1os a descentralização. 

O SR.; Go:MENSORO - A pratica é que o vai dcrnonsLrae. 

o SR. ANDRÉ CAVALCAN'TI - Sr. Presidente. eu ele\: ia 
fazer ainda outras considerações; n1as, attendonélo á hora, 
que já vai nnüto ,;:.t.cleantada ... 

0 SH .• lVlEIHA DE VASCONCELLOS - Nós O OLLVilllOS COlll 
n1uito prazer. 

o SR. ALlYlElDA i)ERN.:\MJ3UCO - Tem fallaLlu vrufidculu
... 1ncnte. (Apoiados.) 

0 SR. ANDRÉ ÜAVALCANTI -... e faltando poucos mi
nutos para tern1inar o ten1po, que n1e ó destinado~ sinto não 
poder fazel-o. Seja-me, entretanto, pern1ittido, ainda, dhcL· 
algun1a ·cousa con1 relação ao art. 72, § f,~:o. · 

Vejo, i;31r. Presidente, que neste artigo trata-se elo casa
n),ento civil. 

O SR. PRESIDEN"rE - Mas não está en1 discussão. 

O SH. ANDRÊ 0..:\.VALG:\N'l'I - Corno não espero voHat· ;'i 

. tribuna, porque ·são muitos -o.s que desej an1 occupar a attencãn 
do Congresso, consinta V. Ex. que eu aproveite o ensejo, pal'a 
en1ittir ligeiran1ente,· o meu juizo a esse respeito. O artigo 
diz que a Republica só reconhece o casan1ento civH; e u1n dos 
Srs. representantes apresentou uma emenda tirando a pala-
vra- só. . 

· >Con1prehendo o casan1ento civil com relação aos effeitos; 
e, debaixo desse ponto de vista, entendo que ficarão por conta 
daquelles que não se acautelaren1 as consequencias que po.s-'
san1 resultar, clesde que não celebraren1 o acto civil. A pena
lidade é resultante do acto do individuo, que não quiz curn-
prir ·a concliçã·o estabelecida; e, portanto, deve elle sujei.tar-.:;o 
ás con~equencia.s; quen1, por exemplo, não quizcr que seu:; 
fiU1os fiquon1 p1·c.i tirlieaclos~ não deixará ele celebrar poran I~ 
a autoridade tKlmpelenLu o eontraeto civil. 

U~I Sn.. HEPH.ES.KN'l'AN"rB - ]~' unm Vl'U\'L~Ill.,'.àtl bc•nefka. 
O Slt. ANDHJ~ C.\VALCANTr - U qur•, por·t;rn, .i ustanwnlc 

rnotivou ·n n1eu r(~p::u·o ó Y(~l' que ficam sujeiLÓs a urna prma
liclade os padres que celebrarem o casan1ento antes. de fit·
n1ado esse contracto. En1 runa H.epubliea livre, que quer a 

' eonJra ternização ele todo~, por q u c razão h~:.rven1os de e~ L3.-
belcccr esse lirnile ? · 

. Casmn-so os nubcnLes eonln q u izer·cn1, co:tu LoLla l iber
dacle, ou fazendo o contracto antes, ou depois. 

O SR. A.1viErtiCO LOBO - Não vô que os padres dizian1 qno 
o casn.nwnto civil cl'a unr lorpo corwubinn.to? Foi uma rl'i
vindieação. 
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o Sn ., ANJ?RÉ CAVALCANTI - Noto, ainda, q.uf? h a exaggero 
na despesa a que está sujeito· o casan1ento c1vll. 

Grande é a differença que ha entre a .dest~ e. a. do cas~
n1cnto relio·ioso · dá-se. até o facto de 1nuüos 1nd1v1duos nao 
puderem s~ppo~tal-a; e, por esta razãó, deixan1 de satisfazer 
o preceito da lei. 

O ·sR. MoR.A.ES BARROS - As despesas legaes não são exag-
geradas. · 

O SR. ANDRÉ C'AVALCAN'l'I - O certo é que se exige das 
partes, en1 geral sén1 recursos~ n1ais do qll:e poden1 pag-ar, 
determinando o aug·mento confor1ne a loeahdade, se dentro 
-ou fóra da cidade e"'n1 que se tenha de realizar o casan1ento. 
Ora é justamente e.ste um dos pontos sobre o qua!, oppol'tu
namente~ convén1 providenciar, afim de que não pro~iga este 
flageUo da hu/nLanidaâe, que tanto a ten1 assustado, nao, co1n·') 
se diz - pela intriga dos padres~ n1as pelo defeito proprio 
que cara•eteriza sen1elhante disposição· .. 

A:o menos. faça-se o· que .se .pratica na Hespanha, onde o 
padre vai á egreja, e já o Poder civil foi informado, tendo 
1n1andado para lá tnn encarregado do registro civil. . 

0 SR. TAVARES BASTOS - 0 Registro Civil :n1esn10, que 
antes havia. 

O SR .. ANDRÉ C.A.VALCANTI -. O padre está sujeito a un1.a 
multa, caso· transgrida as prescripções estatuidas nas leis da
quelle · paiz. 

O SP~. ll-'loRAEs BARRos - Ó ·casan1ento civil obrigatorio é 
a. garantia das famílias: é preciso naturalizai-o no paiz, custe 
o que custar. 

0 SR. ANDRÉ 0AVALCANTI - Não comprehendo a neces
Sidade da obrigatoriedade. 

UMA voz· - Necessidade para o· <;lireito do filho. 
O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - Quen1 n1ais inte·ressado nisso 

do que o pai? A procedencia do casan1ento ,civil: outro abysn1o 
que s.e cavov. en1 nosso paiz; .. e direi que foi a causa do appa
recimento do partido denominado Catholico, para o qual con
.corre tan1bem ·o facto de se retirar a-o clero o direito de ele
gibilidade, 1conforn1e já tive occasiã.o de me manifestar nesta 
IC'asa. · 

Não digo que não seja:m discrilninados os direitos; o que 
não quero é que haja p·or parte da lei es.sas medidas de rigor 
e ·excepções odiosas. 

Queiran1os para o clero o. que--queremos para nós . 
. Par:a que tolher ao clero ·o direito politico ? Não vejo con

ven1enc1a. 
Foram estas as considerações que tinha a fazer. com a.:; 

c;:1Jaes occupei ~ attenção da ~Casa. . · 
EsLand9 a fi'!ldar··a· hora, entendi qne não devia ünpri1nir a 

essas cons1cleraçoes outra marcha, differente da que observei. 
Tenho, portanto, concluido, e ainda daqui desta tribuna 

faço vot_os para que o paiz entre. quanto antes, no regilnen 
da legalidade, e que façamos a n1aior son1ma •cte benefícios ao.s 
estadqs q":le representamo~,· e. que saiamos deste Congresso, 
todos, an1.1gos e confraternizados. (·~luito bem)· ·m.uito bem. O 
o··rador é cumprimentado. ) · 
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São lidas, apoiadas e eutranr L'.onjunctamente errr dís
cussão as seguintes 

Emendas 

Ao § 5° do art. G2 

. O. ensin9 Sel'á se1npro secular, gratniLo· o obrigaLurio nu 
prnneuo ~grao, e livro nos grúos superiores. 

'.S. R. - Casem·iro Junio1·. 

Ao § 7o do art. 67 

,.., .Redija-se assirn: Autonon1ÜL do n1unicipio na oi·g·ani
zaçao de seus orçan1ento.s, na gestã·o de seus interesses setn a 
a minima intervenção do governo dos estados. ' 

S. R·. - Case-rniJ·o Jurâor. 
Vêm á Mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Declaramos ter votado contra a en1enda substitutiva. d·::> 
n. 24 do art. 33 do projecto de Constituição, apresentada pelo 
Dr. Leopoldo de Bulhões, por destruir a unidade da legislação 
da Republica~ que desej an1os manter como garantia da egnal
dade de direi tos dos cidadãos e da união nacional. 

Sala das sessões, 9 ele janeiro ele 1891. - M.'ontei?·o de 
Ba1"ros. - Gil Goulart. - Athaycle J1ínior. 

Votámos contr~ a emenda apresentada pelo Sr. Deputado 
Augusto de Freitas, que constiLLüu -o n. 11 do art. 4,\'i'; .. por isso 

. que não 110den1os. ad1nitLir que se dê auctorização ou facul
dade~ ao Supremo Tribunal Federal, LlUe é no111eado pelo chefe 
do Estado, para approvar actos desse mesmo chefe; salvo se 
a expressão ·- me(Uwnte approvação - deve ser entendida -
rmed'iante proposta claqnelle Tribnnal. · · 

Sala das sessõe.s. -g de janeiro de 1.891. - A[meida Bar
r·eto. -·João Vieü·a·. - Finn,ino da Silveira. - Couto Ca1'
taxo. -·- Pe.dTo A rnerico. - J: Retumba. 

Declaro que votei pela unidade de legislação. 
S. R. - 9 de janeieo de 1891. - .J. Retur(.bba. 
Declaro que ter-ia vo~aclo pela segunda parte dn. en1enc1a 

do Sr. An1philophio e outro·s ao art. 58 do projecto de Consli
tui~-ã·o. si elle tiYcsse sido posto á Yota(;ão, eo1no n1eio ele as.si- · 
gnalar' a uniforn1idade de jurü~prudencia no regímen da uni
dade de legislação . - J . L . Coe lho. e Campos . 

Pka adiada a diseussão, pela hora. 
O SR: Pn.ESI.DENTE designa para anntnh ã a seguinte ordern 

do dia: 
. ConLillttà~~í.u ua la di.scussãn clns Lilulos II o III do pro

jecto de Constituição- Dos ~stad_os e df?. .municipio, · dis
eussão elo li iu lo IV - Dos cu.ladaos braz~let?'OS. 

Levanta-se a .s~s:3ão ás 4 horas ela tal'do. 
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29a. SESS.~O, E:M 10 DE .JANElH:ü DE 1891 

P'1·esülencia do Sr. Prtulcntc de lllorac~ 

!\:u n10io-diu i'az-:se a clla·mada. á qual l'espundern o-:; 
~rs. ~ Prudente do. l\1oraes,. l)aos ele· Carvalho,. Jpão -~N ~iv~~' 
·Eduardo Gonçalves Franclsco Machado, ·LcovogJlclo Goell1v, 
Joaquin1 Sarl11ento,' J'oão Pedro. Cunha: Junior, José Scgun-
dino, ·Manoel Barata, Antonio Báêna, Joaquün Cruz,. Theod_ot·o 
Pacheco, Elyseu Martins, ,Bezerra de Albuquerque Jmuor, 
Theodureto Souto Jo.sé IB'Ornardo, Oliveira Galvão, A1naro Ca
valcanti Aln1eida' Barl'eto, Fjrn1il1o da Silveira, .José HyginJ, 
José 1S1i~1eão. Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bas
tos. Rosa Juilior, Coelho e C:an1p·os, Thon1az Cruz, ·virg·ilio Da
n1asió, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, 
Quintino Bocayuva, Lapér,. Braz Carneiro, Can1pos Sal-les, 
Ubaldino do .Anlaral, Santos Andrade, Generoso lVIarque.s, Hau
!ino Horn, [Esteves Junior, Ran1iro Barcellos, Pinheiro Ma
chado, Julio· da Frota, Gesario .Alvin1, An1erico 1L.obo, Eduardo 
\V;andenkolk, João Severiano,· Saldanha Marinho, J oaquin1 de 
Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amara1, 
Joaquim 1\'Iurtinho, .Belfort Vieira, Uchôa. Rodrigues, Inclio do 
Brasil, Lauro Sodré, N-ina Ribeiro, Cantã·o, Pedro Chermont, 
INI,atta Bacellar, Costa H:odrigues,.,Casemiro Junipr, A.nfrisio Fia
lho, No~gueir~ Paranaguá, Nelson, Pire.s Ferreira, Barbosa 
Lima, Bezerril, Justiniano de Serpa, José Avelino, José Bevi·
laqua, Gon~,alo de. Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Amorl.n1 
Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, 
Retumba, Tole.ntino de Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho, 
Gonçalves Ferreira, José Marianno, Ahneida Pernamhuco, 
André Cavalcanti, Ray:n1undo Bande.ira, lVIeira de Vasconcollos, 
Pereira de Lyra, João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An
drade, Espirito Santo, Bellarmino Carneiro, Theophilo do.s San
tos, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Felisbello F.reire, Augusto 
de ·Freitas, Paula Argollo, Tosta, .Seabra, . Antonio Eusebi-o. 
Zarn,a, Arthur Rios, Garcia Pires, Santos Pereira, Custo'dio 1 de 
M_ello, P_aula. Guimarã_es, ·Milton, Dioni.§io. Cerqueira, Leovi
gildo Filgueiras, Bar ao de 18. Marcos, Medrado, Barão dí: 
Villa, Viçosa, Prisco Paraiso,..1VIoniz Freire, Athayde Jun"ror 
Fonseca e Silva, Fonseca· Hermes,· Nilo Peçànha ,.Urbano Mar
condes, Manhães Barreto, .Viriato de ·~M:redeiros, Virgílio Pcssôu 
França Carvalh-o, :'!3 1~ptista da . Motta,. Fróos da .Cruz,· Alei nd< 
Gru~n~bara, Sampa!o ~erraz, L_op~s Trovão, Jacques Ourique 
Ar1st1des .Lobo, Mayrinl{, Ftu·qul 111 \V crncck, Domingos .J e· 
suino, Vinhaes,. Antonio Olyntho, Badaró, · Pacifico Mascare
nhas, Gabriel elo Magalhães. ClÜtgas Lobato. Jacob da Paixãc 
~A.lexanclr~ ~t?ckler, Fránci~co _V~.lga, ·I~a~r1ou_njcr, ·Gon~,:,alve 
Chav.es, li ehcrano .~lenna, V1otti, Dutra NJCa~w, l\lanocl Ful 
gencw, Astolpho Pw~_ Gonçalves Ramos,. Carlos Cha.gas, Gosl 
M~chaclo, _ Palet~a,, Joao do_ .A.vollar,. Corrêa Habollo, :Ferrei r 
Pires, J oao Lu1z, Bornard1no ele Campos, J~rancisco Gl ico1·i< 
Moi'~es Barros~ D·on1ingos c!c Moracs, Carvalhal, AngRlo Pi 
nhe1r·o, :Mursa, Roclolpho ~'LIJI·anda, Costa Jnn i o r Hubião .Ju 
nior·, Fleury ·curado,·· Leopoldo de Bulhões. GuiÍ11arães Nata 
Azeredo, Caetano de Albuq'uerque. Bellarn1ino de ·l\fendone: 
Fernandes .Si~11as, L~uro .Müller, C_ar.los çle Ca1npos, :Sehn1icl 
Lacerda Coutn1ho, VN~tOJ'lno Montcn·o, Pereira ela Costa Antü 
de Faria, .J'uliu de CusLilho~, Borges de Medeiros, ..:-\.lddc~ Lüu 
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Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rochi:l. 
O.sorio, Cassiano do Nascimento, Fernando Abbott e Demetrio 
Ribeiro. · 

Abre-se a sessã,o . 
· Deixarn de con1parecer, com causa, os Sr.s. : Joaki·m· Ka-

. tunda, ~loriano Peixoto, Ruy Barbosa, Saraiva, Luiz Del.fin:.), 
Pinheiro Guedes, Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigues, 
Oiticica, Leandro Maciel, Franeiseo Sodré, Conde de Figuei.
redo, Matta Mach.ado. Ferreira Brandão, Costa Senna. Alvaro 
Botelho, Francisco Arnaral, Don1ingos P'orto, Bueno de Paiva 
Cesario Motta .Tunior, Lo.pes Ghaves. Paulino Carlos. Rodri~ 
gues Alves, Carlos Garcia,·. Alfredo E.llis, •1\'loreira da ·silva, ~~. 
sem causa,. os Srs .- Rangel Pestana, .Joaquim Fehcio. Serze- · 
dello, João Lopes, Fredericn Borges, Al:lnino Affonso; Mi.gusl-

· . Castro, .Juvencio de Aguiar·. Bernardo ele lVIenc1 on:~a. Pontes de 
:Miranda, Oliveira Valladão, Marcolino Moura, Saritos Vieira, 
Amphilophio, Thomaz Delfino, Cyrillo de Lemos, Alberto Bran
dão, Oliveira Pinto, .Joaqnin1 Breves, Luiz Murat. Erico Coelho, 
Jüão Pinheiro, Leonel Filho, ·Americo Lu:.~, Aristides Maia, Do
rningos Rocha, Ferreira Rabello, Barão ele Santa Helena, Mar
tinhcf Prado J·unior, Luiz Barreto, Antonio Prado, Aln1eida No
gueira, Marciano de Magalhães, E.rnesto de Oliveira e M:ena 
Barreto. · 

E' lida, posta ern discussão e, sem debate, approvada a 
acta da . sessã-o antecedente. 

O SR. :CUSJ.'ODIO DE 1\IELLO (pela. O'rd~m) -Sr. Presidente, 
não n1e achava presente, hontem, quando fallou o illustre 
Deputado Homero 'Biaptista; e foi assin1 que ;S. Ex. não teve 
imlm·ediata c ca'bal. resposta ás insinuações que ousou lançar 
s·obre n1eu pr-ocedimento no banquete que teve logar em com
Jnemoração do grandioso facto da separação da Egreja do Es-
tado.. · 

P·ern1itta S. Ex~ que lhe diga que nâo foi, c·omo era 
de esperar, leal nessa ·Seu procedimento, ·porque, tendo_ scien
cia de que não me achava presente, todavia valeu-se dessa cir·
cumstancia, para fazer · insinuaçõ.es ao meu caracter, que, por 
uma série não interron1pida · de servi-ç.os reaes, prestados á 
minha Patria, ·está acima,. não . só das insinuaçôes de S. Ex., 
como de quem quer que tenha interesse de devassar toda a 
rninha vida, quer publica, quer pa~ticular. . • 

. O SR. HoMERO BAPTIST~ -.. Ninguern devassou. 
O SR .. CUS'l'OIDIO DJ!!. MELLO - Categoricamente declaro a 

S. :Ex., que provocou essa odiosa discussão, que inilnigos . da 
·Patria não são aquelles que, co-rno eu, procuram levantai-a ao 

_ nivel de prosperidade c gran.deza ~ que tem direito; ~ão. 1n1-. 
n1igos, porén1, aquelles que, ?-traves de t~m falso patriotismo, 
lançan1 · n1ão de transa:ec.õcs 1ncon:fessaver~ para locupletar-se 
co1m, ·o sangue c o suor do povo~ que um dra ha de levantar-se 
para~ reivindicar seus direitos c cxpellir do seu se to os mer
cadores do templo. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA-.Não é comrriigo. 
0 SR CUSTODIO DE MELLO -- Garanto a 8. E.x. que ,des

affrontad~mente. assumo a responsabilid~de inteira de tudo 
·quanto disse no· banquete, a que se refer1u S. Ex., certo de 

24 
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quo não recuarei Ull1 passo do canünho l}UC hei traçado neste 
:Cungl'esso e fóra delle. (Muito bem.) 

ORDE.M DO DIA 
DISCUSSÃO DOS 'riTULOS II E III DO PROJECTO DE OONSTl'l'UIÇ.Ã.O 

Continú~ a primeira discussão dos títulos II e III do pro
jecto ·de ;C'on.stituiç,ão, c·om as emendas apresentadas. 

O Sr. Amaro Cavalcanti requer·, e1n prin1eiro logar, qu ~.; 
se considere encerrada a· discussão ·dos titulo~ do proj_e9Lq de 
Constituicão· sobre a organização dos estad~s e municipios . 

. . Si fô1~ -vencedora esta parte do seu requerimento, pede que 
.sej an1 dados para a discussão os artigos restantes do pro
jecto em discussã·o . 

Entende que a segunda di.scussã:o é n1ais ampla e nella 
têm de ser apresentadas as e,m.endas, e, por isso, cumpre e~
cerrar-se a prin1eira discussão, . que. é u1n. trabalho preh
,minar, afim de encetar-se a segunda discussão, que chamará 
·definitiva. · · 

O SR .. BARÃo DE VILLA VIçosA - Com tanto que não peça 
na segunda discussão,- tambem, . rôlha. _ 

Consultado, o CongressO rejeita o requerimento de en
.cerramento. · 

O Sr. Assis Brasil (i) (Muita atterv;ão) -. Sr. Presi...: 
dente,· dentro e fóra deste üongresso tem-se ... dito tanto mal 
das di'scussões, que,· tendo de vir pela E;egunda vez. á tribuna, 

·. sinto-me obrigado a começar• des0ulpandO-:me de· offender um 
senthnento que parece tã-o clara e palpitantemente dem·ons-
h'·ado por parte de muitos collegas no-ssos. · 

E a n1inha principal desculpa está, exactameij.te, na di
vergencia em que me· acho relativamente ao m·odo de pensar 
que parece g·eral. · . · · . . 

A~nda tendo cm;teza de ir de encontro ao pensamento da 
maioria, eu continuaria, c-on1o colitinúo, a affirmar que o paiz 

· só pó de tjrn:r proveito· de não . se .restringir ·a diScussão (Apoia
d.o.s),. ~spemalmente ~ra~ap.do-se. ~o faQto c~pit.al q~e aqui ~o~ 
c'?n.grega -. · .a Constitu1çao _p-phtwa sob· a Influ-encia. do prln-
. CIP IO republicano trium.phante. ·- . · 

• • I - . 

o SR~_.AMARO C.AVALCANTI _·, Não apoiad·o. 
VARio_s SRs. REPRESENTANTEs -.Apoiado~ . 
0 SR.. ASSIS BRASIL - 0 .resultado da discussão COIDI 

todas a:~· cousàs, não deve ser julgado pelas apparencüls. 
O 1Sifl. AMARO CAVALCiiliTr -. E'· 6 que ·~e tem visto.~ 

· . · · . O !SR: J\s·sts. ~R~ sr~_-. . DeclarÇtr 'inf~cund~ a tribuna, de 
clarar ~ster1L·.a d1scuss3:o~. som~nte PJ.rq!le os seus effeit<J 
não .... sao Immed1atos, _é decidir multo superf1oial e levianamenfA 
é nao enxergar ~.enao o que está materialmente debaixo de 
olhos. . (Apoiados;" :m,uito bem.) . 

• ,..C 1) . Este .. di~cu~so, publicado em appendice na pi'imeil 
edwao, substltue o resumo que aqui se achava. 
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Não ha nada 111ais fcrtil em .g-randes ·re.suHadbs nã() ha 
in~Lituiç~o do exito 1nais spg·uro e benefico do que á 1nais ampla 
c livre discussão. 

Ul\I SPt. nEPRESEN'L'ANl'E -.- Quando della se faz bàn1 üsb. 
· O Sn. Assis Blv\.SIL -- E, até, quando della· não- se faz boni 

uso; porque, si quem discute não adv·oga uh1a· causa justa, a 
defesa que faz do erro ilão consegue seilão fazer resaltar a ver~ 
dado. (Muito bem.) 

Não são immediatos, en1 regra, os effeitos da tribuúa, ne1n 
se concebe qne hon1ehs do bon1 senso facilm.ente troquem as 
idéas pelas quaes se decidira·m· erh virtudê de estudo e me
djtação, pelt~s prin1eiras c1ue lhes offereça a palavra habil~ ou 
éJoquente, dos oradores. Mas, si taes idéas eram susceptíveis 
de correcção, oü si eran1 falsas e a discussão as cotejou c·ori:1 
as verdudeiràs, o tr•iümpho. ein favor da verdade nã:o se fará 
espei;i:tr n1uiLo. Q u alciner ele nós pó ele dar attestado di.sto. 
Quantas vezes, ouvindo ui11 orador que ataca nn1a c·onvicção 
nossa, emquanto nos parece que esta cada vez se robustece 

· fuais, inselisivelmente se opera em nosso espirita a trahsfor
fuá{\ão, qut\ só algurh tempo depois vamos reconhe,cei' ! (Apoia
dos; lm,udto bern;) Como estão enganados aquelles que se sup
põerti superiores ao àccesso· dà logica, aquelles de. quem, aqui 
mesi11o. va1'ias Vezes tenho ouvido palavras como estas: "Fal
lêih; discutam; trag·am as razões que quize.rem; tenho minha 
o·piuião fo1•rrmda; nâda rne âbalará ! '' Ah ! Senhnres, errar é elos 
homens, mas teirnar no erro, dizia o sabio, é dos bruto~. 
·(Mu'ito be1n.) • . 
· , Estou convencido de. que esta ê a verdade. Por que, pois, 
não hei ele :l'allar, afrontando emboJ~a a tyrànnia da opinião. 
que, .po1· ser exerci da pelo .maior :hu:inero, não deixa de ser uma 
tyrannia? . 

Voti.ho djzer o que eiltehâo., e estou convencido de que 
ptes ta um: sei'viÇo publico; porque, si a n1iriha opiriião repre
sénta a>vei'dade, aJndà qlie ella ·seja .repellida no ir.ion1ento, os 
niesn1os qü e a i;epollem não poderão evitar que· e lia lhes cai '1 
nas consciencias, como semente fecunda e.m terreno fertil. Alli, 
ella ha de gernünar, romper a ,c)ainada da indifferençà, e, ao 
priilêipio delgada e flexivel haste, exPosta aos insultos do tufão 
ad"VE:rso, não, demorà:rtá em o.stentar-se arvore gi,gante, debaiX(I 
tle cuj à exuberante e frondosa ramagem virão repousar os 
mesrnàs que. óutr'ora tenturam destruil-a c·om o pé. (Muito 
bém.) · . 

De que ti'atam a.s capítulos que se. discutmn? Tratam da 
orgânizacão dos estados e dos municipios. Será e.sta.: porven
tura:,. ma teria :Cuja discussão se deva atropellar? Parece-me que 
é unia de tantas ern que a Naç·ão teria tudo a lucrar, vendo ex
peildet~se a opinião de cada .Hm dos seus representantes. 
Dai'ei' a minlia, rnui SLúl1inatiaüieüte, e sobre alguns poucos 
pontos cnl. que. estou em desa:coô·rdo co:J.n o proj écto offerecido 
pelo Govl3t'no· Pr·ovis·orio. . · 

Começarei por pedir que não julguem que venho aqlli 
defendEJi"' tlieses sen1 opportunidade no rnomento presente da 
nossa Pà:tria, s0n1 'appUcabilidade ás circun1stancias actuaes. 
Tenho notado Senhores .. que os recursos e· hahitos do espirit:J 

. conservador·, quer dizer - do espirita de resistencia, são os 
mesinos, ide·nucos en1 todos o·.s paizes, en1 todas· as civilizações 
e en1 todas as fórn1as de governo. No Imperio, quando eu era 



uin apostolo an1bulante da democracia, quantas vezes, ao. te~
minar as minhas arengas, em que prégava ao poyo os. prinCI
pias da liberdade, vinhan1 os proprios aclversar1os d~zer-1ne, 
entre abraços e. felicitaçõe~: "Dis.se~tes bellas .cousa~ d1_sseste~, 
1nesmo, a verdad.e; 1na.s, 1nfelizn1ente~ tudo 1sso na o e appll
cavel, não é opp'ürtuno"! Era o ult~n:w rec~rso, er:a .o 'l~n~IJO 
supposto argumento con1 que o espn·r to anti.go re.srstia a In-
vasão do espirito novo, com que o erro defend1a-se da verdade. 

Quanta ·semelhança encontro ainda, ~ás vezes, i_nfelizmente, 
entre esses conservadores passados e o.s quo ex1stern on se 
estão formando no presente ! 
.. E' ainda allegando uma supposLa inopportunidade, que se 
repellen1 algumas elas grandes theses essenciaes ao corpo da 
doutrina republicana e que for?-~1 sempre sustentadas pe~a 
nossa longa propaganda. Este esprrlto conservador ha de exrstlr 
sempre e direi mesmo que elle não desdoura os seus porta
àores si é ben1 entendido e ben1 encaminhado. Eu n1eSl110 con
fe.sso' ao Congresso que ·o possuo en1 alta dose. Sou un1a na
tureza conservadora. rrudo o que para rnim é novo, tudo o 
que não está ern certo arcabouçü de opiniões e principias que 
eu já· sustentei de modo definitivo, tudo . isso 1n~ fere, me 
offende e molesta, e desperta-me o instincto da resistencia. 
Creio que o.s outros homens não serão rnuito differentes de 
mim neste particular. O que é preciso é que estejamos munidos 
da sufficiente philosophia, para não rejeitar sem exa1.oe o que 
instinctivamente repellimós; o que é preciso é que fenhan1os 
dentr·o de nós uma foroa que .se eleve sobre o no3::;o proprio in- . 
dividuo, e lhe po.ssa bradar: "Nunca. vás co.m· a i ·Jéa pre·~o~
cebida de que só tu tens razão . " 

Desgraçadamente, nem todos os hon1ens dr boa fé e de. 
boa vontade estão prevenidos 9-es.se elernento pDnde:·ador, qne 
o.s .conduziria ao e~:lme e. por consegüinte~ á n1aior probabili
dade de acertar. o. que se vê, em regra, é cada um· acastel~ 
lar-se na opinião· que adoptou e repellir como absu:rdo tudo 
o que. com · ella não se ajusta, ainda contrariando as. mais 

· lucidas demonstrações. Dizem logo: « Bellas theorias, e bem 
demonstradas, mas inopportunas. » . , · . 

Senhores, nesta questão de applicabilidade das theorias, 
nesta questão. de opportunidade, não devia haver, e, real~ 
mell;te, não ha escolas. differentes. Na propria ~rança, onde 

.. o gigante da eloquenc1a co·ntemporanea . por tanto tempo e 
COJ? ,tanto ardor re<;lamou exclus.ivame,p.te p~ra o seu partido 
a 1dea do opportun.Ismo, conseguindo levantar em torno de si 

. legi~es poderosas, lá mesmo, o opportunismo, como bandeira 
part1dar1a, acha-se desprestigiado e decahido, e· não sómente 
p~r lhe t~r faltado {l esteio. do grande tribuno, porque _já em 
y1da de ·C{amb~tt.a- elle declr,nava .Para o poente. E por que 
1sso '? Porque <:: un1 erro ~rvor3:r como privilegio de alguem, 
ou de 11m parti~ o, o que e attrrbuto de todos os homens. 

O ·oppor:tunismo se reduz a uma· questão de bom senso. 
~odo l~omen1 sensato nãq tr~ta de applicar. nenhum principio 
a reahdade, s.em . ter, p1:un~rran1ente, cotejado esse· principio 
com. essa_ realidade; e, s1 J].ao ~s encontra perfeitamente ajUS'
tavers, nao tenta a expêrrencia. 

Si algue~ defende '!Jma idéa. e a -propõe, está implícita.:. 
-mente en.tendrdo~ que a JU~ga opportuna; e combatei-a, dando 
como un1c~, raz~o a s1.~a. lnoppor~unidado, .é argumentar ba
nalmente, e calur no vrmo de logrea que os 1nestres charnam 

-



.-: ... 

.. 

.• ·. '· 

-373-

idern per idem, sustentar ou negar a these com a simples 
affirmação ou negação da mesma these. 

. A declaração categorica da opportunidade, ou inopportu
nidade, não deve consistir assim em uma simples affirmação. 
n1as ser concluída da mais justa analyse das circumstancias. 
porque é, reallnento, un1a questão que, sem exaggero, se pódé 
clizer capital. Nada é viavel si não é opportuno. A Historia 
está semeada de grandes exen1plos a este respeito. A verdade 
n1ais incontrastavel, destinada a ser um dia recebida eomo 
dogn1a da sciencia, não será admittida como tal, não dará os 
resultados sociaes que deUa deviam decorrer, si não encontra 
o n1eio I)reparado para recebei-a. 

·-· Sabeis quantos princípios falsos a hun1anidade admittiu 
e sustentou a proposito de cousas que são hoje da maior no
toriedade, que estão ao alcance de todos, na sciencia de vul
garização, conhecidos e attestados pelos profanos da sciencia, 
con1o eu. Desses erros, alguns já tinham sido anteriormente 
demonstrados; entretanto; o espírito da época continuava a 
sustental:-os, porque naquelle particular a verdade não era 
opportuna. Por mui tos seculos se entendeu que a Terra era 
chata e que esse ·lençol azulado que sobre ella ·se arqueia, 
recan1ado de dian1antes, não era mais . do que manto provi
dencial suspenso pela mão do Eterno sobre. as nossas cabeças, 
ilnlnensa tenda protectora, debaixo da qual a sabedoria do 
Creador abrigava a sua creatura. · 

Os grandes philosophos do dia, aquelles mes1nos que dis
punham de un1 prestigio de que nunca mais foi dado gosar a 
pensador algum, os que decidia1n da sorte dos imperios, fa
zian1 derramar sangue nas batalhas, ou in1punham silencio 
aos poderosos da Terra nas suas contendas,·- Santo Agostinho 
e toda a pleiade brilhante de sua época defendiam essa opi
nião; e, entretanto, Senhores, a idéa da redondeza da Terra já 
tinha sido aventada pelos philosophos gregos e ·pelo grande 
Plinio. 

UJ\1 SR.· REPRESENTANTE-- Até queimavam a quem acre
_ditava nisso. 

. O SR. BADARÓ- Dizmn isso os calumniadores da Egreja. 
O SR. Assis BRASII .. - O nobre representante terá sen1pre 

de . mim as 1naiores complacencias, até mesmo quando n1e 
chamar c.alun1niador (Riso), n1esmo porque. assin1, n1e presta 
um serviço, mostrando a fraqueza da sua doutrin?-, que para. 
rebater opiniões,. precisa destas sahidas inconvenientes; (H a 

· um aparte do 81·.·· Badaró:) Mas smnpre direi ao· nobre re- · 
. presentante que, apesar de ·ser eu pouco assíduo leitor çlos 

doutores da Egreja e o primeiro a reconhecer a nünha .ln
competencia, posso af~irmar-lhe que. est~ nas. obras d~ Santo 
Agostinho a justificaçao da referenc~.a h1storwa que fiz. 

O SR. BADARÓ- Quando eu disse-calumniador da Egreja 
-não n1e referi· a V. Ex., nem á questão da posição da 
Terra, mas, sin1, ú quRin1a de indivíduos que pregavan1 clon-

. trina opposta. · 
O SR. AssTs Bn.Asu .. - Então fui cu que ouvi n1al; queira. 

desculpar-n1e. . 
Mas be.1n. Senhores: a opinião que era naqueUe tempo 

repellida, apesar de ser desde n1ui.to sust~ntad~, é ~oj e uni
versalmente acceita, sen1 q11e, por ISSo, seJa hoJe ma1s verda-
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deira do que era honten1, . mas, sómente~ porque,_ hoje, ella 
está perfeitan1erlto de accôrdo com a s1tuação Intellectual, 
ella, en1:fin1, tornou-se opportuna. E o n1a.is curioso é que fez 
seus instrumentos aos representantes dos n1esmos que a nn
pugnavanr, a esses frades solitarios, encerrados entre a;s pa
redes tristes do claustro, recolhidos para estudar os n1o1o~ de 
sustentar os - erros antigos, que, entretanto: eram vencidos 
pelas leis do pensamento, pela força da discussão (que a 
leitura e a meditação não. são outra cousa), e v.in!lam .. sen1 o 
esperar, dar razão aos primeiros IX!ªrtyres da Sc1encna ~ da 
liberdade aos prin:teiros que nas ti .. evas do obscurantismo 
rasgaran1' o clarão da verdade .. ('Prluito bem.) · 
. A· opportunid~de das cousas é, pois, ~uito in1portante, 
Senhol'es; porén1, , ella se reduz a uma questao de bom sen~o, 
apanagio de todos os partidos e de todos os horr1ens, :·e nao 
privilegio de um individuo ou de uma seita. 

Discutindo e propondo principias, desta tribuna, não é. 
necessario affirmar que os reputo opportunos, completamente 
applicaveis ás actuaes. condições do paiz, nen1 admilto que 
elles sejan1 in1pugnados sómente con1 a affirmação pura e 
simples de· que não são opportunos. . · 

Esta observação e todas as que tenho feito não são sem 
n1otivo; eu e meus. collegas e companheiros de bancada temos 
aqui discutido e proposto a applicacão de princípios da nossa 
bandeira politica, e não queremos vel-os rejeitados co1n a 
simples e ccimmoda observação de que não são opportunos. 

Nada encaminha n1elhor uma discussão do que assentar 
clara c perfeitamente o seu ponto de partida. Qual e o ponto 
de partida da nossa discussão ? Para min1 não póde ser outro 
que não este: , nós viemos· aqui para concretizar, para cor-

. porificar, para ·realizar o systema ·republicano federativo. 
Não ha nega.r essa base. evidente, sobre a qual· s·e deve 

erigir a ;nossa obra, da qual devem partir todas as nossas 
illações, na qual se devem vir liquidar todas as controversias 
que se suscitarem n,o seio deste ÇoiJgresso.. (Apoiados.) 

Accresce que· é isto uma questão decidida·: o Congresso 
.iá deliberou por unanimidade dos votos dos seus membros · 

· que- .o Brazil se1·á uma Republica federativa. Assim é que 
o voto solenne ·dos delegados da soberania nacional veiu 
sohropôr-se, ajustar-se perfeitamente ·á aspiração dominante 
rlo povo. e, pois, não· póde haver duas opiniões sobre o c-aso: 
Yamos fazer a Republica federativa. · . 

Agora, si assentarmos perfeitamente a idéa ·que tomos 
elo systen1a republicano federativo, teren1os erigido 1.nn cri
teri0 que simplificará e facilitará· o julgamento. ele todas as 
cluv1 das e .questoes que possam apparecer. · 

. · Nada terei _necess~dade _de dizer sobre o principio repu
blicano,_ que veJo aqu1 acce1to e respeitado por todos. Outro 
tanto. nao me parece a:~ontecer com o principio federativo, 
que. e; entr~ta!J.to, l}O momento, o mais. interessante, porque 
da 1dea que fizermos delle depende a grande perfeição da 
11ossa obra. 

· SenhoFes, desde que me' occupo destes assumptos, simples 
rwopagand1sta 'J?OP.ular, escrevendo ou fallando, até agora, 
ehamaclo a ser Inf1ma molecula do organismo nacional tenho 
se~pr:e, feito partir todas as minhas opiniões e delil;el'ações 
da Hiea que :11ante~ho relativamente á natureza da Fedm·ução . 

. Para n1IJ? a 1déa da Federação nasce da · seguinle ver~ 
dade: na soc1eclade hun1ana, desde o seu lnais simples repre- t 
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sentante --o individuo- ha uma v'ida individual e uma vida 
de relação. 

~i~guem. póde desconhecer C(uc ha. si assim me . posso 
exprimir, dois campos dentro dos quaes gira a nossa activi
rlado: o primeiro é o daquelles actos que não interessam 
s~n~o a pessoa de quem os pratica- é o campo da vida in- , 
diVIdual; o segundo é. aquelle .em. que se passam os actos que 
affecta1n o nosso semelhante, singular ou col1ect.ivo- é o 
em11po da vida rlo relacão. 

C o~ mui t.a razão .têlT! estabelecido os mestres do syste1na 
federativo que no pr1me1ro daquelleR campos deve dominar 
plena liberdade ou soberania, e que no ·segundo essa liber
dadD ou soberania deve ser limitada na razão directa do 
q11 anto affecta o interesse do outrem. 

Effectivamente, Senhore.s, ninguem me póde determinar 
o móclo por que hei de vestir-me, a moda q\le hei de usar~ 
<1 côr da roupa. a fórma do chapéo, .etc. São factos que se 
referem, exclusi.vamente, ao meu individuo. Nessa situacão 
SOU tão livre, independente, soberano, COTI10 uma naç;ão or
ganizada. Será tão attentatorio .immiscuir-se qualquer aucto
ridade na minha independencia, assim caracterizada, como uma 
naoão invadir o territorio da outra. 

O Sn. EsPIRITO SANTO~ Mas exige-se que ande vestido, 
c.não á primitiva, como os selvagens. (Riso.) 

O SR. Assis BRASIL- O aparte do J;J.obre representante 
me auxilia,. no sentido de esclarecer a questão. Tudo no 
mundo é relativo, e está implicitamente admittido que os 
principias que · estou· estabelecendo não escapam a essa rela
tividade. Si está admittido pela civilizacão da sociedade de 
que faca parte que é um escandalo, que a choca, que a mo
lesta. que a perturba, o facto de apresentar-me nú (Riso), 
praticando-o, vou ferir a liberdade do meu semelhante; dei
xará, pois. de ser. urr1. acto· da vid.~ individual,- para ser da 

. vida de rela cão e estar· snjeito ap ·mesmo criterio a que estes 
obedecem. 

tJM Sn. REPRES~NTANTE - Respondeu categoricamente. 
O Sn. Assis BnAsrL -Va1nos do· individuo á familia, que 

ó o primeiro orga.nisn1o social. Torlos eonllcccmos o a-r~t1go 
arlap;io - Dr.nt'tÓ de sua casa cada nm é 1'ei. Pela Il)ln:tta 
J\arf· e é s() onde arlmi!Jo reis, e rcservn-n1c sem pro o ~1re1to) 
dü sr.r denlro da. minha o mais absolut.o dos Neros. (f.1.s.o
A -ra·milia, r..orno o inrlividno, rlevc sr.r solwrn.nanwnl n llvre 
nn cirf'.11lo qnc lhe é f.raçado. . . , 

Como chefe da minha familia. c naqtnllo que so com 
olln. entender, ·posso· fazer· o que quizer. nã.9 só no que ~e 
referir ás pessoas, c.omo ás cousas, dar aos f.1lhos a educaçao 
da- minha preferencia, cm ordenar os nw:rc!s como me. pa
ree_er; mas, si eu tiver ao meu lado um v1 Slnlfo que sc.1a ~o 
mesn1o. tempo meciro de un1a parede de m1nha C?_asa, nao 
poderei deitar abaixo essa parede sem entrar cm· accordo com 
o seu ·co-proprietario. . . 

O ou e acabo do fjgurar com o individt10 e con1 a fam1 h a 
· .dá-se, egualmente. com·. todos OS grupos humanO?; com O mu

nieil;')jc), con1 o EsLarlo ou .provineia r, corn a lJn1ao, que j'odos 
tôn1· s-na origcn1 no individuo e ·nü.o rlifferen1 delle senao na 
qua~tidade .. c na 1naior complexidade dos seus phenomenos 
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proprios; mas na qualidade de v: em ser semelhantes, assim 
como a somma é da natureza das parcellas. . 

Todos elles devem formar ul:n systema perfeito, co
existindo pelas suas affinidãdes natur~es, mas girando! sem s~ 
tocarem e sen1 offenderen1 como circulos concentr1cos. E 
por isso, é por ser a· organização mais d~ accôrdo ·com a na
tureza, que o systema federativo encam~nha-se pa~a ser .o 
systema universal (Não são sonhadores e phantasistas que 
o dizem, é a observação das leis da Natureza,· que podem ser 
;violadas, n1as não abolidas) . . . . _ 

. Tratando da organização dos estados e dos muniCiplOS~ 
debaixo do ponto de . vista federativo, . o meio segur~ de 
acertar é combinar todas as disposições da lei que se proJecta 
com o eriterio que ahi deixo estabelecido; tu_do o que. en
contrarmos com o caracter de pbenomeno da v1da prop~I~ ~e 
cada um . dos agrupamentos menores, Estado e municipio, 
deve ser deixado á soberania respectiva daquelle a que per
tencer; . tudo o que importar um phenomeno da vida de re- · 
lação deve ser reservado á ·· União, ou · ao E~stado, conforme 
se tratar dos estados ou dos municípios. 

Perante a Commissão dos· 21 . foi apresentada pelo repre
sentante da bancada rio-g·randense uma emenda· suppressiva 
de todas as disposições do. projecto de Constituição relativas 
aos preceitos que devem guardar . os estados nas suas respe
ctivas constituições, substituindo-se toda a longa espe.ciali
zação do projecto por estas unicas palavras: . <<Os estados 
organizar-se-ão livremente, sem offender os preceitos da Con
stituição Federal.» Isto é mais simples . e claro e guarda 
melhor a indole federativa. · . 

A Commissão cios 21, que, justiça é dizei-o, procedeu, em 
regra, com a maior sabedoria, acceitou esta emenda. · 

Entendo que .o Cóngresso não a deve rejeitar . 
. Votar contra ella seria preferir a confusão á clareza e 

arriscar-se-a, inconsciente· ou involuntariamente, crear emba
raços á perfeita installaçã0· do ·principio federativo. · 

Outro assurripto interessante e sobre o qual foram offe
recidas emendas. em grande profusão é o das terras publicas . 

.L\S terras p1)blicas estão nos estados, a, elles interessam 
mais de perto, mas podem, tambem, .affectar necessidades da 
vida de relação. · . · , · _ · 

_Não ha duvida que a União póde precisar · dellas para 
serviços federaes, como sejam as obras de defesa do terri
torio, negocio que interessa á Nação inteira. Com muita de
liea~eza se deve proceder na discriminação· das duas compe
tencias, estabelec.endo onde cessa a dos estados e onde coineça 
a do Poder federal. · 

. Das varias ~mend~s ·que se apresenta;ram nenhuma me 
parece bem . precisa! :rnas votarei por qualquer que disponha 
que as ter-ras publicas &pertencerão aos estados· onde estive
rem. situadas·, pode~do a União utilizar apenas as indispen- · 
save1s para ·~~ serv~ç()s de caracter federal; mas entendo que 
na s.e.gunda ~1s_cussao de:reJ?OS precisa:r melhor os termos, no 
sentido de. hmltar o arbltr1o do Poder central rta declaração 
das terras· que lhe forem necessarias. 

Quanto a 1nuitos serviços do Ministerio da Agricultura 
que até agora correm por conta do Centro, é indubitavel q.u~ 
dev:_em pa~sar aos ~stados, a que_m tambem devem passar os 
roe~os 111 dlspeDS.§tVeiS .para accudn' a taes serviços. Tendo os 
me1os, elles farao tuao melbo.r, porque vêem as necessidades 
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mais de perto e têm mais immediato interesse do que o 
Centro . Aos que contestassem a capacidade dos poderes lo
caes para a plena administração dos seus· interesses eu res
ponderia com o conhecido dito popular-« que mais sabe o 
tolo no seu do que o avisado no alheio » . · 

Não tenhan1os medo da liberdade, como tinha a Mo-
narchia. · 

Elia só poderá dar bons fructos; e o povo só não tem 
capacidade para viver em: liberdade quando nunca viveu nella. 

Não podernos torna l-o digno da 1 iberdade, senão dando
lhe instituições livres. Não póde ser realmente grande a 
aptidão do povo brazileiro para exercer um governo livre., 
pelo simples, mas poderoso motivo de ter vivido até ho.ie na 
centralização economica e no sophisma politico. 

E' uma verdade scientifica que toda funcção tende a crear 
o seu orgão, como - que o orgão .que não se exercita 
atrophia-se. 

O mais habil de nós, na arte de fallar, si houvesse sido 
da infancia á velhice encerrado em um calabouço, sem com
municação con1 os seus semelhantes, estaria inhabil para pro
nunciar uma unica palavra, nem se serviria da língua senão 
para os mais rudimentares effeitos physiologicos. A expe
riencia mostra que esta observação é exactamente_ applicavel 
aos factos sociaes. 
. Mas, Sr. Presidente, para se alterarem as instituições, 

de-volvendo aos poderes locaes os serviços que a elles per
tencem, é necessario dar-lhes, c.onjunctamente, os meios de 
occorrer ao custeio de taes serviços . · 

Voltan1os, assin1, a todo momento, á tão debatida questão 
da separação, da discriminação das rendas. Não é de mais 
fallar ainda uma vez nella. · · 

E" a questão mais interessante das que têm soffrido con
. troversia. entre nós, e não é ainda uma questão vencida, pois 

que sobre ella ainda nos pronunciaremo~ em segunda dis
cussão. 

·Por que motivo, Senhore.s, vamos romper o principio fe
derativo, facultando ao Poder central intervir com-o pertur
bador no circulo dos interesses locaes, luctando, cumulativa
mente, con1 os estados municipaes, estancando, por meio do 
barbaro fisco tão nosso conhecido. as fontes da nossa riqueza. 
que são a8 ]nclustrias nascentes? Sigamos a verdade, corn a . 
franqueza que requer a augusta missã.o que desempenhamos; 
a verdade é que o Governo gastou de n1ais. preparou un1 or
çamento que só póde ser equilibrado invadindo-se as fontes 
-da receita,· que, pelo principio federativo, devem ser priva
tivas dos governos locaes. 

E' ~6 esse o motivo de vermos lançar-se adeante do carro 
triumphal da Federação essa unica pedra que o fará deter-se 
bruscamente na vertiginosa carreira em que se approxima. 

Não confundamos, Senhores, um orçamento com uma 
Constituição. Temos deante de nós um orçamento excepcional, 
mas, ·em parte, elle se justifica, porque o momento é taro
bem excepcional, e. principalmente. não esqueçamos que o or
çamento é transitorio e a Constituiçã.o é perpetua. (Apoiados.) 

E si temos, por força,. de escolher (.o que ·não n1e pa
rece) entre um orç~n1ento desequilibrado e uma Constituição 
torta, que seja torto o orçan1ento, que é uma lei para un1 
anno, e que saia direita a Gonstituiç.ão, que tem de regular 
a vida· da Republica . 
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O areamento ha de, forçosamente, equilibrar-se, porquê 
os recursos do paiz são exuberantes e porque o Governo ha 
ele, afinal, encarreir.ar.:..se pelo bom caminho. As difficuldades 
que e1le eneoptrar serão, mes1no, un1 jncentivo para procurar 
a senda das economias e da maior severidade na adminis-
lracão. r(Apo·iados.) . . _ . . 

8enhores, si nós fizermos uma Constitu1çao que perm1tta 
aP Poder central intervir nos don1inios dos poderes locaes, 
e~t~belec~ndo,· ao .lado da ~9llectori~ do Estado ou d~ ~uni

·ciplo, a collectorm da Un1ao, fareJando, com es_te 1nstJncto 
pàrtjcular do fisco, onde rebenta uma. f~nte de r:1queza, para· 
n1atal-u com o imposto, -· o povo nao acred1tará ver na 

. nossa obra senão o prolong·amento do regímen detestado do 
In1pcrio centralizado1:. (Apoiado~.) ... . . 

· Si vanws fazer 1sso con1 a 1ntencao de proporcionar ri
cnicza á União~ eng·an~mo-nos redqndamente; porque, pertu~
hando a v1da individual das localidades,· matamos o proprio 
germen da r-iqueza. Rico não é o; gf>ve.rno que accumula 
n1i1hões nas 0ai:xas do Thesouro, e r1co o Estado que tem 

. rêcheada a bolsa do particular, fonte perenne donde. correm 
·todos os recursos publicos e ·os verdadeiros incentivos do 
progresso. (Apoiados; mtt,ito bem !) · _ 
· O Congresso tem.,..se mostrado independente e possuid() 
da vontade de· acertar. Meemo errando, faço-lhe a justica 
de crer que tem procedido com ·a melhor das intenções. Não 
é vcrg'onhoso voltar· a traz, quando reconhecemos o nosso erro, 
e, e$pecialmente; quando esse erro affecta o bem publico. 
Espero que o Congresso ha de emendar, depois da segunda 
discussão, o unico erro grave que deforma a bella obra que 
estamos preparando. Elle só terá a ganhar no conceito pu
b1ico oom esse acto .de verdadeira elevação. (Priu,sa ~) 

· Sr. Presidente, comecei proclamando e defendendo as 
vantagens da discussão. · · 

Não quero que por . isso me confundam com os amigos • 
do parlamentarismo.· · · . . · 

Governo parlamentar e governo ~de discussão não é a 
mesma cousa. . 

. · Todo governo livre permittc e provoca a mais completa 
discussã.o. Governo pi}:rlamentar é, esp-ecialmente, aquelle em 
que o Poder se sunpõe llmo, commissã.o do parlamento. . 

Este vicio . cl{J, lógar a muitos outros, entre os quaes o 
de des;viarem~se as disc~1ssões rios assun1ptos da competencia 
rlo parlamento, para materias alheias ao interesse nacional . 
. . . Nós, aqui. além de. nfí.o. sermos 1'a-rlan1cntares, estamos 
a1nda, por outra consideração., mais ohrigados a nos restrin- · 
girmos ·absolutamente/ á discussão . do· nosso assumpto : somos 
um Congresso Constituinte, e não devemos tratar scnn.o de 
fazer a Constituição da Republica. . 

Mas, Sr. Presidente, como o abysmo traz o abvsmo uma 
palavra chama outra. palavra, um facto 1rrovoca oi:Itro 'facto 
venho, eu tambem, violar. conscientemente, o preceito qu~ 
r-econheço e que acabo de justificar. · 

you, tambem, desperdiçar uns cinco minutos do nosso 
preciOso tempo, tratando questões alheias ás que explicam 
a nossa presenca neste recinto. . · · 

;peç? perdRo ao Congress·o de uma culpa pela .Qnal sou 
o pr1m~n:·o a reconhecer_ que rnereoo todas as censuras, c que 
só p6de_ ·ser attenuada · si o Congresso pe.nsar, como eu, que· 

-
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sou impellido por um dever de oonsciencia e de hQnra. e que 
não fui o provocador de tão de.sagradavel occurrencia. · 

Esse foi o ll1eu distincto natl'ic.io que veiu nontem a 
est.a tribuna di.scutir uma questão irr-itanl e. occorrida no seio 
do Partido Republicano rio-grandenso. · 

Trata-se ele uma questão domostiea, qnc devia ser resol
vida o· liquidada no partido a que pertencernos. e não perante 
o Cong-resso, qne do:vc ser alheio a tacs ass1.1,mpl os. 

E'. pois, só ohrigaclo _pelo dever de acudir á provocação 
que nos foi feüa que venho. em notne dos meus companheiros 
de bancacla, entre os quaes OCC\lPO o ultimo logar ... 

UM SR. REPRESENTANTE- Os, ultimos serão OS. primeiros. 
O ~H. A ss1s BRASIL- . . . vencendo uma grande repu

~·n::tncia~ ao encontro do il1ustre representante a quem alludi. 
Sr. Presidente, duas ·Justificações fez hontem o nobre 

et"\~1'Rscn(antc. a elo seu governo como antigo membro do Go
verno Prov1sorlo, e a da divergencia em e1ue se col1ocou com 
n, quasi totalidade da representação rio-grandense, e concluiu 
lan~.ando-nos o repto cte provocarmos do eleitor~do a sentença 
eonrlen1nator-ia do seu ou do nosso procedimento. 

· Não tinha o nobre representante, a quem sempre dis
tingui con1 a maior amisacte, por· que a mereeia, neeessidade 
·de justificar-se do que fez como representante nosso 1,10 Go-
. verno Provisorio: nós .iá lhe haviamos feito inteira .just.ica, 

c.om aquella lealdade que tão bem caracteri~a, a nossf1, terra; 
e tanto estavamo~ com o nobre representante no n1aiar ac
côrdo, qtle levámos o ·seu nome ~s urnas entre os nossos, como 
legitin'lo candidato do partido. · 

· Procedenâo em seguida á explicacão da sua dissiden.cia, 
o nobre representante. respondendo ás nossas contestações, 

. em apartes, nos provocou a levarmos a questão aos eleitores. 
Acceitámos promptamente o seu· repto. e nem era pre

ciso f<tzel-o expressamente, quando a nossa honra e dignidade 
não nos apontavam Ot).tro caminho, quando estavamos, como 
estan10R, seguros do triumpho que nos vinha proporcionar 
ARRe nlvit.re lemrrrado por S. Ex. 

H.ectifieo. poi~. so1ennementc, tomando o Congresso por 
t.eRtr.nlnnlla. o qnr. honte111 disse: a rleput.aQã.o rio-granrlcmse 
nr.orit a n convite rlo Sr. Demel.rio H.ihPiro para perlir-se ao 
P-lP.ilorarln o ve'.rrrlicl11m Qtlc pm1há tern1o :'l. rnwslfí.o CJllP. nos 
divide. (IIluJ(o lJr.n-z.!) , · . ... 

R6 mo. rr.p,l.a rl5zr.J' clllas palu:vras, 110 srntirlo rl0 rsl.ahc- . 
lccr.r con1 prccisH.o o r, 1arcza os tm·mos crn, qn r. dnvc assr.n far· 
ó nosso contracto. 

Disse o nohre representante ano nf:ío lhe merecia fé o 
actual l~rgulmnenfo eleitoral. que abre margem á fraude. 

Eu lhe conl'eRI'oi, om .apartes. 0ne acccil'nvamos o repto 
dentro ou fóra do regul-amento. (Apoiaclos da bancada 'Pio-
ff1'an:dense.) . . 

·Quando o nobre representante (luizer negar até a leal
nade com que sempre procedemos. obRervando todas as normas 
no Direito e todos os respeitos á lihe1~dade: qt1ando o nobre 
r'epresel_ltanJe fôr ah~ ao .pcnsmnon!o injuslo de q~ue somos 
capazes d c fr·aurln r a c lei cão an e vai ter logar hrevcmente. 
rtinrla assim. nfin podrri~. fug-ir :'ls r.onsocpwncias do repto que 
nos a!irou. orn vi~ta da l'azfio fJUC passo n: dar e que enr,ontra 
ao mesn1o tempo, t1ma sahicla para as duvidas de S. Ex. e 

''/ •, ''. f 
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o unico meio de decidirmos com a mais positiva exactidão 
a nossa controversia. · . . o nobre representante não póde ~esconhecer a auctori-
'dade dos eleitores que o n1andaran1 aqui, como nos man~ararn, 
t.ambem a nós. Si desconhece a auctori.dade desses eleitores, 
nega; tamben1, a sua propria legitimidade de represen~~nte; 
porque veiu aqui com os votos delles. Ora, esses eleitores 
são pessoas· cuja jde'9-tidade se póde ~~e~onhecer pelo modo 
mais simples, facil e exacto: elles deixaran1 os ~eus no!l1es 
nos livros do processo eleitoral. Por o~üro, lado, _e 1 un1a Idéa 
essencial á natureza do n1andato, que so pode retlral-o quen~ 
o conferiu. Em relação a nós e ao nobre representante, e 
evidente, pois, que só nos podem cassar os poderes esses 
eleitores a querri me referi, que foram, taiYJ,~en1, os que nol-os 
conferiram. Si, pois, a . maioria desses eleitores deelarar em 
documento authentico que. nos retira o mandato, eu e os meus 
companheiros não veremos senão um caminho - o _da por~a 
da rua-= estamos ce.rtos de que, si provarmos o contrariO, o brw 
e dignidade do nobre ·representante não lhe indicarão, tan1-
bem. outra vereda. (Apoiados.) 

·vamos ter brevemente un1a eleição no Rio G1 .. ande do 
Sul; por essa occasião. reunindo;_se de novo .o eleitorado na~ 
varias localidades, será facil . ficarmos sabendo quen1 dentre 
nós não poderá voltar aqui.· (Muito bem.. Apo·iados ·da ban-
c·ada 1·io-g'randense..) 

UM .SR. REPRESENTANTE·- Quem perde com isso é O paiz, 
que fic·a privado da · ~ollaboração de eidadãos c~pazes. 

O SR. Assis Bl.}ASIL- Não h a homens. · necessarios, nem 
a Patria póde perder quando a dignidade é o .n1ovel de qual
quer .procedimento do ·cidadão. 

Não entrarei perante ·o Congresso na explanação das 
causas da pequena dissidencia rio-grandense. Trata-se, como 
já disse, de . uma questão. domestica, . que não deve vir, que 
nunca deveria ter vindo ao Congresso, e que só o partido deve 
julgar. .. . . ,,_ . · 

No Rio Grande do. Sul,' si nós temos. como partido po
litico, alguma força, valendo t)ouco. individualmente cada tim 
de nós .(Não · apoiados) ; sf conseguirnos, · moços obscuros e 

. desprotegidos, affrontar o . colosso ·cta tribuna brazileira.:, ga-
nhando sempre. terreno, ao' passo que elle o perdia- não foi. 

. sem · duviqa, por ·.brilhantes dotes, do ·que nunca .nos pre

. occ'!lpámos, mas pela- correcção, _pela 1 severa. disciplina in
. · telhgente, pela sabedor_ia que presidiu á organização do Par-
ti~.o. Republicano ~io-grandense, que com orgulho se confessa 
discipulo do Partido Republicano paulista, em. ·cuja terra se 
esclarec~u e ·formou o nosso espírito, a cu,io exemplo as 
nossas 1déas c_res.ceram e se organizaram. (Apoiados; muito 
bem:) Nós, all~, temos ~empre deanw dos olhos este principio 
pratico: <<Cada· republicano é chefe de si mesmo e ultimo 
soldado do· seu partido.» Não -temos chefes não temos man
dões, não .temos os ·cªpitãe~ a que honte~ alludiu o. nobre 
representante·. (Muito bem; muito bern!) . 

~embro-Ine de que uma vez Ine disse o Sr" Silveira 
Martins que o. -Partido Republicano, assim organizado. et~a um 
mo_nstro. «Pa~tldo sem chefe é un1 corpo sem cabeça». disse-me 
. o Illustre tribuno. Eu lhe contestei que a differença entre 
o meu e o seu partido. era que no n1eu a cabeça estava no 
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proprio corpo, ao l)asso que no seu ella estava separada: era· 
um orgão independente) que não obedecia ás leiS" organicas 
do corpo que dirigia, c que est:;a era u verdadeira monstruo
sidade. 

O que se pasl:la agora ó qualquet· cousa que rnuito do 
perto interessa c affecta essa organizar,i[w elo Partido Repu
blicano rio:....grandeli.sc, de que acabo de tratar. 

·Por nossa honra e pelo interesse do partido, essa questão 
. deve ser liquidada pelo rneio facil, ·claro e definitivo, que 
acabo ele propôr. N cn1 é neccssario que o nobre represen
tante, que· rne ouve crn silencio, diga qüe acceita os termos 
que proponho, para que nós desde jc't nos julguernos obri
gados. 

Quet· S. Ex. · aeeeiLe, quer não, não voltarenws aqui si 
a rnaioi'ia dos eleitores que votararn no dia 15. de setembro, 
expressan1entc, nos retirar o rnanclato; o, si nós provarmos 
que essa maioria proJdede assin1 en1 relação ao nobre repre
sentante, não temos a pre.tenção de nos suppôr mais dignos 
e briosos do qu.,o S. Ex., ·para entendehnos · que procederá 
diversan1ente. (Apartes:) 

Incontestavelmente, no Hio · Grande, a maioria do eleito
rado pertence ao Partido Republicano, e a nossa eleição é 
disso a prova mais eloquente. 

O SR. ANTÃO DE FARIA-Está enganado. Os eleitores são 
· SO. 000, e trinta e tantos n1il que votaram não são maioria . 

. _. O SR. Assrs BRASIL- Os eleitores não são 80.000; mas 
não percan1os o raciocínio; lá hei de chegar. 

E', sabido, Sr.. Presidente, que a- eleição no Rio Grande 
não foi disputada pelo partido chamado gasparista, alliado, 
hoje, · a outros elementos de opposição. Comprehende-se 
quanto o facto de um partido só concorrer lhe faz perder es
Limulo, não exhibindo nem approximadamente toda força -de 

. que dispõe~ Mesmo assim, um dos nossos candidatos, e re
presentante Ramiro Barcellos, obteve cel'ca de 40 mil votos •: 
Mas, sendo esta a votaçãG maior, não deve ser tomada para 
criterio; devemos para isso procurar a média, e essa me pa
rece ser, exactamente, a que obtiv.e, que póde. ser, tambem, 
Lomada como a genuinamente republicana. Eu estava ausente 
do · paiz, não podendo influir pessoalmente na eleição; de 
modo que nenp.um voto deveria ter sido de pessoas alheias 
ao partido . Por outro lado., sou un1 antigo republicano, dos 
mais trabalhadores do Estado, não tendo inin1igos no partido; 
nem provoquei ainda qual(luer gencro de censura :i n1inha 
pessoa; de n1odo que 1no parece que nenlmn1 republicano rue 
deve ter negado o seu voto. Eu obtive, si 1ne não engano, 
cerca de 37. 000 votos. Informaran1-me n1ai s tarde que alguns 
dos nossos amigos foran1. suffragados pelo novo partido que 
.alli appareceu cmn o titulo de Cathol'ico, ele cujos membros 
cu nada podia obter, porque nunca fui visto com bons olhos 
por esse.s senhores (Riso), c con1 a n1aior injustiça, porque 
sou an1ig·o 1 da liberdade para todos, inclusive elles. 

Mas, be:r:n, Senhores, admittamos ,que ~ _numero de elei
tores republicanos que concorreram a elerçao de 15 de se
tembro foi de 37. 000. · 

· Qual é .. agora) o nurnero total dos eleitores ? 
· E' 70 e poucos miL, 
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O SR. NASCIMENTo -Entre mortos e feridos, 
o SR. Assis BRASIL- Descontemos, ago~a, os rnm·tos e 

(er·idos. No nun1ero- total que. acabo de dar figuram to~os o~ 
eleitores alistados pelo ant1go systema, dos quaes t>rande 
parte têm mudado de município, ~stando: ag_ora, os seu~ nomes 
en1 duas e mais listas; outros tem sah1do do Estado, outros 
tên1 morrido. . 

O SR. NASCIMENTO- Outros são e~tra11:geir~s c, depois de 
alistados, ... dedlararam conservar a sua naciOnalidade. . 

UM SR: REPRESENTANTE- E ess~s foram em grande nli
ll1CrO. 

o SR. Assis BRASIL- Ignorava esse facto, que, no caso, 
é de gra~1de irt1portancia.. . . ... . . _ 

· Finalmente Senhores e precisO nao esquecer que. em todo 
eleitorado ha sempre um numero avultado que . apenas fi
O'urá nas listas mas qu_e nunca. concorre, de modo que, para 
~m partido· ter' certeza- da victoria~ não é. t1_ecessa~io q~e possa 
levar mais de metade de todo o .eleitorado 1nscr1pto nas 
listas. (Apoiados . ) · . 

Feitas estas considerações, não ficará longe · da verdade o 
calculo que estimar em 60.000 o eleitorado ef.fectivo é real 
do Rio Grande . . . ... ~ . . ~ _ .. 

Ora, nós, em u1na. ele1çao que nao fo1 pleiteada, ~btl...; 
vemos a média de 37. 000 : quem poderá negar que possu1mos 
-uma grande maforia ? · · . . · 

E' necessario fazer ain.da uma observa9_ão~ . Sr ... Presidente: 
si a roédja da votação republicana foi 37. 000, é certo, en...:: 
tretanLo, · que Os eleitores de todas as matrizes qU,e concor
reram elevaram-se a muito mais de 40. 000, porque votàram 
muitos gasparistas, e catholicos em grande numero. 

UMt SR. REPRESENTANTE-· ··Mais de dois inil. 
O Sn.. Assrs BRASIL·- p.o]s bern, Senhoi'es, p,ni'a sirnpli.

ficar a cousa e cortar duvidas, nó~ ·não fazemos questão de · 
que sejam adrníttidos tambem esses, como juizes da nossa 
causa, apesar da nota de suspeição .cíüe· os ·acompanha. Accei"" 
tamos para juizes todos os éleitores que concorreram ao 
pleíto . em _que fomos eleitos. Só esses, repito, têm o dire!to 
de nos rehrãr o. mandato. A revocabilidade é da natureza e 
essencia do mandãto ~ mas é · egualmente verdtt.de ·que só póde 
revoga l-o quem o . deu. Mas é tal· o desej.o que temos de 
decidir esta questão e a consciencia de. que estarr.iôs cóm a 
razão,. que não duvidaremos, si o no}?re representante- qúizer 
furta~-se aos termos que propomos, acceitar o verêdictum dê 
to~~s . os ~leitores. do .Rio Grande, inclusiVe o-s prop:rtos gas
paristas_, qll;e, por od10 a nós, não vacilla:m êiii alliar-s~ a 
qualquer ad-yersario nossq, e que tenho ~om motivo pata 
supp()r que Já se acham, hgad,os ao -nobr·e represêiitante. 

_ O SR. RAMIRO _BAR.CELLos -· Acceitamos, mesmo, os que 
nao votaram. (Apotados · da deputação rio-gr·andense. ) 

O SR. Assis BnAstü ·- Independentemente das serias r·a.
zõ~s 9t1c tenho para a:er'~ditar nas occulta.s affinidades que 
e~1stem ent:-ê o meu drst1ncto p::itricio dissidente e os gaspà
ristas (A~otados da bancada .rio-grandense), tenhó como certo, 
~r. Pre.s_ldente, que a fatahdàde das cousas ha de Iévâ1-o a 
~sse ul hmo desastre . · 
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S. Ex. e os poucos que o seguem contra o Partido 
Hepublicano hüo de tracar, fatalmente, a curva do circulo, 
até encontrarem-se, no extremo, com os inimigos àa Repu
blica. 

Nem lia outro rneio de dar corr1bate ao Partido Repu
blicano~ fóra do qual nenhum de vós, ou de nós, vale nada, sem 
.~xcepção do nobre representante. 

Neste ponto~ arriscando-me, en11Jora, a passar por in
discreto, devo fazer conhecida urna r e\ elação que um raro 
acaso me proporcionou. 

Honten1, á noite, o General José Sin1eão, anügo do nobre 
representante e, ao 1nesmo tempo, dos gasparislas, passou um 
telegra1nn1a para Porto Alegre aos Srs. Visconde ele Pelo Las 
c J on.quirn Pedro Salgaçio, pedindo auxilio para o Dr. De
metrio na questão do repto que hontem n1esn1o nos lançou. 
(Sensação.) 

O SR. ANT.~o DE FARIA-·Ahi está para que v .. V. EEx. 
foram incommoclar o Sr. General José Simeão. 

O SR. Assrs BR--\SIL- Eu não incommodei a ninguem, 
nem conheço o Sr. José Simeão. 

O SR. ANT.~o DE FARIA- Não me refiro a V. Ex., que 
é incapaz de fazer qualquer injustiça. 

O SR. Assis B!tASIL- Agradeço-lhe a justiça que me faz 
e que realmente mereço. 

lVI.as, vamos ao telegr_amma. 
O General Simeão é antigo amigo dos Srs. Gaspar Mar

tins, Pelo tas o Salgado. D'estos dois ultimas, um é chefe 
ostensivo da União 1Vacional, colUgação de opposicionistas de 

· varws matizes, mas onde predomina o elemento gasparista, 
que ten1 absorvido os outros n1a.is fracos. 

O telegramma dizia, Il!ais ou menos : 
..<Peço-lhes que se empenhem pela decisão favoravel do 

repto lançado hoje por Demetrio no Congresso ... » 

O SR. ELYSEU MARTI~S- Como soube desse telegran1ma ?. 

O SR. Assrs BR--\SIL- Não tenho necessidade de dizer; 
basta affirmar que foi pelos meios mais dignos; não andei 
revolvendo e violando os archivos: póde estar certo. 

Continúa o telegramma: 
" Confio na tradicional independencia do poYo rio-gran

dense.'> 
E termina corn esta noticia: 
« Demetrio foi Yictoriado pelo Conc-resso: pelos rcpresen- . 

tanles da imprensa e pelas galerias.~ 
O SR. .A.L~IEIDA PER:\A1-LBVCO- E~ verdade. 
O SR. Assis BnASIL-Prds eu r_;.:taYa presente e nã~ ;·i 

nada disso: mas. cm todo o caso: s1 o nobre representanLf: 
não foi vicloriaclo. não foi porque não o merecesse. 

Sou o primeiro a dar attcstado rlc que o. nobre repre
sentante falia muif.o bem e merece ser applaud1do, ou mesmo 
J;ictoriado • 
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Sr. Presidente, é possível que as minhas . informações 
sejam· falsas, que· tal telegra:mma não tenha Sido . pa~sado: 
neste caso tudo se esclareceria si o Sr. General. S1meao me 
permittisse, ou a qualquer ho:r;.n~m de be.m, na linguagem da 
antiga lei, requerer na Repartlçao dos Telegraphos uma cer
tidão. Faço, mesmo, este ]_!)edido a S. Ex., com quem,_ n~ ca-

. racter de representante, que nos é commum, peço per~Itt1r-me 
a liberdade de entrar nestas relações, apesar de nao ter a 
honra de conhecel-o pessoalmente. 

Mas eu creio que não estou en1 erro. O telegram1na foi 
realmente passado. A dissidencia republic~na, ~a~ci9a hon
tem, já se atira hoje ao.s braços dos antigos. Inimigos da 
Republica. (Mu'itos apotados da bancada 1'tO-g1~andense.) 
Quanto ella está enganada, si pensa que por . este n1odo vai 
encontrar a vida que lhe falta ! Porque a alhança com taes 
elementos será a sua eterna ignominia, que é o mesmo que 
dizer que . será a mais ingloria das ~nortes. (Applausos da 
deputação ?''ÍO~(I?·m~dense. O m·aclm· é ab1·açado JJOr g1·ande nu
me?· o de S1··s. 1·epresentantes.) . 

O SR. J o.~o DE SrQUEIRA pede que o Sr~ Presidente con
sulte o Congresso si consente no encerramento da discussão. 

O SR. ARISTIDES LoBo diz que, quando o encerramento 
foi requerido pelo 'illustre Senador pelo Rio Grande do Norte, 
a Casa foi testemunha do triurnpho esplendido que teve a 

· liberdade da discussão; entretanto, passado p0uco tempo e 
logo depois do Congresso ter sido . arrebatado pela eloquencia · 
do illustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, requer-se de 
novo o ·encerra1n.ento, isto é, que o Congresso ·desfaça com os 
pés o que fez com as _mãos, ou vicc-versa. 

O SR. PRESIDENTE- O encerramento não tem · discussão. · 
Posto a votos o requerimento d_e encerra~erito, é rejeitado. 

. O Sr. Meira de Vascoricellos - Sr. Presidente, Srs. mem
bros do Congresso, comprehendo quanto é difficil neste mo
mento a minha pos~ção nesta. tribuna. Depois da rejeição de . 
dois requerimentos de encerramento, dos quaes um acaba de 

·ser .votado, se me afigura que, pelo_ menos, uma grande parte 
de meus collegas ·se acha corri o espírito predisposto a não 
prestar attenção (Não apoiados)· á discussão da materia que 
ainda n~o foi encerrada. . . ' · ' 

·q SR: JusTINIANo DE SERPA -. Significa o contrario .. 
(Apotados. ) · 

O SIL MEIRA rm VAsao'NCELLOS- ... e, assim, tere.i. de 
enfrent?r co_m a má v~ntade desses collegas, por .un1 facto 

, que_, _afinal de contas,. nao deve ser lançado á 1ninha respon
sabilidade. 
· · ]3em ~e i, · ~rs . dç> Congresso, guc não devo ter a pre
tençao_ de Impor-me a voss~ attençao; 1nas a minha qualidade 
de representante deste pa1z c, principahnente, de represen
tante C!o. Estado de P~rnambuco, na occasião em que se trata 
de çlec1d.u· rl~ nosso futuro, me dará toda a força necessaria 
p~ra qu~ saiba collocar-me sempre na altura do meu dever, 
n~o hesitando um só momento,. ·nem deante de um pronun
Ciamento· que, porventura, me seJa desfavoravel nem recuando 
mesmo deap.tc do~ justos receios que a fraqueza da minha 
pa~avra (Nao apotados) possa mn nüm deLenninar. 
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O capitulo que se occupa ela organização dos estados, de 
certo merece da parte elo Congressu a bornenag·en1 que a 
ma;ioria clel~e acaba ele rencler-l~1e. r·ejeit~ndo, nesta sessão, 
doiS requer1n1entos de encerran1ento ela cllscussfto. 

Senhores, quando se trata da or·ganiza<;.ão dos estados e, 
portanto, ele <;tss.egurar a real!zação . da .maior· elas aspira<)Ões 
do povo hr~azllcn·o, que. se eUecLnou a 15 ele nnven1bro ele 
1889, é justo que este Cong-ress9, por· tuna voLa<)ão con1o a 
que acaba ele vm·ifiear-se. affirrue a lodu u paiz que elle 
sabe dar toda a imporlancia, todo o YalQr ás questões que 

· interessanl á Patria (Jluito ben1), en1 mon1entos tão· clifficeis, 
como os que atravessamos. 

Ben1 sei, Sr~ Presidente, que é quasi un1 vicio inherente 
a nós brazileiros (permittam-n1e que assirn me pronuneie .. 
porque sou brazileiro, e enLenclo que o n1elhoe serviço que 
um brazileiro pócle· prestar a seu povo não é lisongear suas 
paixões, exaggerar suas bôas qualidades, cantar suas g·lorias, 
mas apontar seus defeitos e criticar seus erros, porque dahi 
vem salutar lição),- se L repito, que é talyez un1 caraet.eris
tico do brazileiro o costume de quebrar armas e e.nvidar 
todas a~ forças en1 pról da conquista de uma icléa, e reali
zada esta, alcançados os louros ela victoria, eorno que ador
mecer á sombra delles, entibiar a aeção e deixar enervar 
aquella graride actividade que os fazia fortes na propaganda. 
e os guiava ao . can1po do con1bate . · 

E só assin1 explieo este phenorneno, que a ninguen1 deve 
ter escapad0. ele espiri.tos superiores, qu.e tanto trabalharan1 

· pela realização da Federaçào, na qual vian1 a unica salvação 
das províncias, n1ostrarcn1-se, hoje, incliffercntes á consa
gração leg·a~ e pratica dessa bella conqui sLa, corno si bas
tasse tel-a feito ·pela Revol~ção, e não devessem enntinuar 
a luctar pela sua cornpleta implantação en1 nossa lei con
stitucional. 

Deven1os, enll.'eLanLo, convencer-nos dí~ que nossos esJ'nr~.:os 
são ainda .necessa.r·ios c, a meu ver, eleve· n1eeecer a maicH· al
lenç.ão a 1nateeia da organização elos estados, ora en1 discussão. 

Quando; Sr. Presidente, se penetra neste projecto de 
Constituição e se percorre, por assim dizer, a estrada que a 
Revolução de 15 de novembro abriu ao futuro do Brazil, ex
perin1enta-se a n1es1na i n1pressão elo .viandante que, envere
dando pelas . florestas seeulares do nosso paiz.~ encontra de 
espaço em espaço, de distancia en1 distancia. certos pontos 
de uma g·randiosa perspectiva~ en1 que a n1agestade da Na
tureza o detem contemplativo e e.xtatico cleante de extra
ordinarias bellezas, que não se descortinan1 en1 outros lagares; 
assin1, aquelle que estuda este ·projecto de ~Constituição é 
obrigado a. den1orar sua att.enç.ão sobre certos capitulas, .con1o 
que maravilhaao pela extraordinaria i111portancia de seus 
assun1ptos . 

Entre esses capitulas enumero o que lraLa da organização 
dos estados e· o que .se occupa da organização· dos· n1unicipios, 
ben1 con1o elevo eriun1erar o que estatue a Republiea federa-
tiva como a fórn1a ele governo do Brazil. . 

E' justo, pois, que os repJ.:éSentantes da Nação Bra.zileit~a 
procurcn1 clemoral' sua attenç.ao sobre um dos pontos capi
taes do projecto de ConsLituição, eonw tí o que ora se discute. 

E' apenas pal'a lantenLar que sejá tão ft•aca a voz daqucllc 
que neste 1non1cnLu se dil'ig·c_ ao QongTcsso (Não apoiados), 

29 
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e que seja de todas a menos auctorizada (Não apoiados) .a. 
palavra. do representante da Nação que agora occupa a tri
buna. Corno quer que seja, porém, essa palavra bem pódc 
Lrazet· un1 adminiculo de luz, de energia e de. esforço, p~ra 
a consolidação 9a gl'ande obra .d~ nossa organrzaça?. politica, 
contribuindo para que ella sat1sfaoa as nossas legrtlmas as-
pirac_:,ões. . ~ . · d 

Sou dos que enLep.dem que a organrzaçao federativa os 
estados era, por assiin dizer, o escop~ da propag·anda ECPU-: 
blicana, e que o devm· deste CongressQ, elerto pela N~çao, sr 
não 6 a realização desse pensamento, por t~el-o reah~ado a 
Hevolução, é a consagração leg~l da. obra d~ssa me~ma Re
volucão . rnas de modo que seJa ella a mars perferta, des
appar·edendo os embaraço§, as ~esco~fianças e as limitações 
que resulLarn elo projecto em drscussao. 

Penso que a emenda àpprovada pela. Con1missão dos 21, 
no sentido da eliminação dos differentes paragraphos · do 
art.. 62, que in1põen1 indebitas restricções á organização dos 
estados devo ser unanimemente acceita por ·este Congresso. 

E' 'para lamentar, Senhores, que os homens da Revolução, 
urna vez de posse do Governo, não tivessem escapado ao. de
feito, .cruc se nota geralmente entre os nossos homens publlcos, 
qual seja o . d~\ un1a vez galgando o Poder, procuraren1, por 
assim dizer, encurtar os passos com que a elle ·chegaram, e 
·deixarem de aHirrnar por seus actos toda a extensão de suas 
doutrinas, con1eça1;1do a desconfiar do proprio povo, por quem 
e parta qumn trabalhavam, e vendo um grande perigo na rea
lização· das g·randes conquistas e das grandes ·reformas com 
que lhe accenavam. ' 

Extranhei que o projecto de Constituição apresentado pelo 
Governo tivesse acceitado as limitações que estão nos §§ 1°, 
2°, 3°, 4° e. 5° do art. 62. . 

Meus Senhores, o artigo da Constituição de.ve ser o que 
se contêm nas palavras do art'. 62, uma vez eliminadas as 
que . a Commissão ·manda retirar desse. artigo. 

Desde que na Constituição se têm lançado as bases do 
regimen fede.rativo e se têm cimentado os dire.itos e as ga
ran_tia.s que devem· pertencer .. á União, sendo, por outro lado, 
delimitada a esphera de acçao dos estados por meio de res
tricções razoaveis ~ que estabelecem a linha divisoria entre 
o q-()verno · centr~l e o~ governo·~ locaes, · n1e pa~--ece que tudo 
qu~nto passar drsto, nao se~·á mais do que uma negação da
q~ul~o que se procur:ou afflrmar, ou uma flagrante contra
dicçao cor,n o que for consagrado no primeiro titulo da Con-
stituição. . 
. . Que é que .. pó.d_e pretender a: União no regimen federa

tivo ? E, que lhe seJam garantidos todos os meios de vida em 
relaçã? aos serv~ços que são jndispensave.is para a manútenção 
da unidade nacronal, sem a qual não ha governo federativo. 
Desde, pois, que .a União se veja dotada com os poderes e 
recursos -necessarws para ter um Exercito e uma Armada, 
para sust~ntar a ~·epresentação do. paiz no exterior, para ter 
as .~uas j1nanças rndepençlentes, levantando impostos . para a 
satisf_?cçao daquelles ~ervrços, e, bem assim, l)ara manter as 
relaçoes d~ · depende~c1a. entre os estados e o Governo- central, 
deve cons1d~raE satrsfer~a.s as suas aspirações. Tudo o que 
exc.eder dahr nao póde derxar de ser tomado como um ataque 
á liberdade e á autonomia dos estados. 
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Sr. Presldenlc, foi por eonlpJ.·elwndet· assim a Fcdcrar-[to 
foi rwr enLenclot· Cl ue · et·a chegada a ueeas i fto de laJ.H',al'lno.S a~ 
bases seguras da auLon01nia das anLig·a:::; pt·ovül(jias; po1· que 
tanto suspieava1nos~ dessa autonomia~ que se Linha tornado 
uma aspiração, pódc-sc dizer, unanlrne de todos os brazi
leiros,- é por ussi1n pensa1· guc act·edilu que o Congresso 
inteiro, scrn discrevancia de urn volo, nüu Le1·ú LluviLia (~In 
cortar. essas lünitavõos a que ·ha pouco HH! tefel'i. at'firmando 
essa autononüa, que, longe de. se};' u1n aLtenLallo contra a 
unidade nacional, ~~, ao contrario, urp elo:::; ntelho1·cs argu
J.nentos a favor dessa n1e~rna un~dade. 

Não nos illudan1os, Sr. Pt·csidenle, cou1 esla paiavL·a uni
dade, que cncct'l'a unm grande a::;pil'a~fto, ma:::; que deve sm· 
ben1 estudada, vata ser Lem cornpl'ellendida o nCw SCl'lnus le
vados a erro na Yotac;ão desta Constituição. 

Se tivesscn1os pol' i'iln, crcanclo o Governo Jederativo, 
organizar, ou n1anter, a up)dade l.naterial, eu diria que qllasi 
Hão Linhan1os ncr,essidacle de passar da Monan.Jhia para a 
Republi(}a federativa,. 

A. Monarchià não nos legou a unidade,· aquelb unidade 
que se·mpre tivemos em vista. A unidade que de.sejamos, Se
nhores, não é a unidade pul'arnenlc n1alerial; porque esta só 
nos póJle set· dada pela centralização adn1inisLrativa, · c os 
choques constantes entre os interesses locaes e a pt·cpoLencia 
governan1cntai levam-nos ao canlinllo tortuoso e falai da se~ 
paraÇão. A túlidade que nos deve prcoccupm: ó a unidade 
n1oral, aquella que resulta ela l1arrnonia de todos os inleresscs 
c que se fortifica pela indep_endencia dos poderes locaes cin 
sua esphera de acção: é esta a unidade que o reg·ünen fe
deral póde e deve cimentar. Já tive occasião de dize.r nesta tri
buna1 Sr. Presidente, que o erTo em que labont gTande nurnm·u 
de n1embros deste Congresso en1 relação á nossa organização 
politica consiste no ponto de vista extremado ·en1 que se 
collocam UlJ.S, procurando attencler exCiusivan1en te aos inte
resses da União_, e estes insurgt;m-se, pol' assin1 dizer, contra 
o proprio principio federativo,_ poden1 n1esn1o, ser ehan1ados 
de' verdadeiros sebastianistas ou de separatistas disfarçado ti; 
porque, ·conscientemente, n1arcllam de costas para a centrali
zação monarcluca,- ou preparan1 a separação; ao 'passo que 
outros, como que sentindo ainda sangrar-lhes as feridas feitas 
pelas urzes do caminho da Monarchia, c, por assin1 dizer, 
obstinados pelos soffrimentos das luctas que tivera.n1 de sus
tentar contra todos os abusos ·e v.i.olencias da centralização, 
dominados de adio contra o Poder central, quermn para os 
estados a maxin1a· amplitude de attribuições, a direcção de 

· quasi todos os interesses) todas as· gª'rantias en1f'im. Deste 
modo, Sr. Presidente~ todos esses oradores, si bem que se
guindo caminhos differentes. encontran1-se en1 un1 mes1no 
ponto - a negação da Federação - justificando, assin1, o 
axioma ele que os c:dren'lOS se tocan1. 

Eu, pelo conLral'io, Sr. Presidente, procut·o coliocar-rne 
en1 un1: meio terrno, garantindo os interesses ela Unifw sem 
prejudicar os interesses dos estados, garantindo os interesses 
dos estados sen1 prejudicar os interesses da União. 

Nem n1o deixo arrastar completamente pelas rnaguqs do· 
passado, nern tambern me deixo deslumbrar pelos ~onhos de 
grandeza do futuro. 

·. 
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Procuro, portanto,. conciliar por t.o0os os modos os justos 
interesses da União com os legitin1os 1nteress.es dos estados, 
estabelecendo, assiln, toda a possível llarn1on1a entre uns e 
outros . · .. t d · · 

. Con1prehendo, Senhores, que é do aec~n·do des~;·es 01s 1n-
teresses que póde resultar para ~ Braz1l,_ para nossa ca1:a 
~P.atria, uma Constituição capaz ele fundar e assegurar, atravez 
de todas as vicissitudes. a sua grandeza futura. 
· Procedendo de modo contrario, longe de prestarn1os. o 
serviço que a Patria. ten1 direito ele esperar ~le nosso patriO
tismo a deixaremos ·exposta a todos os per1gos, e compro
mette'remos a ~ua felicidade. 

À Historia a h i. está clleia de exen1plos sen1elhantes. 
Quem, con1o este_ Congresso, 1nelhor do que eu, conhece 

a ·historia dos Estados Unjdos ·da An1erica do Norte; quem 
tern estudado a sua Constituição e as phases por que passou 
a sua elaboração, sabe perfeitarnente, como dizen1 illustrados 
})ublicistas, que. aquella. Gonstituiçã~ é, por a-~s_iD;1 dizer, ~o 
].)rimeiro ao ulhmo artigo, un1a ser1e de sacrlf1C1os,.., de opi
niões encontradas, un1 peno~o resultado de transacçoe~ entre 
aspirações divergentes, que, si não tives'smn chegado a essa 
conciliação, teriam burlado a grande obra da Revolução da 
Amei'ica do Norte. (Apoiados.) · 

Ora, si nós, alén1 das razões theoricas e das razões que 
chamarei - de bon1 senso, tenws a experiencia de outros 
povos, por que não nos haven1os de apr_oveitar clella, para 
que, seguindo o rnesmo can1inh9, en1bora applicando essas 
lições ao nosso meio, ás nossas circun1stancias. adaptando-as 
ao _nosso caracter~ ás nossas apirações, possamos chegar ao 
g-rande. resultado : a que chegou aquella nação ? 

Acredito que haven10S de chegar a este gTande cleside
rratum; ninguen1 me tira do peito esta alentadora esperança 
de que o Brazil . ha de ser tão gTande na An1erica do Sul 
quanto é grande a União ..t\.n1ericana na An1erica do Norte .' 
(~1uito ben1.) · · 

Nutro-me desta gTande esperança, e direi n1ais ao Con
gresso que vejo reservado ao Continente americano um fu-

. turo grandioso. , .. :fl.r··-~- ,;1 

· A :--\merJca ha de ser um in1menso foco de· liberdade que' 
ha de 1llun;nnar o Mundo, conver1 enCio todos os povos ao go-
verno de ~1 mesmos e a uma . vasta f'ederação. · 

Acredito no adveiJ-to da Republica universal, ·sem en1-
bargo de me terem por utopista. 

Tu~o . par.ece ' annuncia.r que ella foi fadada para esta 
obra gigantesca e~ colossaL- (Muito bern.) 
. ·. Ora, estabt:\leCidas essas premissas, pergunto-vos si não 

. e Justo que · afastemo~ do nosso espirita vãos re~eios, que 
percamos o. te.mor da hberdade; porque ouço dizer e não raras 
v_ezes tenl~o l~do~ ~ambem,.:; que un1 povo não deve adaptar a. 
s1 ~ertas 1nshtu1çoes sena9_ quando se acha preparado para 
a liberdade. · · · . · . 

1 

.... Mas, S~nhores, con1o ... se· pr·eJ?ara un1 povo para a liberdade. 
senao praticando-a, ~~1?-ao e]1sa1ando-a, senão incorrendo nos 
erros a que está suJeita toda a sociedade, que ·é um com
pos~o de homens, e desde que o homen1 é fallivel portanto 
falhv~l de:re ser a sociedade ? · ' ) 

S1 :--quizern1.os. "esp_~rar . o prep~ro .. dos povos para a 
adaptaçao das r eforrnas soc1aes e s1 quiZern1os aclmittir que 
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sem esse. preparo ellas n~o devem u~r lagar, teremos negado 
toda a liberdade ao povo, Leren1os proclamado o estaciona
rismo chinez. Si assin1 fosse, nós ainda hoje seriamos un1 
paiz de escravos; não teriam os esta brilhante conquista da 
rxtincção da escravidão en1 nossa Patria. (Apoia.do_s.) 

Todos vós sabeis o que custou do sacrifícios aos gTandes 
apostolas da alwlição essa grande reforma social no Brazi.l. 
(Apoi.ados.) 

Vós ben1 sabets que os prin1eiros que tiyeran1 a ousadia 
e a coragem patriotica de dizer ao seu l)aiz c ao Mundo. que 
n Brazil precisava lavar da face da sua .civilizaç;ão aquella 
nodoa, que o tornava quasi repug·nante ao n1undo civilizado, 
i'oran1 coberlns ele opprobrios. ele clorslns. dr rnaldicção. 
(Apoiados.) E devo~ até. dizei-o, alguns pag·áram a sua au
dacia con1 a propria ·vida. CMuüos apoiados.) 

Ten1os ·as n1ai s robusta~ pl.'ovas desta verdade. 

O Sn. ALJvr.EmA PERNAMBUÇ_o- Ten1 sido assin1 en1 t.odas 
as nações. 

0 .Sá.: MKIRA DE VASCONCELT ... OS- Isso vem en1 apoio do 
que estou rlizenclo. A sociedade não passa, cm sua vida coi
lectiva, de un1 verdadeiro organismo. que se póde con1parar 
eorn o organisr11o humano, isto é~ o proprio hon1errí de que 
ella se cornpõe. . 

A soeiedade, na infancia, clá os seus primeiros passos 
incertos e vacillantes; ella tropeça~ cahe, apprende á custa 

· dos seus propr·ios erros e fraquezas. e só depois de imn1ensos' 
soffrin1entos: de grandes sacrifícios e de ter passado por 
todas as situações ás vezes, .até, desastrosas, é que eonsegue 
n1arehar c01n segurança, desfructar um Ct::lrl.o bmn-estar e 
chegar á conquista rle urr1 patrin1onio que se chama- civi
-lização. Não poden1os ser differentes elos outros povos, pelo 
qu_e, o que disse unY grande poeta latino em relação ao hon1en1 
é perfeitan1ente applieavel <i sociedade: << Hom.o surn et nihil 
hu.mannrtt a. Tne alienu1n pu to.>> 

Esse eonceito do con1 íeo laLino. encerra un1a profunda 
verdade. Qualquer sociedade pó de dizer: -Sou· uma socie
dade hun1ana, e, por consequencia, não eleve ser-1ne extranho 
o que se passa nas outras sociedades. 
· No p,roposito que.,_... me trouxe á tribuna. de discutir a 

organização dos estados, principiei por acceitar a emenda da 
Comrnissão~ que rende digna hon1enagem aos· prineipios e é 
a verdadeira prova da attenção, da sabedoria, n1esmo, eom 
que os illustres rne1nbros ela Con1missão dos 21 estudaram 
este projecto. procurando eorrig-ir-lhe os erros e retocai-o na
quelles pontos quc-) .iulgaran'l defeituosos. Depois entendi que 
devia sujeita1' á al)reciação do Congresso algun1as ernendas, 
que. tendem ao rnesn1o fim. e oara e llas peç.o a attenção elos 
meus illusLrrs eollegas, ~rÍ!hoi;-a muito me peze estar ~bu
sando de sua generosidade (Não apoiados), quando~ entretanto, 
vejo que a tencleneia é fJara o enc.Prramento da. discussão.: 
(Não apoiados.) 

Não digo que se,ia ela n1aioria. n1as é ele grande parte dos 
rnen1bros do Congresso, e basta que um só dos rrwus nobres 
collegas se sinta incon1n1odado corr1 a minha presr.nça, par& 
eu ter pressa en1 cleixÇtr a tribuna. 



--~-.-.. ...,......,.---,.._.....,.~. ~7:;'"~:-~.---:~~~··-{ 

'· 

-390-

Peço ao meus nobres collegas que se dignem de attender 
a esta en1enda, que passo a ler: 

« Art. 6·4. E' facultado aos estados: 

§ 1.° Celebrar entre si aju~t~s e convenções. se~ ... caracter 
politico, respeitadas as dispos1çoes des~a ... Const1tu1_ç::_o. 

§ 2.0 Regular o processo e as c.ond1çoes. da .elmcao, tanto 
ele seus representantes nas asscn1L_léas legislativas locaes e 
no ConoTesso Nacional. como elo seus governadores e quaes
quer ot~tros de seus fúnccionarios electivos, ficando salvo ao 
Conaresso mencionado o direito de alterar o processo esta
bcle~ido no que disser respeito á eleição de seus rnembros. 

Art. 65. Os poderes ou direitos que pela presente Con
stituição não são delegados á União, ou negados :::os estados, 
se consideram reserva,qos a estes ou ao povo, na~ podendo 
ser ·dada á mesma ConsU tuição inLerpretacão alguma que 
p,rejudique os dh~ei.los c porl01'rs rlos n1csn1os eslad.os·.» 

Portanto, não faco n1ais do que vir en1 auxilio do pr~oprio 
nnct.or da Uonstituição. tirando aos estados o direito de in
tervir em convenções ]nternacionaes, ou outras de n,atureza 
·nol.it.ica, riR nndr. podêtn resultar grandes embaraços para a 
União, c deixando-lhes snmente o direito de fazer conven
ções qu,!j entendam con1 assu1npto que não seja politico. 

Mas, con1o. a simples e.xpressão "sem caracter politico" 
p'oderia, ainda, dar logar a duvidas, porque vejo que póde 
. haver assumptos que, não sendo propriamente de caracter po
litic<J. desde que. pela propria ·Constituição, fosserr1 objecto 

·de liberdade dos estados uara contractos e convenios, pode
riam !'.razer os mc~sn1os· inconvenientes,- entendi que devia 
fazer esta resLricçã.o, dizendo: -· observadas as disposicões 
desta Constituição. . 

"No § 2° procuro, não §.ei si deverja dizer reivindica?~, 
mas, pelo menos, crear pa1:a os estados o direito de regular 
o J)rocesso e . as condiç.ões de eleicão Dar a os seus represen
tantes, quer -nas suas assembléas locaes, quer na Assembléa 
federal, ben1 como para os· seus governadores. 

TJJ\f. SR •. REPRESENTANT:b"!- Perfeitan1ente. 

O Sn. . .Tu~TTNTANo DE SEF\PA- Na primeira parte perfeita
n1enl.~, de acconlo; na segunda é impossivel a sustentacão da 
àoutrma. · · " 

O SR.. MRTRA DE VAscoNCELLos- Bem; peço ao meu nobre 
~ollcga que n1e ouça. · · 

~r. Presirlr-nte, ~sta disposição, a meu ver, não· póde 
Ror 1D1P~lgnacla, o mu 1to 1nenos repellida por aque1les que 
desta tr1puna tê1n trabalhado, pelejado mesmo, pela maxiina 
autonorn1a elos est~dos, procurando, até, alguns batalhadores 
d~ · ca1v:;;a. ~democr.ahca levar t~o longe a~ suas aspirações, que 
nao se tem ~e.tldo, sequer, no proposito da consecuÇão de 
uma autonomia larga, mas tên1 ido ao ponto de querer para 

. os estados ur;na verdadeira soberania. 
~ Pois~ meu~ ~en!)ores, quando ·Vejo que se procura levar 

f.do. 1on.ge. a_ a~11~raç~o dos estados, que se pretende dotai-os 
ele n:sL1!·u1ço~s lr\O 11\:os e que Re 11rocura dar--lhes, até, uma 
~o~m ~n~a. nao sc.1~ ~ao con1prehenclo r,omo é que s.e qumra 
rel:"late:~n:lhes:--o cln·c1to de r~guhn' as eondir,.ões e 0 processo 
da ele1çao, nao so ~n1 relaçao áq:uelles que . devem rep\resen-
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tal-os no Congresso Nacional e nas suas assembléas locaes, 
como, tambem, em relação aos seus governadores. 

O SR. JusTINIANO· DE SERPA~ A verificação dos noderes 
tornar-se-ia impossível. · 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELL~S -Vi, não ha muitos dias, 
que nesta Assembléa votou-se, nao só a dualidade da magis-
tratura,. con1o tambem a dual idade do direito. . . · 

0 SR. JOSE!' HYGINO E OU'l'ROS SENHORES - A diversidarlf~. 

0 SR. MEIRA E V ASCONCELLOS- ..• a diversidade, sim : 
disse mal. Procurou-se dar a cada um dos e.stados a faculdade 
ele legislar snlll'<' n S<'ll Dil'eito Pl'i'vrtrlo e. nortanto. de orga
nizar un1 Cod:igo Con1mercial. 11n1 Cocligo Civil e um Codic:ü 
Crjminal. · '" 

Eu, meus Senhores, não posso ser suspeito de centraliza
dor. ~i nft'f) so11 rlaqncl1ns qttc proenrnrn faYorecer as preten·
ções exaggeradas dos estados, porque, como já disse, a minha 
aspiração (\, eonei1inr lanto fllHlnto possi.vel as eon:veniencia.s r 
inte.resses dos estados com as conveniencias e interesses da 
União) e esta deve ser a po.sir:.ão de todos os an1igos da PaLri a. 
de todos aquelles que querem um governo estavel, un1 go
verno verdadeiramente adaptado ás necessidades do paiz e 11111a 
!Constituição capaz de dar-nos esse governo, todayia; sou par
tidario de 11m federalism·o largo e rorripleto e da mais an1pla 
autonomia dos estados. 

Pois ben1, e11. qnc assim penso: eonfesso francamente aos 
meus collegas, que entristeci quando vi que este Congresso 
votou a multiplicidade, ou a diversidade. do Direito e a dua
lidade. da magistratura, que, aliás, reconheço ser mera oonse
queneia daqnclla primeira disposir;ão. 

O Sn . .JosÉ T-IYGI~o - E' clesa11imador ! 

O iSrR. EsPIRITO SANTo - Isto importa desc-onhecer a lei 
da Historia. (H a outros apartes.) 

0 SR .. MEIRA DE VASOONCELLOS -E' verdade, 1sto jn1porLa 
n1ais algun1a cousa: isto in1porta (permittan1-me a franqueza) 
falta de verdadeira orientaçã.o na organizaçã.o -rlo Govcnw fe-
derativo. , 

Isso importa não exacta comprehen.são da fôr.ma ele go
verno que nós procuratnos organizar. 

UM iS!ft. REPRESENTANTE -Está enganado. E' justnmcntr.. 
porque se cornprehende, que assim se procede. A ra7.fto csLá clr1 
lado da 1naioria. 

O SR. l\{EinA nr~ VASCONCELLOS -. :Mcn cnll rga nã.o levarú 
a mal minhq, franqueza, porque :pedi l1cenc.a r1ar·a usar della. 
Releve,· portanto, a n1inha insistencia. . . 

;En1bora seja o prin1eiro a render a ma1s s1nce~'a hc~n~c
nag·em á illu.st.ração daquelles que votaran1 pelas chspos1çoes 
que acabo ele impugnar, nen1 por isso me póde. s~r negada 
a 1 iberdade de pronunciar-n1e . d estr ni_oclo~ . prr~1CFQaln1en tr~ 
desde qn e a votaçã-o de taes disposições nao fcn deflnltlva. . 

Deve-se aclmittir a n1ais larga disr.ussao, porqne.da dls
cnssfin eleve .sahir a l,uz~ c póde ser qne nssa~ grandes Jl1usCrn.
ções, capazes de illuminar o Mundo. a:p_roveJtem. a fagulha de 
urn pyrilarnpo ecn110 eu, que lhes alrtn11a o mun1nho pelo qu::ll 
devem enveredar . 

' !.:~ 
'•:'.: 
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Nem seria isso extraordinario~ n:en1 para adll!.irar, e~
hora tanto eu con1o vós saibamos que se deve suppo:s a 1:azao 
da parte dos ho1nens. illustrados contra os g.ue o na-o . .sao, ~
que, ao n1enos por convenção sociaL a propna sabedona esba 
con1 fl n1aior nun1ero, con1 as maiorias. 

Vós, que n1e ou'vis, vós~ sobretudo roelh~r d~ que ;u, co
nheeeis n1ais de un1 facto que nos aponta a I:I.sto_rm de bra~des 
hon1ens~ de ph1losophos de. talento extraord1nar10, ver?a~e1ros 
genios. que, ·uma vez arrancados desses espaços sen1_ fnn_ da 
Scienc.ia, onde poderian1 girar n1uito be~n, c~n1o verda.den-os 
astro.s de priineira grandeza, capazes de Illum1nar. o Un1ve~so, 
e trazidos a este rnundo pratico, ao n1undo da re~hdade, alu se 
aeharian1 deslocados, tocando o ehão en1 que p1sa a genera-
lidade dos homens, a quasi totalidade dos cidadãüs. . _ 

. Vós sabeis que esse.s talentos, tirados daql!ella vastldao 
en1 que po-derian1 preencher sua n1issão e obrigados a e~sa 
navegação terra a terra, que é a verdadeira situ?ção do leg~s
lador, desvairam, mostram-se, n1uitas veze.s, aba1xo das JnaE)-
res mediocr·idades que tenham senso con11nun1._ . 

En1 1792~ na França, em consequencia daquella grandw~a 
revolução que, con1o ben1 diz um illustre escriptor, Spuller; nao 
foi un1a sin1ples revolução da Patria franceza, _1nas t1n1a re
volução de . toda a Humanidade, os revolucionarias, ~ue en
tendiàn1 que a socieclacle era con1o un1a estatua que o artista 

. tira da madeira infor1ne ou do 111armore toseo e bruto. roin
per.am com todo o passado e quizeran1 passar sol)re elle un1a 
esponja~ -para fazermn tudo de novo. 

Foi assin1 que elles procuraram destruir tudo quanto era 
obra de seculos de experiencia en1 n1ateri.a de instrucção pu
bica~ sem distinguir o que era hon1 do que era máo, e, de 
ct·a-cto, acabaram com todas as universidades, extingutra1n qui
n.hentos e tantos collegios de ensino secundario, e1nfin1~ ·ato
liraln tu elo, para· que, na phrase da nossa velha ordenação~ 
não. ficasse men1oria de. smnelhantes instituições. 

Dep-ois disso confiaran1 ~ Condorcet, Mirabeau, Lakanal e 
outros a missão de organizarem um novo plano de instrucção 
publica para a Nação franeeza; R que aconteceu ? A obra des
se~ gr.ande.s homens, que parecia un1 conjuncto de perfeições, 
fo1 un1a cou.sa inapplicavel ao povo e que teve de cahir, -1)0r só 
ter tido en1. vista principiüs theoricos e absolutos,. que aquelles 
ho~1ens qu 1zeram transportar para uma obra que devia ser 
1na1s pratica do que especulativa.· · 

· Vós sabeis. que alguns ·philosophos. - e creio que entt·e 
es~es Rousse~u e .Lock~ (·são ·leituras de meus temnos acade
n1I~os, que se dJstanc1a1n e se perden1 en1 um passado .íá 
remoto, p~lo que. tenho dellas apenas ren1iniscencias longín
quas) - Jo1:an1 encarregadoB de fazer. constituiQõe.s politicas. 
R.o~1s.seau, fol encarregado de fazer uma Constituiçã-o, não sei 
Sl para (renebra ou .... 

UM SR. REPRESENTANTE - Para a Corsega. 

, _0 ~R:_ MEJR~ DE VASCO.NCELI .. OS - • • . p;:tra a C~rsega, e 
· J__.ocl'.e fo1 encau egado de frtzer outra para ·.a Caro h na. vós 
sabeis o qu \ esses. trabalhos foram: talvez valessen1 menos do 
que l:!n ~ro.1~cto de Constituição que eu vos pudesse aqui apre
sen~ar . E p~r. que? Porq.ue esse.s homens entendiam que uma . 

. soCieda.de J?Od.e _ser governada por system·;3-s, e que o legislador 
faz. as tnstttu~çoe.s de um PO?)O como· o artista tira do marmore 
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ou da madeira a rnais hella 0sLulua. quP extaRia a Humani
dade que a contempla. 

Nã·o. O legislador deve ser~ anles. um homen1 praLico, 
u~ homen1 que allie ?S conh~cin~rnlos 1nc1ispensaveis para a 
v1da ao bon1 senso e a exper1encm dos 11egoeios, .se1n se .pre-
nccupar de iheorias. . . · 

O SR. AMERICO LoBo-. .Somos pralicos: son1<1s os; 11nn1ons 
elo Djreito. · · 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - ... porque, toda a vez 
que elle assirn não fôr, ou seguir outro caminho, desYiar-se-á. 
emn certeza, do seu il1tuito. e o .seu Lrabalho será ill11sorin: 

Esses hornens poden1 servü· para ratear o carnpo da ci
vilização: são~ por assim dizer, os can1inheiros do progresso. 
os desbravadores do can1inho da Sciencia. e, con1o taes. são 
utilissinJos a esta ou áquella soci-edade~ o·nde a adopção· cri
teriosa e não systen1atica de suas doutrinas produz os ntajs 
beneficos resultados. Si, porém, ellcs sahem desse· papPl. co\
locan1-se abai:x·o dos homens mais n1ediocres. 

Portanto, Senhores, não é de admirar que eu tenha a au
dacia de estar aqui criUcando as duas disposições ... 

UMA voz - l\1uito competenternP.nte. 
O SR.. l\1EIRA DE VASC01\\CELLOS - ... relativas á n1ulti

phcidade do Direito c á. dualidade da rnagistratura, as quacs 
aqui Uverern o assentin1e11to r1os rnais notaveis ta!Pntos cleste 
tGongresso .· 

Entendo que quen1 votou a favor dessas duas disposições, 
ou não prestou a devida attenç:.ã.o ao assurnpto ... 

O 8R. .JUSTIN\IANO DE SERPA - Não apoiado, nessa parte. 
O Sr:t. lVll~lHA DE VASCONCELT.os - Pr:rdãn. . . ou 11~io ~~' 

achava per:fei.tan1ente orientado soln·e a :t'órrna do g·nverTw que~ 
procuran1os e.stabelecer, ou, então, procurou disfarçar no pro
posito ·ostensivo, ou apparente, de querer fundar un1a Fe
deração, e ele preparar o caminho para a separação. ou pe1o 
n1enos, para uma Confederação. (Apoiados.} 

Aquellas r1is·posü;:ões como que nos virã-o tornar extran-, 
g.eiros na noss~ pr·opria Patria (Apoiaâos.) 

O SR .• Jus'fiNIANO DE SERPA - V. Ex. quer dar n1ais 
aos estados do que nós. con1 a diversidade de legislação: quer 
que os estados legislem, para a Uniã.o o})edecer. 

0 SR .. ·l\1EIRA DE VASCONCELLOS - Completarei. ·O 1118U 
pensan1ento. . 

Não cmnprehenclo que, quando a aspiração ele todo,. n1undo 
. é a unidade. - essa unidade de que ha 1)0Uf20 rfallei e que 
disse dever ser o nosso objectivo. nã-o a unjdade material, n1as 
a· unidade- n1oral. que é, por assin1 di 1-er. o Fnais bello fruc.to 
dessa arvore rle otn··o ela civil iza~.ão, essa unidade a que h a 
·pouco· se referia~ con1 tanto talento~ o meu predecessor nesta 
tribuna. o Sr. Assis Brasil, r. que .i-á é u·ma aspiração do 
presente, con1o ha de ser uma. realidade do futuro para toda a 
Humanidade ~. não comprehr.ndo, rligo. que, quando essa 
unidade é a aspi-raçii.o üos povo.s r dos legisladores, quando 
todo n1undo marcha 1Jara a sua tonquj,sta, venh3. est.e Con·
gresso introduzir em nossa :Gonstiiuiç:ão o germen da desunião. 
crea,ndo a diversidade do Direito, preconizando princípios que 
nos hão dé. tornar 8Xtrangeiros, aos olhos da propria Patria 1 

,,. - .. 
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Comprehendo que os estados eleve~ te.r o direito ~e le
gislar sobre assumptos que intcressan1 a vida local. Ah1 estlá~ 
completan1ente traçada a linha divisaria, no re~i:rpen feder::~
tivo, entre a competencia do Centro 0 a dos orga·os ou uni
dades sociaes que compõem a Uniãn. J~. tanto n1a~s cOJnpre.
hendo isto, quanto· é certo .que no centralizador reg1n1e~1 deca
hid-o víamos que a.s províncias ~.á tinha-m competenc1a paEa 
leg·islar sohre assun1ptos que interessavan1 sua Vida .local. 'Nao 
sou um •Centralizador; sou', talvez, urn elos n1ais ardentes. de
fensores do federalismo, rna.s quero qnc ellc se. encanunl_:.e 
para a unirlacle rnoral, para esta uniclarle que detxa a a~çao 
dos estados completamente livre para prover os serviços 
que intere.ssam a sua vida local, sem, entretanto, abrir mão 
de nm só de.sses élos, qne assegln'am· a existencia benefica da 
União, entre os finaes a magistratura una deve ser .con.side
rada como nm elos mais fortes, por ser a n1elhor garant1a . de 
um Direito naci·onal n representar nas relações jurídicas sin
gulares ou collectivas entre a União e os estados um pro
testo. vivo contra o axioma de que a força prevalece sobre o 
Direito. 

O SR. BADARó -. V. Ex não vê que ·o Cent~o está im
·pondo leis que o paiz . repelle ? A Federação vem evitar este 
mal. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - 0 aparte de V. Ex. 
·de n1odo algun1 abala ·o meu principi.o .. O. Centro, si nos está 
impondo leis, é porque estamos ainda organizando os estados, 
que não contam com as garariLia.s que lhes são indispensa veis; 
e si, de ora em de.ante, o Gentro impuzer leis aos estados, o 
réo desse grande erime será ·o primeiro Congresso republi
·cano e constituinte do Brazil, si não traçar boas normas, que 
façam conter o Governo central na sua orbita de accão. 

Desde que puzermos os direitos dos estados fóra· de toda 
a intervenção da União,· teremos . perfeitan1ente garantida a 

:autonomia que Q!e.tendemos para os estados, sem ter enfraque-
cido a União. · · 

. .9 m_eu nobr~ eollega, con1 o· seu aparte, ha pouco dizia q11c 
eu nao tinha razao quando p:retendia para os estados o direíto 
de legislarmn sobre o processo eleitoraL 

O SR. SEABRA - Para os rerwesentante.s da N r-· c a,,,ao. 

0 SR· ME IRA .. DE V ASCON.CELI .. OS - P en S·O que a Objecção 
de V. Ex. ri.ão procede. 

O SR .. SEABRA - Deante dos principios de V. Ex., pro
cede. 

O Sn. MEIRA DE VASOO·N.CELLos - Primeiro que tudo. este 
assump~o: .que entende com o processo eleitoral e concii~.ões 
d.e elegibilidade, . ~m. t'!;ese, poderia admittir a excepção con
SIgnada. na Gonst1tu1çao dos Estados Unidos da America do 
~orte, pela qual é direito da União exigir que os eleitores ela 
1Cal'!lara dos representan~es tenham os mesmos requisitos dos 
eleitores da Gan1.ara ma1.s numerosa do Poder Legislativo do 
Estado. Gorn es~a_restric.ção o direito ele legislar e regula
·me~tar as ·Cond_Jçocs ele1toraes c processos de eleição, no 
reg1.mep .. ..federaLlVO, que se procura estabelecer, é uma das 
attr1buiçoes que fazem ].}arte da competencia ~os estados, 
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porque affecta a eondição dos mesrnos sem de modo alootp n 
attentar contra a indcpendencia c sobe1·ania da União. l:J 

. V. Ex. ~ab.e que cada Estado, nc~Le rcgin1en de governo, 
frca com o d1re1Lo de fazer-se representar na União, quer en1 
u:n:a..z quer em outra das cl,uas camaras dr qt1 e trata a C'onsLi
tuiça·o. 

Ora, nestas condições, qual ó o pt·irnciro interessado no 
n1odo de eleger ~~ na:-; eondiç:ões para a elei·(~ão rlaqtH~lles que 
têm de repre.sentar os estados, senão os proprios estados ? 

E' u1na clesta~ cousas que cu pnclrl·in. leYar .ú evidencia 
· con1 o .seguinte excrnnlo Y Ltlgar: V. Ex .. r1Psr1 c qu0 tivesse· dt~ 
fazer tratar por outrem rlc 111n assurnpln rlc sen particulat' 
interesse, necessal'iamcnle se. ;julgaria, nfin si'l cnn1 o direit~l 
de traçar as conrliçõPs cn1 que o neg·ocio fossr. devidamente 
tratado, c-on1o, tarnbem, rle con h cccr• elos req nis i! os rle seu man
datario, não cnnscnt i nr1o qu c on trem 1lw i rnp11 zPssc Laos con-
dições e tacs requ is i! os. · · 

Devo, ainda, dizer que este direHo, que pretendo para 
os estados, nem ao menos traz em si o cunho de. uma origi
natidade. 

Fico muitas vezes adn1iraclo de ver neste Congresso que
rer-se il11plantar na nossa Constituição disposicões das .con
stituições norLe-an1ericana~ helYetica e outras, muito incon1-
pativeis eom as nossas condições. com o nosso n1eio e con1 
as nossas trad i(:.ões; ao passo que ·outras, que assentam sobre 
fundan1entos que nos são cornrnuns e consuHam os n1esn1tiS 
interesses. são aqui implJgnaclas t; repe1lidas, talYez, són1cntt~ 
porque não partcn1 ·elas granclcs illuslra(;ões des! a Gasa~ mas 
procedem dos representantes dos estados que não têm a força 
e o prcsti·gio daque1les que vêm ,contrarial' estas verdades, que 

·não são n1enos verdades por· passarem pela bocca de um b,o
mem inco1npetente como eu. (.'Vão apoiados.) 

Vejo quo, quanlo á d iYersidade do Dir·ei to, nos proprios 
Estados-Unidos~ a aspirat~ão daque11e g-rande ·povo é marchar· 
para a unidade. 

Entretanto, os Estados...,Uniclos partiran1 ela separação elos 
estados independentes e autonon1os, que precisavam fazer .sa
crifícios súhre sac.rificios para ehegar ú união, c. porl.anLn. 
não pDdiarn fac.i1rnenLo de.spo,iar-se elo todas as suas garanl.ins 
e preroga ti v as. 

Entre nós não havia a autonomia dos. estado.s, nem a di
versidade de legislação, e quando a as pi raç.ão nacional é e 
deve ser uma n1agistratura una a par da nniclad1~ do Direi I o. 
nós ten1os a .cruc1clado de clesprrzar rsso gT·anr!n fndcn· tln 
meio, essa grande. força da tradição, que. bebemos, não na Mo
narchia, n1as em·· um longo pa:::.sado ele aspiracõcs n elo ir1tt~
resses comrnuns, - de 11m paiz que nunca se sentiu n1al sob 
o regimen de um só Direito Privado e de uma só magistra-
tura. · · · 

IM,as ao Il1csn1o ten1po que vejo qt1e se Yai buscar na 
União n'orte-an1eri·cana a· dualidade ela ·magistratura, in1pu
gna-se aos estados o direito ele regT!lat· n proc.esso t•lr.iloral 
para eleger os seus representantes fedcraes o locaes. 

A Constituição americana, eomo já disse, traçou .a este 
respeit.o um lin1iLn apenas. clizc11cln que ns representante~ ela 
Gamara popular propl'ianwnto cl i ta cleyi~m ser eleitos por urn 
eleitorado que ! i\'I'Rse as nt.esmas eoncl11:ues cl~quelle pelo qna1 
tivesse de ser eleita a assembléa local ma1.s numerosa. A 

'. 
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União teve por fin1 estabelecer un1a base geral, que era que 
os representantes ela Gamara ser i mn . eleitos por un~ pro
cessü tão garantidor con1o aquelle pelo qual fossem eleüos os 
men1bros da assen1bléa local mais n rm1erosa; rnas .. u1_n~ Yez 
acceita psta restricção~ a Consl.illliçãn aclt)pton o prll1ClP.lO tle 
deixar aos estados o direito de J'egular o proce.sso eleitoral 
r. as conc1ições do eleitorado, eorn a elansula salutar de prr
n1ittir ao Congresso n1odifi.car a lei. ou reforn1al-a, toda vez 
que os ·interesses da União assim o exigi ssen1. 

E isto rnesmo eonsignei na minha en1enda, com0 se po · 
rlerú ver analysando-a. Portanto, o uni:co ineonven1entc que 

. en1 anarte foi ,apontado por um illustre. represenLaJ!.Le do 
:Gear,ú. esse n1esrno fica sanado .con1 a declar:.wao de de1xar-se 
ao Congresso o direito de intervir para c·orrigir a lei ou re·~·~l
lan1ento eleitoral do Estado. uma vez que seja 1.sso necessar10. 

Senhoref:?, a .segunda p·arto da en1enda, que já tive occa
sião de ler, tem por fim eonsignar um prineip.io salvador. c 
que se acha consagrado na Constituição an1eeicana. A Coi1Sh
tuição norte-americana, depois de votada em 17~7, :ficou su
jeita á approvaçã.o dos treze estados, que deviam formar a 
União, el então, passou pela n1odifi·cação que os nobres re
pre.&entantes conhecen1 . 
· A disposição a . que alludo é do. todo ponto nece.ssaria 
para o Brazil. sob esta fórn1a clé. gov~erno. coó1o uma ·nv~dida 
garantidora. Todos sabemos qu.e a eo111petenc:~a ela Uni:l-o, i'e-

.lativan'lente. deve ser n1ais limitada. do que a dos estados, 
tanto n1ais ·quanto deYernos nos afastar elo systen1a centl~aliza
dor. En1 caso de duvida, pois. em caso de interpreta(~ãó con
stitucional, deve-se appell:ir pára o poder con1pelJ:-.nte, sen1 que 

. dahi possa vir prejuízo, quer para a União, que!' para os 
estados~ E' necessarío, pois, Senhore.s, firmar o principio de 
que toclos os poderes que não sã.o delegados ~ üniTfo ou ne
gados ao.s estados se considermn pertencentes a estes. O con
trario ·seria deixar a porta aberta a abusos, ou alin1on.tar ex-
traordinarianN~nte ·a centralizaçã.o. Por oceasião ele fazer a 
ieitura da segunda· parte da· m1nha en1enda. a que 1ne estou 
referindo, ficou . pa:~e~te que o Principio nella adoptado asse-

. rnclha-se ao prillCiplo que nos .Estados Unid•)S ~ten1 podido 
manter, se.mpre, a mais con1pleta har1nonia entre o ·seu Go-
verno central e· os respectivos estados. · . 

~ão Vf?.iO, port.antb, razão para que não aproveiterrlOS O 
enseJO de 1ntroduz1r na nossa Constituiçã) un1 principio tã·o 
salutar como es~e, que .irá tem por .si un1a experiencia longa 
o sábia, con1o é a dos Estados Unidos en1 relac;ão a essa i'ónna. 
rl~ govern?; porq~e o r~gimen federativo é filho daquella Na
ç~o. e al.h tem s1.do obJecto das mais sábias ~ 1'ellze3 expt
rJencias. tanto as.s 1m, que todas as nações vão alli t~cbe·:" lições. 

Mande!. 1.:ma e1nencla tambem ao art. 67 ela Const.itujção. 
Este artigo aeha-se redigido no projecto nos seguintes 

te:cm·0 s . ( ll:) : · 

'.'qs Estados o.rganizar-se-ão, por leis suas, :?ob t\ regin1en 
n1u;nc1~·,a1, corn estas bases: . 

1 !t. Autonon1ia. do illuniciÍ)io. · ern tudo quanto respeite 
uo H8U pe·culiar interesse;· . . . · 

za. Electividade· da administração local. 
~' ~a~agraphÇ) u;nic-o.- Uma lei do Congresso r.,rga-aizará o 

mun1.c1p10 do D1str1cto Fed.eral. ,, 
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Substi h1 í esta disposição nela seguinte (Te) : 

· . "Os rnunic i pios or·ganjzat'-:-iP-ãu d1• aecôrdo con1 as con
stituições elos eslaclos respectivos, observadas as Beg·uintes 
bases : 

l.a. ~ompleta aulunonüa c111 Ludu quanto tespeile ao seu 
pccullar lnLet'e~~c·: 

2 a • E l e c l. i \' i d a ci c cl a a cl rn i n is lr a c à n 1 o c a l · 
sa. Faculdade ele c:elebl'ê:l.l'E'Ill CCillJ urn' ou mai::; muni

c i pios do rnesrnn Estado os ajustes ne1· essarios para a reali
zação de obras ou servi(~os ela restricta competencia de cada 
un1, ern seu respectiYo Lerri Lorio." . 

O SH. SERP.-\ .JUNIOH. -- ,i:\las este ar'Ligo viola a compe-
tencia dos Estados. · 

O SR~ l\IEIRA DE \'Asco:_~:~cELLos -V. Ex. Yai Yer que não. 

Eu, con1 a n1inha en1e.nda, não me propuz outra eousa 
senão,, a -verclacl (~ira consagraçã-o dos principias que. regularn 
esta iorn1a de governo qtH~ estamos e.stabelPcendo. 

V. Ex. e os meus cn\leg:as todo:;; sahen1 quu 1;\ un1 prin
eipio federaLiYo que se cn·ganizcrn os n1uniGipiu:5 com a ma
xima autonomia e inc\epencleneia. em l.uclo o que cliz respeito 
aos interesses loea.es qtl e lhe.s ::,~ão peculiares. 

O SR. SERPA .TUNl(IR - Mas essa não é a q LLeslão: é si 
ha necessidade dessa disposição. 

O SR. l\'JEIHA DE Y.:\SOONCELLOS - Ora. nestas concliçõe~;, 
si nós qn lZE'rlT10::.\ c·::.nTesponrlel' Ú' praLica Cüll1 OS nossos princí
pios, si quizer1nns passar para a leg;islaÇã.o os ·sãos princípios 
que nos ::.;ervenl r1e guia nPsta maleria, tererno~ de leg;islal' de 
modo que os p 1·i nc ip i os nã.o se,iam snp h Ü3n1atlos na pra ti c a. 
. Nada 1nais caractcristicu desta auLonunlia. que~ nu, que 

todos nós pedimos para· Q_s estados; nada mais ele accôrdo com 
este regimen que tratq.mos aqui de estabe.leqer definitiva1nente, 
·do que cleixat' ao~ n1unieipios o rli.reltn de ~e organizarem con1 
as limitações apenas que resnltarcn1 da Gonsti Lu ição dus 1.'1.~.
spectivos ·estados. 

. . ' 

Pois, Senhores, porventura ·o 1nunic:ipio sob esta úírma 
de governo não estal'á para co1n. o Estado na n1esma relação 
em que s·e -acham o8 estados para com a União ? 

O SR. SERPA JUNTOR - Ninguem contesta isso .. 

O SR.· ME IRA DE V .ASCONCELLOS- No n1eu 1nodo de vêr, 
considero a União. o Estado, o_ n1unieipio. con1o tres circul-Js 
concentricos, que gjram en1 esphera propria. sen1 se cho
'carem, sen1 se nulli:ficaren1~ mantendo, porén1, a n1axi~11a har-

r- monia, porque nã·o é outro o :fin1 do regin1en :fecleratrvo. 

O SR. PRESIDEN1'E - Lembro ao nobre representante que 
a sua hora está f.incla. 

O SH. 1!\l,Eln.-\ DE V:\SCoNCEr ... Los -V. Ex. LP.nha paeiencia~ 
cleixe-n1e eonelnir· o tnC"ll discurso, u que farei em portcos mi
nutos. 

O Sn.. PHEHlf;EN'l.'E - Com muiln JH'az.c.e ouvirei o nnbr·c 
representante; mas pr(:.o-lhc. qun se ensL1·inja o mais po~sivel. 

0 SB ., l\lElH.\ UE \' ASCON CE;LLUS - 1\luil-o obrigado a V. Ex. 

,'•1 

. ~. ~· . 

. ',.í; ·'.:! .. '.; 
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Ora, por que razão não lmvcmos de dar ao rnnnicipio os 
1nesmos direitos e1n relação ao Estado, que dan1os aos estados 
cm rolar-ão ú Uúião ? 

Ent~nclo que tol'iauws sopllisrnaclo a palriotil'a aspirêtt~.:~u 
da aulonomia do ·poder. n1unici·pal, s] não dcsscn1os aos ntUlll

eipios u direit-o ele se org·anizarern, obsrrvadas ~ll~Clla.s aqunlla::; 
l'C'.~lriL·.(~.õe.s que tên1 ylOr' firn manLct· .a.ll_nha cllVIsuna entre a 
cornpeLe.ncia dos estaàos e a dos muniCIPIOS. _ 

En. emn esta emenda, que, ú rn·imPil'a visLa. _Lah·ez lliJtJ 

revele toda a intenção que tive quando. ~ ~pres~nter, pre~f?.ndo 
fa:z.m· eon.1 quo na· orgü.niza~ãu elos nnmtClflHIS _nao, ~e VL'l'_liiq~·J 
essa rmit'm·n1icladc, que·, si ó flmosl:a c1_n -~·elacao -a ur~'i:Hllzae.ao 
dos estados é funestissima. e pCl'IgOSISSima, no reg1men fe
derau~·o. m~1 rcla~ão ú. orgauizu(:ão n1u~ici pal. 

o systerna JederaLivo deve deixar a cada 1nun ieivi~.1 con
sultar os seus intc•rr'sscs espcciacs o tantas ouLnl::; Gin~uin-· 
stancias qllc não se púdc deixar ele con.siderat· outro~ Lanlos 
factores ele uma bôa organização communal. 

En1 !·claç.ão aos rnunicipios é ainda n1ais capilal a neces
sidade da allionon1ü1; c en1 un1 rcgin1en federativo não se pódc 
pretendct· qu~ pe]o·s n1oldes d9 muni~ipi~ .A possa ser organi
zado o mrmie1pio Z; porque a organ1zaçao que convem. a un1 
n1unieipio póclc eomprorncttcr os interesses ele outro nluni
cipio que tern inteeesscs diversos. 

Un1· mnnkipi-o púdc v.iser c iil'ill' sou ongranclcGhncnlo das 
industrias manufacturei.ras,-outro da lavoura, outro da creacão, 
ainda oult·o ele todas essas indu.stria.s, ou de n1ais de urna 
dellas. · 

1Gomo, vo.i::;: organiza,r os municipios nnifoL·rnentente e sob 
as ·mesmas condições ? 

Nós sabemos que, cm paiz·os monarchicos, ·como a Inght
Ler::.·a, o.s n1l..nlicipios gosmn de grandes liberdades e sã.o do.:.. 

. tad·os de un1a perfeita autonomia. 
Pois nós, que adoptámos para o Brazil o governo r·cpu

blicano, não havemos, sequer, de imitar esses paize·s na orga
nização dos Inunicipios, quando· elles seguem o regímen 1110-
narchic-o ·e nós queremos viver no regin1en .federativo ? 

· Es.ses paizes, entretanto, vivem de tradições seculares. 
·que dão aos seus costumes e ás suas leis uma grande força, 
que não pésa sobre nós; e é por isso que as civilizações eu
ropéa.s hã-o de luctar ·com ünmensas difficuldades para ehegar 
a ·esse ,grande· ideal - .a Republica federativa. . . 

. As mon'archi~s européas são· sopiedades gastas e traba
lhadas por ~al~s _Inveterados, _e nellas só por, meio de grandes 
luctas o.s princ1p10s den1ocrat1eos poderão derrocar ·os velhos 
costumes das. antigas civilizações. · 

Dizendo, _como diz o projecto em se.u art. 67, que os es-
tad9s se Jrganizarão sob ·o regímen n1unicipal, não teremos 
affirn~a.do o pensamento, que, entretanto, procuro a:f:firn1ar 
pela minha emencla - de crue devcn1os deixar aos mnnici
pi9s a sua propria organização, . do· !11esn1 o n1odo que a União 
de~xa aos estados a sua o~gan1zaçao; assim, é claro que. a 
n:nnha emenda consulta os ~nteresses da n1ais comple!a auto
nomia municipal. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre representante que 
terminou a sua hora.-



. O ~~t. ~IEtHA DE VAsCONt~ELLo_s ---Vou terminar; nuts peço 
a y. Ex. lllte Lcmlnt para C.C)lrtmtgo a.me .. sma indulgencia que 
VC,!O tcn· c-om uutros eoller.:a~~ t\ltn r~xccrlctrt o tempo na td
bu_na. Apenas_ excedo um lninuto, o já V. Ex. me convida a 
t~mx~~~·. esLa L!'t!H.ma. V. E~ .. ?alw l\lli'. ~"~Lon fazendo 11 tn vc~r·
aadeno sacrlflcio, - sacrlfiCIO, porque estou incommodado 
por. prend~~~ nesta Casa, _c ~m hora adeantada, tantos collegas, 
qu ttr~l~~ . nau. Lu u lw u d u·e tl.u LI e fazt~ l-u (Nüo Ul.Jui l..Ulo 8 ) , u 
~aCl'l~Ieto, a.tnda. J)IH'quc cslo_u C'Lillllll'tltdu um duYeL· ::;up1a·lu!.' 
~~s n1nlltas 1orTas; l' tl C'Llllllll'lllH~nl.o du duv~t' lll'~L.a::-; euntli,·,õe~ 
(\ :tlClllPl'C uu1 sact·ii'ielo. ~ 

O ~lt. Pnt~SllJGNl'E- Fiz u HleLL devot· ettt t~ltlll[H'itllcnl.o 
du Hog·lincnlo. · 

. O Sn.. MElHA DE VASCONCELLOS- Sün, Senhor, vou· con-
dun·. . 0· ,;, ~~ 
.. ~ruio CJll~\ Illü fiz vel'fcilanwnLu ·~cnuprohender ·1m ,jttsLi-

iJcaç,ao da nnnl1a. cnwnda. Uuet·o qur. t·csatvadns as ilisl)osi
ções que traçam a con1petencia dos estados, regulando a mate
ria dessa competencia e, portanto, discriminando perfeita
mente a orbita dentro da qual deve girar o Poder municipal . 
fi que rese'l'Yac!o a e ada mu nkipio o cl ireito ele se cnnsLi tu i{· 
corno entcndc1·. regulan(1o os seus interesses. :fazend·o essa ex
pcricnni a de 1 iberclade a qu c h a rwu c o allucli; porqu c entendo 
que nenhL1n1 poyo lJ'\clc set: l h·rc protenc1enclo-sc, prin10iro, quu 
elle esteja preparado vara .sc~l-o, n.tas p1·cparando-se elle pro
prio á custa da sua cxperieucia, de seus err·os. para, chegar á 
conquista deslc ideal. · 

Tenho unm ou Lra enw11da, q uo irei apenas apunlal' ú eon
sideração da Casa. Substituo n ~ 3° do art. 65 pelo seguinte 
(lê) : 

~·Fazer ou declarar guerra a outro Eslado ou poLunvias 
exLrangeiras, exccpLuaclo o caso ele inYasão, ou ele perig·u tüo 
ilnminente, que não adrniLta demora. 1

' 

A Constituição diz que é vedado aos estados fazer guerra 
entre si, ou usar de reprc~alia.s~ e limita-se a iSLil. 

Mas. Sr. Presidente. vejo que os legisladores ela Uniã.o 
americana, os auctores dé sua sabia Constituição, foram muito 
previdentes quando, dispondo egualmente em re.lação aos es
tado.s, isto é, pro h ibi nclo-lhes o direito ele fazer guerra~ cogi
taran1 da hypothese~ que se poderia alli ela r~ com o aqui so 
póde dar, de uma invasão; porque temos estados fronteiros, 
!in1itrophcs com ·nutras nações, us quacs poclen1 ficar ern urn 
perigo de tal sol'te in1n1inente. que não dê ternpo á conv-ocaç.ão 
do parlamento para declarar si deYe tier :feita ou não a guerra, 
que obrigue a lancar rnão imn1ecliatamente dos meios de de
fesa, ou a não esperar a acção do Governo central. 

:Gon1o pr'elender, portanto, que ~un ~stctdo, como o llio 
Grande do SuL por rxemplo, ante a 1nvasao de um ele nossos 
·vizinhos, que ·~o tornasse nosso inin1igo, cruzasse os braços. 
deixasse esse inin1ig·o ton1ar conLa do seu solo, ap·oderar-se rio 
todas a.s suas fortificações e assenhorear-se de seu Governo, 
aüentando, não só contra a autonon1ia daquelle Estado, c·omo 
contra a proprirt ~oberania naeionaL até que o seu governac~o-r 
fosse ao cnconLt'o do Governo central ou do Congresso NaCio
nal, afim de pedir meios para repellir essa invasão? 

.. :: . 

. ··,~ 
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Isso não· seria sabio, isso n~~o se voria .. m.esmo. em pra
tica. porque aeredito que o SPl~l i lT~ent~-~ da .dlgni~aclc. que. lesa 
un1 poYo a defende.r o seu ter.ntor~o, lall.ar1a ma1~ alto do que 
a disposi~~ão constitlJL'iunal, qur nan ~cr1a en.mprl.rl~. , 

Portanto. si haYPI_nos ele c·onsignat· Pssa dispo~~~~ao na Lon
stit.uiã.l~O para não ser L:·tHnpricla en1 L'<-l.P.f}S ~aPs. <'· melhor q1~e 
sejamos previdentes e L:Ol'J' i,jamuti a u1111 ~sa1 1. q L te eslou ass t-
.gnalando. . . 

Depois. aLcresce. ai nela. a dJ'L'U msl.anc 1 a dP qUI' Yull .I allai'. 
A Constituição faz nw.nção, simplesn1ent:e, da gu~.r~·a de estados 
entre si. En1 primeiro lagar en~erg·ue1 urn_ defe1i.o n~~la re
dacção: rne parecia. por uma Jnterpretaçao que, aly:l~, po
deria dar-se .. embora extravagante, que aos e.stados so e P.ro
hibido que todos declarem guerra uns aos outros: c poe. 1s;.;n. 
corrigi a expressão, dizendo: -E' vedado aos estados fa.zer 
guerra a outr·o ou a .un1a P?tencia. extrangeira" .. P~rj.anto. pro
curei, assin1, reme.cllar do1s defeitos da Constün1çao. 

AcC're.scento ao art. 65 um ~ 5°, que diz (lenclo'J: alterar 
as clausulas dó se\1s contrados. sem aceôrrlo da outra parLe 
contra-ctante. 

Nós sabemos que as províncias, hoje e.stados, tinham 
. differentes contraG.tos. porque ellas tinhan1 a liberdade de con
tractar sobre differentes assumptos attinentes ao seu governo 
e aos seus interesses. 

Ora, desde que, pe 1 o projecto de. •C.onstituição, tu elo quanto 
não está -con1preheúcliclo rias attribuições da União é da corn-

. petencia dos estados, e e.u não via nesta Constituição uma só 
disposiçã·o pela qual se pudesse, cf:ficazmente, in1peclir· que ü1n 
Estado infringisse, ou violasse, un1 ele seus eontractos, fiquei 
um pouco apavorado co-m a idéa ele que um Estado pudesse 
pretender, nrgido pela pressão das cií'cumstancias ou por qual
quer ·outra razão, quebrar a fé de un1 contracto que houvesse 
celebrado co1n alg-uen1. Ora, ahi teriamos. ferido o interesse 
elo ·proprio Estado e violado a integridade da fé do Governo 
central, ela União, lJOr.que~ sabe1no.s que essa revolução se inau
gurara -annu'f\ciando a todo n1undo que não seria violado .con
tracto algurn, que ~eriam garantidos todos os direitos. 

Esse ten1·or ilãn é imaginaria: poderá dar-se n1uito ben1 · 
o caso de un1 Estado~ que se organizar em condições cli:f:ficei~, 
q~1e~'O dizer, debaixo ·~e difficuldades financeiras, porque as 
d1ffwuldades actuam tao granden1ente eü1 relação ao devedor 
individl}al co~1o en1 relação ao devedor c·ollectivo, - ape
gar-se a doutnna elo callote e procurar n1odificar. ou annullar 
as clausulas onerosas de seus contractos contr~a a vontade· de 
.seu credor, cQi11 v~erda?eira · quebra do principio jurídico -de 
que uma parte nao pode rom1)er as condições de un1 c-on
tracto smn o a·c.côrdo da outra .. 

Es_se accôrdo -~ ~ão ju~to, e a disposição que ·c·onsagTa a 
necessidade cl_elle e t«=~_o sab1a, que prevaleceram no anin1o dos 
membros da ·,Gonvençao, que elaborou a Constituicã·o dos Es-
tados Uniclo.s ele J 787. · · ., 

Wilson, si 11ão n1c _falha a mernoria, ou King, cogitou 
~dessa hypothcsc, suscitando, no n1esn1o sentido da 1n inha 
emenc}.a, urna. solilção, q~1e foi acceita sen1 contesta~.ão alguma; 
Bllc nao querHt qnr. a fe elos Estados Unjdo.s fosse violada por 
um acto n1enos pensado de qualquer dos estados e. esta 
;m,esma pretenção devemos Ler Lodo::; nós brazileirus.' 
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Sr. Presidente, tenho cansado a r)acienc1· a d v E 
d t d ll 

e . ~ x. e 
e o os os .cn eg,.as. (Não apo·iados.) 

Vou, po 1 i', du1x:ar esta lribuna, pedi nclo a todos mil des
culpas_ ele let: abusado pot· tanto tempo ele sua benevolente 
a ttençao, c, a mela uma vez;, in1pl-oro a Loclns o.s n1eus c o Uegas 
q:c~e nL~nca lc_ven1 a mal q ne_ urn r~prescnlantc, por n1ais hu
r~lllde que Sl~Ja .. c~n10 cu (lVao a1Jouul,os), venha a clla en1 de
fesa dos pn nnp10s q u c dev01n ser a base fundamental da 
nossa Con~til.u_i c,:ün; porqu c a ConsLiLu i çãn que estamos ola·
bor·ando nao u patr·1 nwnio ele nonhun1 mcn1bro dc.sta .Casa, 
ncn1 de nenhurn Estado. 

Os talentos c as mediocridades assin1 como os estados 
P~'o~peros, ri,cos c fc~]izcs, . ou os ~equcnos c pobres, Lodos 
v1Ct11nas ela {'·On1pecssao rnonarehica, dcvcn1 ler n n1osn1o cli
r~ito,_ visto qne Lcn1os l)roela.maclo n principio cia confratcr
ni~a~~a?, que. deve sel'. a ]l(\(ll·a J'ur::tclanwntal ela nossa Repu
bllCa :ledcrallva. (.:Jlutlo bem.~· ·muüo ben~ O orador é c·u·m-
pt·ünentado.) · 

O Sr. Angelo Pinheiro - Sr. Presidente; V. Ex. c o 
Congre.ss·o perfoi tan1c11te comprchonclon1 a contrariedade cmn 
que subo a esta tribuna cn1 hora tão adeantacla, depois dos 
brilhantíssimos discursos que a Casa ouviu, - eóntrariedacle 
justan1ento aggravacla pelo ten1or ele quem pela primeira vez 
occupa a tribuna, tão brilhantcn1ente illustracla pela palavra 
eloquente dos ·patriotas que aqui se têm batid·o pela caüsa 
na~cional, procurando dar á Patria Brazileira um codigo poli
tieo di.gno da Nação, que ven1 de asson1brar o Universo cón1 
·feitos ainda não celebrados na historia dos povos .. 

Esse ton1or, Sr. Presidente, é largamente explicado pela 
falta de habilitações do hu1nilcle orador, que pede ao .Con
gresso n1ais un1a prova da sua generosidade, cobrindo-o eom 
o manto de sua benev·olencia. 

Sr. Presidente, antes de .entrar no assun1pto propria
'lnonte en1 discussão, per1nitta V. Ex., obedecendo ao prece
dente que diarian1ente se tem estabelecido, que eu externo o 
1neu modo de pensar relativamente a algumas n1aterias já 
votadas, qu o, por s·m·on1 os princípios basicos da Federação, 
merecen1 a attcnção de todos. 

O art: 6° e.stabelecc· os in1postoB que pertencem exclusi-
. van1ente á União; o art. so discrimina os que c01npeten1 aos 

estados, o o art. 12 do projecto constitucional firma a com
potencia cumulativa da União e. estados para tributarem os 
il11po.stos não ospocifieados naquellos artigos. A illustre ban
cada riograndensc apresentou uma emenda a estes artigos 
do projecto, que constitue un1 verdadeiro systema financeiro, 
verdacleirarncnto fecleralis ta. Fui, ~~·r. Presidente, dos que 
votaram por es~a emenda .. c o fiz na convicção sineera de que 
ella consulta melhor a Fcclera(~ão c os inLuito.s elo Par !:.ido 
Repuhl i cano, po r·cpnt.nl o, aclopt.anclo ·a ma:xim.1a clc?ccntrali
zação e1n matcl'ia financeira, não :l'irn1a competenCia eun11.l
lativa entre a Uni~io e ·estados para ccvtos in1postos,-o 
que está de accôrclo con1 os principias :federalistas, que en1 
caso algun1 saneei onan1 a absorpção dos estados pe.la União. 
Tal -o n1otivo, Sr. Presidente, da n1inlla preferencia pela rc
i'cl'icla crnencla. 

Assim, tan1bem, S1·. Presidonlc, votei pelo sufi'ragio di-
recto na eleição pl'csidcncial. . 

26 
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V. Ex. o o Congresso tesLen1unlHnam que muitos foran1 
os alvitres o sy.stomas lembrados para a eleição do Presi-
dente da Republica. . 

O projecto c·onsti_Lucional . estabele·c.e que o. ~re~1d~ntc. o 
o Vice-Presid ente serao esco1luclos med1ante elmçao 1nd1re.cla, 
tonel o c ada EsLado tantos ele i !.ores quantos foren1 precisos 
para· aLtingir ao duplo do nun1oro do.s seus representantes ao 
Congresso. · 

A honrada Comn1i ssão dos 21 apresentou uma 8lnenda 
substltutiva dos arts. 44 e seguintes do projecto, pela qual a 
dl~i\~ãn presiclPneial ~t·1·ia feita }lelos estados, tendo cada ]~s
tado són1ente un1 voto. 

Estes dous systen1as da eleição presidencial. são sanccio
nados pela Coustit.Lúçãu an1el'ieana, que estabelece que o 
Prcsiuenü~ t' u Vic(~-Pt·esidPiltP da Repub1ica serão eleitos pelos 
votos dos representan!.t•s dos estados. c:speciall11ente eleito:-; 
para esse fini e en1 nun1ero ogual, para cada Est_ado ..... á sua 
representação na Gamara e no Senado. Quando o c1dadao vo-

. ta do para Presidente não reune a maioria dos votos dos es
tados, não ha Presidente eleito, e, neste cas·o, o Congresso, 
do:-; h·es ma i:--~ v o Laclu;-; ulegel'á o Presidente, sendo que cada 
Estado, ou cada repr-esentação de Estado, n~ssa eleição, terá 
sómente un1 voto . 

Vê-se, pois, Sr. Presidente, que ·o projecto constitucional 
acolheu a prin1eira phase da eleição presidencial, segundo 
a Constituição norte-ainericana, e a emenda substitutiva da 

. Comnüssão dos 21 approvou o modo da eleição alli estabele-
cid·o no seio do ü'ongTesso quando não se verifica a eleição 
pelos eleitores especiae.s. 

Além oestes alvitres para a eleição presidencial constan
tes do J)rojecto o da emenda da Con1n1issão, foram apresen
tadas. outras ·en1endas, que estabeleciam modos differentes 
para a referida eleição. 

Entre outr·as, sobresahe ~ emenda apresentada pelo 1neu 
honrado e illustre ·collega de representação, Sr. Dr. Adolpho 
·Gordo; a qual chan1ou a attenção do Congresso. 

Por essa emenda o Presidente devia ser eleito pelas lc
gislaturas dos estados. 

· Um outro illustre collega de representação, o Sr. Dr. 
Almeida Nogueira, que pronunciou substancioso discurso sobre 
a materia, con1 argumentos valiosos, refutou a emenda do 
Dr. Adolpho Gordo e a substitutiva, da Commissão. ·. 

. Eu, SI'. Pt'~sjdentü .. ~lecid?-rne rrancan1C11te pelo suffragiu 
directo em elerçao presidencial. · 

O honrado Sr, · Dr. Almeida. Nogueira, que esposou o 
sysLema adoptado pelo projecto co.nstitucional, adduziu alguns 
argumentos contra o suffragio directo na eleição presi~encial. 

Os que, r.Oll!,O B. Ex., se oppõem ao voto directo, affir
man1 CfL~e . clle nao. clev9 ser adoptado, porquanto, tratando-se 
da el~1çao . do chefe do Poder Executivõ, .era necessario que 
o olm Lo e tivesse a son1n1a de conhecimentos precisa e com
prehendr,s~l~ h~m as .fl_.lncções qu,.o exercia, para poder esco
ll~er um c1qadao perfoltan1e.nte .apto ·.para o alto cargo; o que 
nao .se dara com o suffrag10 directo, vista a geral incompe
tencia dos eleitores. 
. .. Além diRso, disse o Sr. Dr. Almeida Nogueira o voto 

directo. t!:az o, paiz ·constantemente sobresaltado por 'occasião 
das eleiçoes, as quaes concorre. grande ·n1assa ele povo· igno-

1 
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ranLo, o não ral'o são os clisturbios c closorclcns que 1wovoca; 
u que su cconom iza pm.·fnitau1en te Ct 11t1 o \'O I u. i ndil·udo, 
dando-se ·a i'aculdade electiva a mn eleitorado escolhido con-
forme dispõe o p!'ojocto consLiLu"c:ional. ' 

Frane.mncnlt~. 11~\.U acho flltHiam<'llllt twssas 1-azüu:: .. St·. Pre
sidente~, todo:-; os pulJUcisLas, allenlrLes, francezos, inglezcs, 
chilenos, c ln·tu:ilciros n1osrno, fazc'nl clifl'crença n1uito sen-. 
sivel no modo por que se deYo fazer a eleição, conforn1c o 
-rim desta. 

Assin1~ dizem olles, ha grande di l'fercnça na eleição se
gundo clla se l'Cl'ct·c ao chefe elo Poclur Executivo, eleição 
una, ou aos rOlH'e~enlant.es ela Nação, oleiç:ão collcct.iva. Na 
prin1eira eleição o povo exerce direcl.arncnte a sua sobel'ania 
-decido; na segtmda delega-a c faz a sua rop1.·esenLct~~ão. 

Quando se tl'ata ela eleiçfto collectiva, quando o povo faz 
a sua rcprcsenLa(;ão, os puhlicislas procuran1, por to.dos os 
n1eio~ imagina,'eis, dar r·eprcscntação á collcctividade, ás 
n1aiorias c n1 inorias, en1fim- a I odps_ os interesses. E, para 
este resultaJo, lt·m-se imaginado nn.1il.os sysLen1as, como o do 
voto dieeclo, ü1complel:.o, cun1ulativo c proporcional, pare
cendo que este systema tcr}1 melhor r>rovado para dar repre
sentaçã() a toda a vontade nacional. 

Quando, 1)0rón1, Sr. Presidente, trata-se ela eleição do 
chefe do Poder Executivo, clizern, geralmente, os publicistas 
que tratan1 da materia, a eleição deve ser feita pelo voto 
directo da maioria, e deve sel-o porque, nesie caso. não se 
trata da representação directa de todos os interesses da so-
. ciedade, quer sejam da minoria, quer de grupos ou collecti
viclad.es, suppondo-se que todos deven1 tm· sua voz á frente 
do Govm~no do Estado, tnas, sjm, ti~~ta-se de eleição una para 
dar um representante á sociedade, e esta deYc ser feita, 
direcLan1cnLe, pelo povo, sen1 considerações de rnaioria ou 
n1inoria (Apo-iados), e o povo não eleve ler inLm·n1ediarios no 
oxercicio da sua sup1·en1a soberania. (Apoiados; 'JT/,Uito benL) 

Sr. Presidente, eu sou da opinião do~ escriptores que 
dizem que na oleiçãp una, quando se trata ela do . chefe do 
Poder Executivo, o, povo deve se representar directarnento, 
sen1 haver eleitores espociatJs, con1o que u1n gTáo intel'lllC
diario entro a sua soberania e o seu l'e]n·escnlantc. 

E sou dessa opinião, Sr. Presidente, por tres razões, que 
1ne parecen1 de gTande valor. 

En1 prin1eiro logar entendo que no exercício da sua su
prema soberania, o povo não deve ter inlern1ediarios ~ 

Si o povo I em cornpeLencja para escolher intern1ediarios, 
eleitores espcc iaes, elle a len1 para c::;colllcr logo o chefe do 
Poder Executivo. (Avoiados.) 

Parece-n1o que 1 hc seria n1ais facil escolher só este do 
que procurar 11m grande nun1ero de competentes. para rc-
presonlal-o na esc o 1 h a. · · 

Depois, nfio .scri con1o traçar a linha de dema1·c~ção na 
con1peLcncia, na apt iclão do povo, isto é, quando olle é apto 
]Jara escolher inle1·mecUal'ios, c quando ~não o é para esco
lher o sou prjmeiro Inagislrado. 

En1 segunrlo logal~, o eleitorado alto, escolhido e en1 
numero rcsLricto. nuo csLá tão isenl o, corno o povo, de ser 
porrornpido. E' o]JsOt'Yaçfio feita cm toclo~ o~ paizcs onde tem 
sido adoptado o eleitorado rcst.ricto. E de facto, Sr. Presi
dente, é mais facil corrompet· un1 nurnero limitado de elei-
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tores do que uma enorn1e n1assa ele povo; a~cre~cendo, ?-in~a, 
que o eleitorado resLricto len1 i'unccao. iransllor1a. rn'OVlSOrla, 
_ 0 que o expõe, vor esse Inos1no fac Lo, a toda sorLe de 
tentações, o que não s.e dá e01n . o povo, que exerce aquella 
funcção perrnanenternenLo. (Apo 1 wlo::; . ) .., 

En1 terceiro loo·ar, os diversos sysLen1as len1brados nao ' o . . 
garanten1 a rqwescntação da nJawna. 

O arg·un'1ento baseado na dcsordcn1 por occasião das 
eleições não deve pre .. valoccr, porquanto ella se daria na 
eleieão ela escolha do olciLol·ado. . 

~Pelas razões que von,llo ele expender, Sr. PresidenLe, en
tendo que o unico systoma aclnüssivel para a eleição presi
dencial é o do suffragiç) directo. (A'}Joiaclos; 1nuUo be1n.) 

O SR. 1\tioRAES BAnRos ·-V. Ex. entende qno o caipiea 
paulista ou o gancho riogranclcnse esLão aptos para escolher 
o Presidente ela Republica ? 

O SR. ANGELO PlNHElH.O- Entendo que o caipira paulista 
. ou o gancho riograndcnse, tendo aptidão para csC?o~her u1n 
eleitorado indirecto, competente, tmn tan1ben1 aptldao para 
escolher o Presidente da Republica. 

O SR. JULIO DE CAS'l;'ILHos -Isso é que é logico. 
O SR. ZAMA (ao Sr. lrloraes Barros)- Na presença de 

V. Ex., aqui no. Congresso, está a prova da aptidão do caipira 
paulista para escolher seus representantes. 

O SR. ANGELO PINHEIRO- Sr. Presidente, eu fui tambe1n 
dos que votara1n pelo projecto constitucional, justan1ente na 
parte que trata da organização do Poder Judiciaria; porque 
entendo que o projecto constitucional, em. materia judiciaria, 
satisfaz plenan1ente os princípios republicanos federativos, 
aqui defendidos calorosan1ente. 

·Não posso partilhar da opinião do illustre orador que 
n1e precedeu na tribuna, quando, criticando a organização ju
diciaria do projecto, concluiu achnirado elo absurdo de se 
admittirem duas soberanias no Estado, consequencia da or
ganização acceita. Entendo, Sr. Presidente, que en1 um paiz 
federativo podem existir as duas soberanias referidas pelo 
orador e, mais ainda, conforn1e a organização dos estados . 
:Assim, a -ynião tQrá a sua soberania nos negocias. de sua 
competencia, e os estados a sua, nos negocios que lhes dis-
serem respeito . . 

Fiel ao progran1n1a e á bandeira do meu partido á son'l-
bl:a da qual 1nilito ha muitos annos. . . · · ' 
. · Q SR. Hol\1EH.o BAPTISTA - Con1 n1uito brilhantis1no . 
. (Apo~aclos . ) · . 

0 SR. ANGELO PINHEIRO- ... outro não nodia ser o n1eu 
modo de pensar. - · 

Parece-.n1e, S~. Preside~1te, que os princípios que ' aqui 
t~nho ·esposado sao os rpms consentaneos com a indole da 
forma. de a:o':'erno repub.hcano federativo. (Apoiados.) 

~~~. Pres1dente, note. I que um. dos distinctos oradores que 
1nc pr ec~cleran1 nes~a tnbuna, hoJe, o Sr. Assis Brasil, digno 
representant~ do R1o Grande do Sul, apresentou razões po
derosas em f,avor da_ emenda da honrada Con1rnissão dos 21; 
que _pede a :suppressao cJo~ ns. 1, 2 c 3 do art. 62, cm dis
cussao. 

o 
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De facLo, a 11crmanencia desses numeres nü referido ar
tigo in1plica limi!ação ú. au!onornia rlos estados. 

O n. 1 ! l'a( a. da discrin1inaçf'tu dos poderes Executivo, 
Lrgi slallvo r .1wl i c i ar i o~ que S<'ruo i ndcpendcn! os. 

A honrada Con1n1issf\.o elos 21 consubstanciou bua dou
trina na sua f'nwnda SlllllH'('ssiva a rs!n lHll11Pr·o <ln arL G2, 
porqnü a d iYisG.o flflS poclfll'f'S LPgislal ivn, .Tuchri::u'io c Ex:e
cur.ivo ('. da m:tlnl'C'Za elo gnvPrno rPpt·rsrn! atiyo; mais ainda, 
(:~ da rss0ncia <ln c;c,,·ernu rPpuhl i cano l'l)cleral. 

O n. 2 de' !Prrn i na que os govPrnadnrrs c os nwn1bros da 
legisla!.ura local sPei'ín rlec! i vos. Em vPrc1ade, nf'to sei qual 
our1'0 meio pal'a nnnwação ctos n1rrnbrns ela lr.g·islatura local, 
scnfío o da elcicão. Is!o é o que sr rlá rm !oclns o~ paizos 
regidos pelo sys!cn1a representati-vo. 

Os go-vernaclOl'<'S serão electivos. Na hypo!hrsr contrada, 
quando não fosscn1 elecLivos, quem podia nomeal-os? O chefe 
do Poder Execu! ivo ? lVI~s ess~ con1petcncia não lhe foi. assi
gnalacla no cal) i! ulo elas suas attribuições. 

P·or eonscguintr. ns(ú, prrf0.i!amnn!n enlnnrlicln que os 
g·overnadorrs rlos rst ad os sPrãn 0 lcc! iYos~ norquanl o dos po
derrs eonsLi Lncionaes ncnhnrn tEmi con1petrneia para TlO
meal-os. (A.pniarlos.) 

E assin1 n::; rlün1ais nun1rros do arL. ô2. 
O art. G8 estaheloee qnr nas e-.leiçõns n1lHlicipaes serão 

eleitorc-•s c olcg·ivris os exlrangr.iros resiclerües, segundo as 
r.onclições qnn a lei ele eacla Estarln nroscrever. 

Sr. Prcsiclon!'c, rui. un1 rln:::. qun assig·naran1 a enwnda 
pedindo a supprcssfio dos! c artigo. ? 

Un1a voz qur. es!(t aborta a poria ela grancl0. naturaliza(tão~ 
não clevcn1 fiear con1 direito de voto c. se1.'en1 elegivcis nos 
municípios. os extrangciros, porq,nan!o. :facilitada~ con1o está, 
a nacional izaç-rlO, só não se. natural izar:i o que nflo tiver in
tcrossr. de qualquer orden1 pelas cousas do paiz. 

O Srt. MortAES B.\RROS- E' a idéa 111a is liberal ela Con
s!.il.uiç,fin. 

O SR. ANGELO PTNHl~TRo- Uh1a vez que o cxl.rangeiro nfi'o 
quee n_aciorta1 izar-sr. nfl.o prc:::.t.a n onns clr. sangue no caso ele 
gu~rra, nr.m tão pouco auxilia con1 n seu eoncurso a eausa 
publiea, eon1n. na admhlis!.ra(~fl.o ela .iusli~.a, servjnclo ele ju
rado. e ou!Tas insl.i!uiç-õos pnblicas,-..-n5.n SPi eon1o se Yai 
dar ao e:x!.rang<~irn o direito dr vo!.o, o direito ele organizar a 
aclminisl.raçu.o n1unicípal. (Apm:ados.) 

V. Ex. sabe. Sr. Presidentc1 c o Congresso não ignora, 
que no sul ela Hcpublica ha n1uitos municípios onde a co
lonia c:xtrangeira 1)reclon1ina, pela n1aioria elo nun1cro. Sup
pondo-sc que se obsh11an1 cm não se naturaiizarem, e, ficando 
cn1 vigor a clisposiç.fl.o elo ar L. GS. pó ele, perfeitamente, acon
tecer que tenha a responsabilidade ela organização do n1uni
cipio o diri;ja, 1ncsmo~ os negocias elo município quem não 
seja hrazilciro ! 

O SR. l\1onAES R\RIWS- Até ~ reg-ra clar:-sc o n1elhor da 
easa ao hospede. (Riso. J 

U:M Sn. TlEPHERENTANTE- Quando aecciLan1 a 1lospitali .. 
darle. 

O SR. MüRAES BARnos- Esl cs acceilaran1, Yinclo para cá.. 
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0 SR. FERNANDO ABOTT-Então vamos ás Ult~mas COD
scqucneias: quo ycnllarn os oxtrangeiros para n.qu1 fazer a 
nossa Conslituição. · 

O Sn.. ANGELO PtNHEmo- Por csLas e outras razões,. qu~ 
j:'t fnr::.nn lW l'fr-i La mPnl (' n n al~'~fl :la~ d (·.:.;I a t l'ihl.nla. r 11 as~Igtwl 
a rrnnnda stlppt·Pssiva rln a1·l. (ifi. qu<•. 1)aJ'f'('C'-mr. enn:-;nlt-
sl ancia lH"incipios sãos. . 

Ao concluir, Sr. Preside.nl.e, devo ped1r desculpas a V. Ex. 
c ao CongTesso, pot 1 e r abusad~). pm· ~lguns n1onwn! os. rla sua 
honoyola attenc:fto. (Jl'uil(JS nao aJJOLados.) 

O 811. ANnrut CAV:\LCAx·rT - Ton1 ido porfoiLan1onto. 
r .AjJoiados.) 

0 Sr-t. ANGELO PINHEIRO- E quando OU não :fosse 'descul
pado prlo acolhinwnlo c accoitação, rwla n1aioria elo Con
gresso, das idéas que aqui tenho expendido, tenho certeza de 
que o Congresso me rlesculparú., at.tento o modo por que des-
onlpenbei-me nesla tribuna. . 

v. Ex. iJ'.slcmnnhou qtle nü.o :fui dos que Lronxoran1 -para 
a discussüo. con1n cliarianlmllc se Lon1 :feito, aéLos de lVllnis!.ro, 
planos elo administra~i:'io do Governo Provisorio. 

Embora .iulgasso nocessar.ia a critica~ ou censura. de al
guns acl.os ele n1inistros, eon1 certeza não as faria JcsLa tri
buna, porque on tendo que o mon1ento não é o n1ais Ol1portuno 
para exan1es da acln1inisLraçã.o e accusações a esta. (Apoiados.) 

.Entendo que essa praxe, aqui estabelecida~ sobre acar-
retar um grande mal. eiicerra grave injustiça. · 

Acarreta un1 .grande maL porque en1baraça a acção do 
Congresso, desviando-o· do fim pàra que se reuniu aqui, que 
n dotar a Palria. corn a sua ConsLituição. con1 a n1axin1a bre-
vidade. · 

Encerra clamorosa injustiça, porque.- como por mais do 
uma vez V. Ex. e o Congresso tên1 presenceado, mui tas c 
graves accusações sfio clireclamenle atiradas desta tribuna 
contra mcn1bros do Governo Provisorio. quando clle~ não po
d(;m vir, in1mcclialar.nentc, produzir a súa defesa, por isso que 
nfi.o os I amos aqui tratando de estudar os varias assu mptos 
rlas rl ivrrsas pastas do Governo Provisor i o. 

Issn pcrlrnee ao Poder Legislativo ordinario. e não ao 
Congresso Constil.uinle. (A}Joiaclos.) · · · 

Eu vi; S1~. Presidente, que até questões policiaes foram 
t.r'azirla:;, aqui para o seio do Congresso. quando r.1las pocliarn. 
eom !llais Yanlagcm ])ara os interessados. sor Lral.ndas nas 
rcparl.içiir.s r,on1petentos, e não aqui, o nele o nosso n1axin1o 

. rmpcnho (~ a YOI a<: fio do pacto furidarncnLal ela Fedcracão 
Brazil eira. 

, .Acredife V. ~x., qu c,' assim procedendo, o Congresso não 
da prova de arro.1o de passividade chata, conforme, injusta
~1ente, se ten1 assoalhado, çlesconheeendo esses espirit.os in
,1ust.o5i que os membros de~te Congresso têm a alta compre
bensao elos. se~1s deveres e sabem que o melhor serviço pres-
tado _fO pa1z ~ . dar-lhe a sua Consti~tüção, politica. . 

_ Nem se cl1ga, tambem, que h a n1sto somente a rnanlfes
taç.ao _ele co_mp_le~n. adhesão ao Governo Provisor i o. 
. .Nao, o JndJvicluo que neste mon1cnto falia, Sr. Presidente, 
c~mprehencle bem o seu dever, para vir aqui occupar a aLten
~ao d~ Congresso, _gastar o melhor elo seu tem no· co1n mani
feslaçno ele ad hcsuo ao Govet~ng Provisorio. 
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. Nn.o que a não n:ereo?-: la .i á estão, nas paginas da his
torut conLeml)Ol'an(~a, Inscr1ptos ern caraeLcrcs indeleveis como 
o de verdadeiros benemeritos (A.1Jrriados: ?nu:ito ber~), os 
norncs r1os nwrn1n·ns do Governo Provisol'io, cgw constituíram 
a gloriosa Jl::ti.eulha republicana Pnt defesa ·da ltonr·a e da li
berdade ela Pnlria, desde o dia -15 dn novmnbr·o. (Apoüulos: 
1nv:ito bc?n.) · · 

Sr'. Presiden!c, como nos dias d(' adsm~sidadP. lodos. os 
bons soldados republicanos, acudíamos ao clarhn de combate e 
corríamos pressurosos em defesa da causa republicana- causa 
da Federação-, assim 1 neste momen! o, devemo-nos congregar 
todos mn LOI'tio da gloriosa bandeiea. 

Na hora sup n~nm rla organizn.çi\1) Cedcr::ti.iva da Pa!.r ia 
BrazHeira, eu appello para os velhos hatalhadores da grande 
cansa, paI' a o R mPnün:os elo CongTcsso C:onsl.i Lt1 i n! t'. para os 
compromissos de. honra daquelles, para o dizer destes, e para 
o eivisn1o ele ( orlns. a I' i rn de que seja o ob,i ec!. ivo c·.onnnun1 a 
verdatlAira nrganizft~.f\o federal lia Pa!.1·ia. Tal a nossa n1i~Rfi.o, 
Tal o nosso dever. (A1H1iarlns _: nt.tti t.o h em: ·m.11.Uo hnn. () 
o·rador é cn?nJ)'J'·i'lnent.rrdo e a.ln·u.(,:odn por ·mu:ifo.-; S·1·s. 'l'evre
sentanles.) 

O Sr. Atnerico Lobo - Ill11Rtr·o Sr. Presi,deüte~ cidadãoR 
men1hros do Congresso, a hora vai. adcanLada. -porém conto 
que a honflade elos i1lns!.r·cs coneitlaclf\os cxl.cnda tnn manlo 
de 11cncvolcncia 11ara com o orador que vos di r·ige a na lavra. 

Eu desejava un1a hora mais ma!.ntina~ dcse.i ava~ até, que. 
em logar (los annos. que se me aecun1u1an1 na fronte, eu res
pirasse R plenitude da mociclade, para cantar un1 hyn1no á 
creaçã.o nova. á metamorphose que a Repuh1ica :fez. Sim, 
Senhores, as antigas províncias, feurlos da Monarchia, aquelles 
territorios est.ereis. onde dominaYa o imperial isn1o. o nihi
lismo; aquollas províncias verdarloiranJenLe esfarraparias e 
nuas~ como se fossen1 n1endigas, ahi, surgem. con1o que mu
dando de sexo, transformarlas eni es! ados. E a quem devcn1os 
nós isto, cidaclãos,. senã.o aos nossos antepassados ? Aquelles 
que no Norte pagaran1 com tanto sangue a fé no futuro? 
Ãquelles que na n1inha antiga província, cn1 Vi1la H.ica, 
adcantaram de um secu1o o gPancle aconLecimen!o de 1f5 de 
novernbro ? Aquelles, finaln1en!c, qun foran1 atirados ao _oR
traci sn1o, que. :fo_rnm pisados' pelos cnxa11os rl a M onarc h Ia ? 
Áque1la gTa11ík c~:lwc,:a. o mar!.yr elo No ri n. que fni aT·ra::d.ado 
nas ruas do Recife? A quem n1ais. Senhores~ do que aos ar
dentes aposto los ·o a democracja nu· A n1crica. os ses jovrns quP 
turlo sacrificaran1 no altar rla Paleia, pariús dnslH~rdarlos a!é 
,r] o ·sol de nosso continente ? · 

Nós, os repubhcanos, e.ran1os extrangei.ros em nos.so paiz; 
·1)erdiamos toda R aspiração ao futuro; nós, os proscnpto~, so 
tinhamós, eon1o _1\lexandre. ún1a rspcrança, n :f{)t o grande 
acontecimento. 

Mas, tambcm. clcYen1ol-o ao Governo Provisorio, a esses 
homens de aeeão ·e de pensan1enLo, a esses yarõcs, alguns dos 
quaes vieram~ iraç;:n· uma nova rol a .na nossa his! o ria, por
-que viu-se que Dilo n1entiram a seu progran1n1a r q~1c rea-
lizar.an1 ·con1 imn1rnsn f6 aquillo qun 1 inhan1 ]lronunCJado na 
aclvcrsirlade. 

N:~\o posso rlcixnr rio clesl.aca:r· do GoYerno Provisorio mna 
fignr.a. pal11istn~ 0111inrn!.em~n!r. annsU,liea. creadora dt'\. H..epu-
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blica, o illustre· l\1inistro da Jnst.iça~ u1nn: . figura ~rt~~' . aqui, 
na sessão do antc-hontem. obteve a plural1dadc do .gneüo, ~' 
desta arte, firn1ou on1 bases indelevois a Federaçao Brazl-
leira. \ 

() SR. EsPnurro SANTO-S. Ex. não RP esquoç.a elo Mi-
nistro ela Agrieultura. 

O SR. AJ\IERICO LoBo- Chegarei até lú. 
O SR. GABTNO BEsouRo-Nmn elo Ministro .ela Guerl'a. 

O SR. Al\IERICO LoBo- Sem duvida. 
Sou advogado. e sei, positivamente, as ancias eon1 que 

lucta a pobre parte. Não é só no Brazil, porqt~e na Ingl~
terra n1esn1o a justi~.:a custa muito caro, e u1na 1~üerpr~taçao 
da lei Yale. ás vezes. uma fortuna; n1as no J3razll o D1rmto, 
dó e confessa l-o. era un1a loteria. . 

O que nos· fez a Monarchja ? Qual o Direito que creou? 
Ha quantos annos Yivemos sob uma lei da colonia, as Orde-
nac-õe5 do Reino ? , 

~ E quando. ainda agora mesmo, o Governo Provisorio 
aprP5enta un1 · Codigo Penal, nós ve_p1os eon1 dissabor que o 
crin1e como que é protegido. E, aboUda a pena elo n1orte~ 
necessaria garantia da vida .e ela orde.rn; todas ~s l?enas se 
adoçam; o crjme~ portanto, ohtmn · pela centrahzaçao, un1a 
grande bandeira de m·i scricordia. . 

Si este Codigo se executar, estou certo de que os cr1mes 
s~ multiplicarão: a estatística será assombrosa. 

Sr. Presidente, vejo com pesar que os illustres repre
sentantes do Norte, poder·osos florões ela nossa nacionalidade, 
cerebros organizados corn toda a potencia, como que· estão 
aqui abatidos e tristes. · 

Mas é preciso que o illustre representante de Pernam
buco, que o illustre re,presentante da Bahia, que o illustre 
representante de. Alagôas, cujo nome é uma tradição, um 
syn1bolo -.- Tavares Bastos,· nos venham prestar todo seu 
auxiUo na formação do nosso Direito; é preciso que os ven
cedores recehan1 a lei dos veneidos. 

Quem sabe si esses espiri.tos eultos e scientifiCos, e tão 
bem ecluearlos, não hüo do ser. na. joven Republica o élo de 
nossa nacionalidade~ para firmaren1, pela fecundidade na va
riedade, a unidade irleal elo nosso Direito ? 

O facto é que depois de tantas geraçpes as Ordenações 
vigoravan1, e com clla a lei da bôa· ~azão (a saber, o ver
dadeiro ?-rbitrio), e;. o que mais é, o subsidio das legislações 
cxtrangmras; de· sorte que não podemos negar esse facto 
que as nações extrangeiras legislavam para o Brazil. Bem sei 
que isto não está na lei da :Jôa razão mas os jurisconsulto~ 
assim disserarn, e, neste paiz, quando 'o juriscon~sulto falla, é 
o n1esmo que o papa. 

_Não posso, portant_o, acol?panhar aquelle pesar; ao con
trario, entendo que serra motivo para um Te-Deum laudamus 
a .grande votação de ante-hontein, que veiu salvar a Repu-
blica. . 

. ;Foi contraria á unidade da magistratura, á unidade do 
:p~relto. O Governo, no seu projecto de. Constituição, tinha 
ímt<? uma. transacção, o nobre Ministro da Justiça declarou-se 
::qui ven~1do pelos seus collegas, e, neste caso, a Constituição 
Importaria. u1na çontradição palpavel; ficaríamos encadeados 
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ao Acto _t\ddicional; era o Acto Adclicional que de novo decre
taríamos, depois de uma Revoluvão incruenta, ele uma Revo
lução que P?clia ter abrasado o Brazil; entretanto, procederia
mos con1o st sn tratasse de uma rcgencia. 

Ainda rnn rPcorclo da propo:;;l a rln hnnracln rrprrsentante 
da Ba h :ia c roa nclo uma pens~lO para o duque do Bragança, 
ausenle, c isto acecnLúa b.en1 minha afrit'mal.iYa. 

O Sn. EsPrmrro SANTO- V. Ex. con~idm~a incruenta a 
Revoluç:.fi.o rlc 15 de• novembro ? 

O Sn.. AlVIEIUc:n I""nBo- Sem duv1 da~ (~ uro.a llcYoluç:.ão 
original, é urna Revolução scienLifiea c cone is a. uma Il0.YO
lução Lypo~ foi tocl a calculada, não n1e consLa que sn dcrra
n1asse. sangue, o si mo constasse isso, ben1 sei que o sangue 
é o preço da liberdade . · · 

0 SR. ESPIIUTO SANTO - E o Sr. barã·n rlo Lar1ario ? 

O Sn. AlYrERTCO LoBo -.- Ellc levantou-se eontea a noY::t 
:xac~n; f' nfi.Cl 1'1 d n nntn'c' barun dn Ladari1 ), fo1 n ~'lin i :·d.ro 
que quiz interpor-se, como um escudo. entro a Nação c a 
Monarchia. 

O Sn.. .To:\o PEDRO - PraUcon l11Tl acto qun o honra: 
façan1os ,justiça a quem a tem (honra) . 

. UM S:rr. REPRESENTANTE - Cahi.u en1 seu po~to cl0 honra. 

O Sn. AlVtERTCO LoBo - Ainda conto quo a rr~:flcxão per
suada os honrados ·membros do Congrr.s~o. que ~o rlrelaram 
veneidos~ de que, de faefo. foram vcnccdorrs. porcp1r. ~·i op
pullhaTn ao projecto de Gonstitui<:ão a sna contradioão, c ~i 
clamavam que a pluralidade da n1agist.ralura irnpnr\:ava a 
p lnJ'alid ade do Düeito. agora, que esta se voton. SS. EEx .. 
na verdade, são victoriosos, e prostaran.1 á Nação serviço in
Astin1avol. 

A votação ela emenda do distincto representante de Goyaz. 
o Sr. Bnlhões .TarcUm, h a ele ser fecunda, porqtle os congros
·sos goraos niio sã·o, muitas vezes, os mai::; aptos para razcr 
as leis: trabalho de gabinete, ele· meditarão e raeiorinin. 

Nestes termos, pcrgunJo: Onde. é que se viu sirnp licielade 
do Direi1 o perfeita ? 

A le.i. é un1 texto morto si a jn.Lolligoncia e o c-ora~.Ü·J nfio 
lhe dão vida. 

Con1o qtwrei.s uma lei un1ca. si a pratica varia ? 
Podmnos dizer qu.e, neste easo~ a pluralidade do Direito 

assmnelha-se á iBdblia, sentida, estudada c interpretada pelas 
protestantes. ao passo que a Bíblia catho li ca é desconhecida~ 
ninguen1 sabe latim~ salvo o Sr. Zama. (Riso ) 

O SR. ESPIRITÓ SANTO - Perdão. h a aqui outros dis
tinctos latinistas, sem sor o Sr. Zama. 

o .sn. AMERICo LoBo - Digo jsso, porque tem dado pro
vas no j ornai. 

UM SR. REPRESEN·TAJ\~rE 

todos. 
Pelo rrum.os é latin1 para 

o SR.. AJ\rEn.ICo LoBo - lE1n relaç.ão ao a rt. 62 elo pro
jecto~ votarei pn ln. emenda do honrado reproson~tante elo P?-r:í, 
o Sr. Lauro Soclr(\ que estú1 1nai.s a par elas mrcun1stanc1as .. 
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No prnj cctn dão-se n1oldes para os cst aclos, que dcst' 
n,rte. nasceria·m prefonn~dos, c. talvez. tão pouco vivedouros 
qnal o hnnn1 11!'111 o ele Gmthe. 

Df'iX\'lltn:-; an:-; P:-:.l.nrlc~~ 
1
0i cQn~J i tu i I'Pl11-~r. forrnar01n-so 

Jivrmnente, obserYando. apenas, o principio constitucional. · . 
1\las. cmfrrnto o art. ô3. em cu.ia votaçã.o n1e acho quas1 

qtlO cn1. Únidnrlr: nel Congresso. isto c\ rntre os honrados men1-
ln·o.s r n n1 qu rrn tenho fallaclo. 

Sinto cs1nr n2sla snlidão. nndo rrro falta o ar c desfal
lr(o ... 

Vejo nn1a ff'n(loncin cnormissh11a para liquidar-se a_ ~r0-
prioti:Hlc 11rivnda r1a Nação Rrnr.ileira, isto é, para rhvidl
rcn1-so ns 1f'rras publieas. Dirijo-n1o rw er. Ministro rla 
Agric11 Hura. 

·- O GoYernn Provisorin. nrsl cs ull.imo.s tcn1pos, :foi o epi
lo.!:!o da Monarch i n. por([tlO. não podia· ser on tra cousa. (Riso.) 

Enrontrnn granrles serviç.o~. tlllC não devia suspender, e 
entr0 f'l1r::; o mnxirno. o cssrnrial. ela immigração, scrvi<:·O por 
demais cli.sprnrlios·o, r)orqun (~ mu1to cli:ffieil povoar nosso soio 
virgcn1.· trru1spnrtar da Europa para. aqui a corrente in1mi-
gratoria. 

Ainda na Enropa, a Ilt1ssia pagou caro o povoan1ento de 
sE?n teJTiLorio. 1\!Irsmo no Brar.il, ·o ,s:ul eusLou a attrahir para 
~cu terrHorio a immigraçã.o allemfi. 

O pensamento dos políticos brazileiros sempre foi for
tificar o Sul por mei·o de muralhas humanas, para sua pros
peridade e defesa. 

O nobre 1\ilinistro da Agricultura, a n1eu ver, nãp pro
cedeu rnal, proseguindo corn· un1a ou outra innovação, no 
systen1a que enconl.rou, afim do encher ·o Sul e o Norte corn 
11ma i·mn1igração apta para o dosenvolvilncnto ele todas as 
industrias. A parte contestada pela Republica Argentina é 
quasi um deserto; o An1azonas fóhna outro deserto, e, entre
tanto, cnn1pre trazer para esses desert,os a p·opula~ão da Eu
ropa, que, l.ú, não encontra os n1eios de vtda necessarios ú sua 
n1anutenção. 

Nã.o serú, portanto, perdido, ou improücuo, o trabalho do 
no1}rn tM.1inistro, e na acln1ínistração da pasta da Agricultura 
S. Ex. trm sido urn 1war.ilriro clist.inclo n paloriota. ]~ntre 
-os act.os do S. Ex. h a, cnmtudo, l.Hn con1 o qual rnu ltos se 
tüm rrwelaclo n1onos favoravelmente. Refiro-mo ás questões 
das sr1·ras rle Santa Catharina e do Paranú, , 

Nesta Casa vivia 1..1n1a lWiDceza, que ao casar-se recebeu 
um doLo, concccliclo pela soberania da Naçã.o Brazileira, e esse 
dote clevia ser mantido. A Revolução, tal con1o a · cornpre
honrlou o nobre Ministro da .Justiça, podia nullHicar todos os 
rlireit os aclqu iridos. co.n1tanto que J}Oliticos, mas o que não 
podia Jazer era violar o Direito Ctvil, tão sacro santo, que nern 
n1esn1o as bayonetas podem elilninal-o. 

_ I:rmbr·r-sc S. E·X., o nobrn Mini~lro da Agricultura, que 
nao e por falta de vontade· da Condessa d,Eu~ ou de seu con
sorte. que ella deixo1..1 de ser herdeira prosumptiva do throno 
bragantino; 1ernbre-se, ·n1ais, que não convém ao Brazii ·O cun1-
prinlcnto ela condição de reinar. eonti.cla in1plicitan1ente na 
Constituição do do te : logo, não se. pó de crystallia;ar nos bens 
r0s.prcl:ivos, :1 inda qu o appli cados, não os principios espc
Claos que regulam o ass1...1n1pto, mas os goraes de toda e qual
quer cloac.ão. E, si o Congresso n1e permittissc uma imagem, 
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e.n approxin:ari.a .. a pessoa da ex-princcza c1a figura de Ophe
lm, com c~La rltl·lr.rcncu, que sua canç:ão rlo salgneiro fôru urn 
canto ele hlwrdarl r~ a sua gu i rl anrla n ri i adem a rl 0 imperaLrjz. 
o srn 1 agn o oceano infj ni to. 

En1 uma das Drirneh'as r, mais mrm1oravris srssões do 
· Congl'C~so, a 1111 ri i a 11 nobre l\l ini.s tr·c, d n J•'azP nela ao rogin1e.n 

rlc tre1'nr í[llí' implanl.arütmos si nos ronslilnissPmns 0111 Cnn
v~nção, o nos ace.nando par~ os exen1p los do idylio de Was-
11.Jngl.on, l'epror:lllZlll o COllCCJto rlr que o Cnngerssn nnr-lc-mn:.•
rwa no :1' Clra com pos 1 o dr sem i -deu ses . 

Não :f'acn parte rln ·l'ôro qnc amalcliri\a a lr·a!::'ica Cnn
\'í'n(:fí(). P. a!1;, rliJ'Pi (!11('. s1 acpwllt~ .t:·!,llgl't':-'~·q nw1·r•et., ·a l't\l't•t·itln 
aptllllf•nsr~. Jltltlf'illil:-', lamlwm. tlizt~t· qrlt' 0 t:nll\'t'llt_::itl i'l'D 

11111 verrlaílPiro Olyrnpn. nnrle pnnl.il'icavam rl0nsrs h11rnanos. 
E qurm nos rlrt'a. I ambrm a n(Js, -n 11razcr rlc pap.a1~ Cllrt'l n 
nosso ·sangn0 a glnr'ia j.mmorrrrloura r!aqnPllrs p:alln-rnrnanos. 
quo~ nn :fim rln s0C'11ln ultimo, rlPrl'llirarn as insl.il.11 i1~õrs pa"-
sarlns. lPvanlnrnm hrm alln a lihc·J·dade. a t!igrlidatle ~~ a rt~s-
·ponsabilidnde litnnana. flPI'r•ntlPram a F1·am·a ('unira l.tlcla u 
E n ropa rn ll i g:1rla, 0 Ycn cera m t nrlo~ os reis ·· 0 to ri os os ex r r·
citos mf'rc.crunios 1 

Mas~ vt•rln. concirlarlft.ns~ qnr. ó impossivel torla. c. qualcrucr 
compara~.ão rnlrr. a Gm1vcn~.fio r o nosso Congresso :'~acional: 
aquclla se compunha rlr sublimes conrlonmados que lucl.avarn 
LriunlphalmPnlc contra Ludo r contra i.orlos, ao nasso ([llo nr)s 
sornos hrazilniros, mansos c pa.rifico.s~ r cslamos 1ranquillos~ 
con1·o que e.n1 nossa casa (R?:so), paetuunclo as singcllas eon
rl iç.ões de nosso p 1 aci elo viver. 

Na n1inba sin1pliciclaclc c.amponrza. júmais vi. não ve.io. 
ncn1 vrreL podgo algllll1 ela parte do Congresso ou do Go
verno: o Congresso ó mt1ito crHerioso e prudente, nunca 
pude su·pp/)r que pudesse ser rlisso lvido; o Goycrno, osso pn•
cisa rlc paz, rlc paz o de paz, mas não a paz rle Var.sovia. 

Sernprr cnt.r.ndi que o Poder LegisJat.ivo era a nós que 
· competia, n1as o rliscnrso do nobre Minisl'ro da Fazenda, nn 
qual S. Ex. evocou o espectro impassivel da Convenção o. 
rlosvonrlon a verdade sobre nosso estado finnnceir:J, fez baix:-n~ 
o cambio, cn.i a n1arr ll a clc.scend enl o proseg-u iu c prosrgue. 
(AJJrT.?·tes. ) · 

E' tri stc herança da Monarchia o deficit- permanente e 
crescente. O men illustre comprovinciano Visconde de Ouro 
PreLo disso que linha sjdo apanhado e111 um becco sem sa
hirla:, achn (1110 foi rllr. que nos doixon nrssa viPlla. (lUso.) 

O nobre ~Vfinislro da Fazenda tem sid·o aqui censurado. 
O :facto nobre e digno é que S. Ex. rosrnl'in-sc da nevro-;r 
elo putriotisnw: ningnom póde resistir :'t. cnrrrnl'c das paixões 
puras. que desverta uma revolução. 
· O Exercito lembrou que se pagasse a divida externa; o 
Ministro ac·cciLDu a idéa, com a modific.a~ão elo que .se havia 
de pagar a clivicla interna; daqui o decreto de '17 de janeir~. 
Mas não ó f11ncçãn rle banco algnm subrogar-se nas obn
gaçõe.s do Estado e satisfazer-lhe dividas. Todavia, quando 
S. Ex. seja accu sado neste recinto ·ou fóra delle, virá urna 
enl'irlacle sublime <~ rYffeiganle cingil-o c gt1arnecel-o corn uma 
nuvem, á .sjmilhança do que praticavam os deuses~ nos com
batí'S hnmericos. para com os srus hcrórs bem cru cridos: ·P 
aquella rntirlndc m~jestosa, con~,i~rJarlil·os, ú a Patria, qnc 
tanto o ama. (t!lfv.itn bem._: mnüo lJcrn.) 
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Da viela do Governo Provisorio destacam-se duas forças: 
1nna cenLrHuga e outra ccntripcta da Federa~ão; est~ c_rr: a 
.sna Lheoria o o seu decret-o n. 1 e a presente Constltuiçao; 
aquolla rra1-r1 toclos os sons clcrnais actos f'. rlrcrrlos r~ prin- · 
cipaln1ento, o aug1ncnto das drsprsas publicas, não tanto 
como sP. póclc inferir do algm~isrno rrclonclo clndo ao orç:a
nlenl.o pelo nobre Ministro: pnrqnc~ aqui.·. alén1 ele n1uüos re
presentantes versactos ent" i'inancas, rsabornns pcr:l'ci,tan1e.ntc 
que o orçan1ento elo 200.000:000$ c·omprehrnde os · creclltos 
rxtraorclinarios c supplrmentarrs. r. que no orc.amento do In1-
perio havia a \tabolla C. que nfio pôclr ser posta de lado e 
que attenna enormon1enLe o angn1cntn ele despesa, a qual se~ 
reduz a 25 n1il contos. ! 

.S. Ex. não especi:ficou as verbas accrescida.s, mas pro
vavelmente combateu-as. un1a a tuna, e só se -rendeu á evi-
dencia ou á necessidade·. · · 

Nestas circumstancias afflictivas, qu c são ' capazrs ele TlOS 
retrahir á época da tanga~ ele. 11ossns aborigcncs~ ainda veiu 
n1ais nm prc!icln do Nm·to- '.1.5 o/o addiciunar's ús pesaclas 
tarHas ele nossas alfandega's. : 

(O Sr .. PJ'C·sidente ?'eassv.rne a cadeira. da iJJ•esidcncia.) 

A approvação desses acldicionaes acarretaria o descre
dito: e. a eon:flagração ela Republica Brazileira; e si con1n1er
te.ssen1os erros tão palmares~ fariam os renascer a· serpente 
do sebastianis1no. Espero) ainda,, 1'3r. Presiclrnte, :ver o 
Norte tranquillo e feliz, desistir de tão injusta protecção n 
can1inhar de accôrdo con1 a União e con1 os onLros estados 
1.1a senda da fraternidade e da liberdade. 

Será justo e p·olitico) :con1o queren1 tantos ele vós~ ci
dadãos. que se proceda sumn1aria e englobadamente á pa~~··
tilha da propriedade privada ela União entre os estados ? 
E' preciso olharmos ·um pouco para '.<') passado. Para qne 
tivcn1os exercito. permanente e sustentánlüs tantas guerras '? 
Para. impedir a invasã.o elas nossas :fronteiras. Represento, 

·é verdade, 1..1111 Estado que lern riqnczas no seu sub-solo. e 
que é tão opu lónl o, no cUzrr clr S:ün 1. Hila ire, ~que pó de rlis
pensar o resto do Mundo,- n1onos o Brazil, accrescento eu. 

Qualquer que se.ja~ porém, a condic.ão e a sorte elos es
tados. elevemos nós lhes adjudicar tnrlas as terras: pertencentes 
á Uniã.o? Não füra 111elhor e mais politico pr·oscgu1r por en:l
quanto no estylo de se dar aos estados, co1n destino especial 
para colonização, o preç6 das terras que· foren1 vendidas den
tro: de seu territorio ? 

Em relação a terras devolutas, vou, agora, até ú gratui
dade; porque precisamos povoar nossos desertos, e· não 'na.sceu 
de outra fórn!a nossa prosperidade rustica. Encontrei já Ja
zendas, e1n 'M1nas, compradas ou trocadas por uma espingarda 
ou por un1 cavallo. Toda nossa propriedade agrícola provém 
da _posse prin1aria ou concessão de sesmarias; e , entre o pri
rnmro occupante, que só recebe inspirações de sua livre acti
vidade., e _o ses!Xfeiro, que para exercel-a impe.trava licença a 
El-Re1, nao hesito em favor daquelle. -· 

Sr. Pre.sidente, em u1na elas sessões passadas, quando 
o~rava o' nopre r~presentantc do Rio Grande do Sul, o Sr. An
tao de ~ar1a, cle.1 un1 aparte, que nã.o :foi tornado,. apesar do 
c-onsentu11ento de S. Ex. r · 
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· 9b:icc lei a tL Ex., illusLI'e paladino ela divisão das terras 
-publicas, qu<'. <'rn vi1.·Ludc~ ! da mo<:üu Bat·L·.cll()~. o Congt'esso 
Nacio~1al. se rcsll.'ingira, expl·cssa c solennemcnle, á nlissão 
consL1Lutnlt~. nn:-:. tn·eeisos Let·rno~ do <l<'l'l'e!n de ·sua cnnYo
C~l.I.~Ü~l. n Clll'~ pr·;~, Plil L~nnsr.qucncia. de'. Lncln inecnnpetenLe- para 
chspur de prop l't cdade cl a Na(~ão, o q li u c\ inconLes Lavc'.lmcnte, 
proprio elas 1\uw~~ucs urdlnarias. ~. 'Ex. fallou brilhante
nwttlc~ C'Olll.1·a a l'arnosa n1o1,;ão; p01·<''m nfto sr. llignou, ele tne 
l'nsponílt~l'. N r~;-;1<)~ LC't'nJos, sc,ndo _pa1 1\nlr. a i ntornpetr.neia que 
9PfHtz, lHll'r'Cn-~Jw nwis rot'J.'Ct!o f) lf'Xtíl do at·L. li:':\ do pt·o
~ecLo- UnLa let do Coll{JJ'u::;so Nacional clist1·ibtciní eLe. c nc-
gaeci ú ernn11rla ~ulJslilnLiva meu voto, c ncgal'ia' um 'milbfio 
de vutns. si o tivesse .. 

.AccJ:csce q tw lll11 cle:vedor ·nã-o pód e ceder bc ns gea!.u i ta
ln ente, sob rn·csun1pç:üo ele fraude; nt'>s, que stnnns ·eomnli~
saJ·i ns. elo povo braz ii e iro, seus representantes, ·seus lH'oettl'a-
dorc~~, não vnrlnmos praticar acto algum c.nn1 smnbras scqu !'l' 
ele~ ft·auclc; pnrque, cm rcla<:,üo ao '.crcclito 11ubl1C'·n, hcm :~c! 
pódc reprocluzil' o que. se clava cn1 Rmna con1 a Lei elas Doze 
~aboas, que n1anclava csquartejat· o devedor insolvavel. 
. Hecebcnw::3 na occasifto ele nossa Inctepenclcncia as terras 
devolutas con1o paLte maxirna ela propriedade privarht da 
Nat:.ão; para n1antcl-as ao Sul snstenbán1os a guerra hcroiea 
do Paraguay; devemos. pois, zelar e ·manter o santo patri
n1onio nacional, que fórma o lastro ele nosso credito. . 

O Srt. PRESIDENTE - Lembro ao nobre representante que 
estú dada a hora ela terminação elos no.ssos trabalhos. 

O Sn. Ar'.IERICo LoBo - Queria a11enas chan1ar a aÜen
ção do nobr·c Ministro . elo Interior, qu c eslá presente, para 
un1a questão que se prende ao art. 6-L . 

Em un1 trecho de sua exposição an chefe elo Estado, d];~ 
S. Ex. o seguinte (lê) : 

"iCabc-n1e apenas registrar ·os successos re.laf i vos á quP:S·
tão das barre iras, estabelecidas na fronteira elo Estado elo Pa-
raná; na rpa1·te convizinha ·ao de Santa . Cathar·ina, questão, 
aUá:s. clctcrn1inada pelo augmcnto ele vitalidade daquellas n~
giões, n1as que, .ú vista ela intelligencia e zelo do.s dous go
vernadores. findou ele n1odo a conciliaren1-se, sem quebra clí~ 
principias,· as clnas partes litigantes; o qne parece ser jí\ 
u1n resultado bene:l'ico elo systcrna de governo Que a Nação 
adoptou.,, 

Vi isto antc-hontem, c fiquei, re.aln1entc·, adn1irado, por
que, tendo ti do. a honr-a ele representar o Governo Provisor~ o . 
no Paraná, de ser all i governador, não de facto, 1nas ele d t
reito. reconhcei. n1ecliantc rcclan1a~.ão da classe eommereia~, 
que havia enorme drsegualdaclc e iniquidade no tocante á ex
portaçã.o ela lwrva-ma Ltc, porque esse. produ cl·o os Lava na g~
neraliclade suj rito a grandes in1pósLos, ao 11assn que l~On::il
deravel parLe delle escoava-se sen1 imposto algunt para Sanlct 
Cathar.ina onde rea benefi:ciaclo c ele onde era c:x:pol.'Laclo assaz; 
para o H lo da Peala. eom rn·e.iuizo. dn Eslado .rlo J?in:an{l c 
do siia inrlu::-;tt·ia, c·ujns produetos ma1s so deprecmvan1 a v1sla 
ua Hleg:i Li ma cnnC1Jrrcncia. 

A ._essa circ·tm1sLa.ncia ae-c.reseia a pcssima situação finan-· 
coira elas praç;as platinas, que avolun1ava ainda 1nais a crise, 
ürnganflo .. ac1s enmmcrciantes paranacnscs o da111no provc
nienlo ela enoi·mc alta elo ouro. 



Havia necesisdade de se por cobro a sernelhan~9 ~no
uul.lia; era estabelecer barreiras, o a.ssim se fez, como Ja d1ssc, 
crn vir Ludo de representação popular. . . 

Nem se con1prehonclo qúo a ogualc1ado do rognncn repu
blicano deixasse de nivelar a sorte de todos os productores. 

Como, porém, na Alfandega ele Paranagui o na l\'lesa. de 
He"!.!.das ele .Anlonina so cobrassclll ::3 % addicionaes aos nu
postos geraes do importa~ão~ ·a.d 'i'nstw· elo que se prat.i·ca nos 
portos de Santa Catharina, ostabcloccran1-se taxas ele ~:xpor
tação para o matte (2~$~ a cargueiros) e taxas para a lmpor-
lação, eguaes ás da Alfanuega e da l\lcsa ele )lendas. . 

Alguns industriaes de Santa Catharina, que não quer1am 
pagar direitos de exportação elo rico producto pa1·anacnse, Pl'U
lno'""'veram un1a a.gitação c-orr1 séde principal na cidade, cn1 que 
se creou ag·ora un1 partido socialista ... 

• UM SR. REPRESENl'AN'l'E- V. Ex. está enganado~ 
O \~n. _1\..MERrco LoBo- ... c, eon10 al'ma de guerra, como

çaran1 a telegraphar que se tinhan1 collocado barreiras om t.ce
reno contestado. 

O SR. ESTEVES JUNIOR - Não tdizian1 iss·o os que lá es
tavam. 

O SR. AMERIGO LoBo - O nobre Ministro do Interior pas·
sou-n1e um telegran1n1a aconselhando que loYantasso taes bar
r·eiras, porque, segundo lhe constava~ tinharn ellas sido collo-
cadas em terreno contestado. · 

'Devo accentuar ao Congresso que não acmnpanho a ·opi
nião de S. Ex., e que, até, a reputo perigosa para un1a nação 
que, con1o a nossa, ten1 o infortunio. de possuir duas enor'mes 
zonas ·contestadas: as Missões e o Oyapock. Si por alli s0 
escGa.sserr1 todos os productos do An1azonas o do P'araná, sern 

· pagan1ento de il11postos, e si da mesn1a Jór1na se in.Lroduzissen1 
as rnercadorias extrangeiras através daquelles asylos da fraudo, 
deveriamo.s cruzar os ,braços e assistir in1passiveis á delapi
dação de nossa Jortuna publica ? Não~ 1.2rr. Presidente. Entt·e 
as nações ha servidões constituimas nos territorios inc"Dntes-
taveis, e o proprio Oceano, que a ninguen1 pertence, não . es
capa· ás leis de policia, .á acção da soberania. 

Hespondi a S. Ex. que era erroneo seu telegran1n1a, rc
n1issivo ao do illustre governador de Santa Catharina; ]:)Orquo 
eu recebera ·outro telegran1ma d(jste~ da 1nesn1a data, em que 

. 1110 pergun.Lava si as barreiras estavam en1 terreno -c-ontestado; 
e affirmei que não, que havia prestado formal promessa de 

• virtude republicana. 
. Em cor4soquencia de. rneu despacho tolegrapllico S. Ex. 
n1andou lTlO.nLer as barTen·as, pelo que o povo do Paraná Ina
nifestou a S. Ex. as maiores provas de adhesão (Apar-tes.) 

Continuou-se.- a manter legalmente as barreiras; mas, de que 
se lembra t'ain os hmnens ? LcmbrarC~.n1-se de razct· uma in
vestida· a uma dollas, a da vonte dos l1'ragnsos. invadiran1. a 
margen1 direita do R~o Negro, dc1·a1n 300 ·ou n1aís tiros, insul
taram o Governo (Rtso e apa1·tcs), c aLc1Tarmn c obriga1·an1 á 
fug:a, não só. o adn1ini.straclor, como quatt·o praf_;as de caval
laria que ~ 9uardavam, as qu.aes, seja di Lo de passa;;e·m, qui
.zoran1 resistir, mas foram dissuadidas de tal cn1penho pelo 
adn1inistrador, que receou urrm. hecaton1be. · 

\ 
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U1vr SR. llL~Pn.ESEI\Tfl'AN'l'E - V . .Ji~;. csLá. djscutindo u re
lalorio elo tS:r. ~linisiro da Juslit;a. 

O St-t .. Al\tEiaoo LoBo- Imlttedialautcntn mandei n\mll~r a 
orde1n na n~argcm din~ila do Riu l\"P)..!I.'Il. por meio de 50 pl'a(;as 
d c cavallarJ a. <~Oitnnanclaclas pdo c~ap i l fio ~\ndraclo N cvcs. o 

·digno representante rlaquulla grandr• l'ig-liJ·a lt'"'~rula1·ia of'ri0ial 
distinctissh11o c incapaz clu eon1111cttur uu de tolc~ra~· Lt·ope
lias. 

O SR. Z"\~IA -. - O Govol'no dcvu sc1.· cnel'gico. 

O SH. A:rvrmnco LoBo - Qllandu snubo do ai tuni.ad11. da 
i mprovista invasüu, dei l-ogo as proviclc'ncias; pui:t'·nt recuiliLuei 
logo Cflle o ataquu J\'n'a simplesmente 1!11Hl bc~ t·narda, tliY.ta I'O
lll8clia (Riso c apartes) .. bcn1 desmnpcnhalla, pa1·a pt'ocluzir e r
feito ao longe . 

.Apenas infliL'llliHlo do aLtenLado, o Sr. ,:\J·inisll'o do lnlc
l'i-or n1e telop:rapho 11 de novo, voltando .ú sua rn·ilw2ira J'l'<'Ol.ll
mendaf:ão r c la li va á Sttppl'essão d c bar1·e iras. H.esrJO nc1i -lltc qu1; 
t'l'a JlllJÍ[ll al\1Ígd dil nl)\"l'l'llti PruvÍSlll'ill J)llL'il l'illlS('LÜit• qru; dli~ 
resvalasse no torroDo da fraude r, elo assalto; que não receava <l 
juizo da Historia sobro a legalidade das barreiras, o que, na 
alternativa de seus lelegrarnmas, ou S. Ex. sustentava-as ou 
se dignasse de 1110 exonerar. A exposição do S. Ex. mosll'a 
que ou tinha razão, que não collocara balTOiras mn terreno 
contestado. 

o Sa. E srrEVES .]UNlOH. - ]:'oi o goVOJ'H:ldOl' do Paraná 
q uon1 o provocou. 

O Sn.. A1.íERICo Lono - O govet·nacloJ· ? Olt ! n1u i Lo ·obri
gado. (Apa?'tes.) 

:UJ\I ~n. IlEPHESEMTS:N'l'E - EnLão, u Pat·au.ú ckl'lm·ou a 
guerra a San la Catharina. · 

O SR. ZAl\ifA - Is Lo é muilo gTave. 
o Sn.. Al\1ERICO LOBO - GJ.'avi~simo SCl'ia o rac.to, ma::; 

não distingu na accusação gravidado alguma. Na harreira (in
vadida) só" havia qrtalro pra<)as, c 1nancloi 50 depois da invasão, 
con1 ordem de não n1Lrapassarcn1 .o rio, só con1 o filn ele pre
venir novos clisturbios. 

Era o· caso do GoYerno Pr:J\·isoL"io intl~r·vir, na fót·ma Llo 
decreto n. 1. pa1·a rt~sLabclecer a orclcn1 no Estado, pel'lttrbaca 
pelos industriaes ele outl·o Eslallo; c não compt·t~llcnclo a iw.lc~:,ão 
do Governo. Embora tivesse sido· anarchista na Monarchia, 
sob euj o regi mo n esLava como q u c a Laca elo c! e urna malarht 
(riso), 11a Hcpuhlica sou todo au~Lorilat·io c rnantcned01· do d2-
m·cto inicial da ncvo lu ç:ão. 

Voll::mdn c!u Pnr·anii, tivu o JH'azer llu ()LJ\'ir do l)l'Oprio 
Sr. l\lini~:d.l't> ti() lnle1·iot quu as bat·r·,dnts de\·iam SCl' Jnan
tidas, qt1c cm liillia rn'(lCL•diclo bom, c f!lli~ .S. Ex. ap.rn·-ovava 
o prn.iL'l'Lu, (lll<' i'l! .linl1a a::;~eni.l'. tlP :-:;_llllllt'it~dl· ns 3 (1~ addi
cionaes, que só obr1gava1n o c~mrl]Ol'CIO naciOnal. mn vista de 
saldo elo oi·r:anwnln o ela rcalrza~·<JCJ clu umprcst1mo ele 2.'100 
conlos ele rt;is, qtru cu contrahira. 

o Stt E~·r~-:\·J·:~ ,Jt.i~Jult E() ::;ac·c'll de~ sal taxadu ptH' 

5~000 ? 
o Sn. AM.EI\ICO :Lono- Sinl, Senhor,_ te.m razão; isso foi 

equivoc-o elo insJ..Jt.~dul' do 'Jlhesouro. (R'~so.) 
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Os Senhores saben1 Í)erfeilamcntc que ia exti.nguir os 3 %' 
adcUcionaes c os direitos ele entrada nas barr·e1ras. 

Succecleu-n1e no governo do Paraná o illust1:c. re.pr~sen-: 
tanto do Parú, que alli i'c~ uma brilhante adnnnrstracao, . a 
qual não sou contrario; nmn L'l'a ele se esperar {l~dra ~ousa 
de qucrn prc.sLou tantos c trw imn1orredouros serviços a H.e
vubli c a. Mas S. Ex. aU.endcn in1n1edht~an1ente ~o governo de 
Santa CaLharina: acabou con1 as barrerras. (R't,So.) D9 qu~ 
1nodo ? Qucn1 lê o decreto, ou docun1cnto, da supprcssao, ve 
lm:!:o qno cllo contén1 cm1tradicõcs palpavei s. Não quero. aput'ttr 
isso, porque i'oi a ox]1osicão elo Er. Ministro do Iutcr10r bern 
clara quanto á impu tacão de LctTcno contestacl~. Escreveu 
S. Ex. : na parte convú.;;inha ao ele Santa Cathar~n.a. 

Logo pu.z oslacõcs i'is~acs no tctTcno do Estado que re-
presentava. · · 

Mas a grande quc·sLão principal 6 esl.a.: o govcrnadcn· __ d~ 
Paraná, no dia seguinte ao da posse, levantou. as barreiras e 
et1n1hinou con1 o governador elo Santa ~Cath2rrna que se co
brasse o imposto de exportação da herva n1atte paranaenso na 
alfandega de S. Francisco. 

De sor-te que o Paraná c·obra imposto por rneio de en1prc
gados que não non1e.ia, que não fiscaliza e não demitte, e cobra 
sen1 saher o· que sahe do Paraná. E' preciso que esses dous go
vernadores adivinhen1: isso é possivel ou é un1 sonho? 
· Pergunto: Os governadore!?., provisorios ou definitivos, 
poden1 ,ján1ai.s transigir sobre as rendas uublicas? O dee.reto 
de 20 de novembr··o dá-lhes essa attribuiçãu '? O n1'e.smo rnare
'")hal D0or1oro ou o Governo Provsorio podem orrlenar i5so ? 
Pois qlle ! Ha governo nenhum que auctôrize seus deleg·ado.;; a 
desistir, a fazer conciliação .sobre dinheiros publicas_? ! Não é 
po.ssivel. Ora, ellcs transigiram· sobre as rendas públicas; logo 
o acto foi illegal, logo nã·e> sei como foram salvos os principias 
(Riso), tanto 1nais quanto o Paraná se otbrigou a estabelecer 
taxas eguaes ás de Santa Catharina, sen1 cujo beneplacito não 
as poderá elevar, embora o Governo Federal haja abolido, con1o 
aboliu, seus direitos de exportação sobre o 1natte ! 

~' preciso procurar agulha em palheiro. Diz o convenio: 
·'Em caso de desaccordo enh'e -os dois governadores (SS. 'EExs. 
re.serv.a.ram-·se· e se. arrogaram o arbítrio, a si e a· seus sue
cessares, de arbitrar o quantu.m que· caberá a cada um dos 
e~ta,dos, nas rendas de )1~rva matte em S. Francisco)., deci
dira a cont~nda o Sr. Mrn1stro da Fazenda (arvorad·1 ern anjo 
.ou en1 quas1 Deus), para pesar toda a hcrva vendida no ·cxee
cicio ·e .a. já ·exportada"; · é -dize~: Este ·matte é do Paraná 
aquelle. ouM·o ·é ·ele· Santa 1Gatharina. (Riso.) Isso no regilne~ 
federativo, Senhores. ? 

O SR. EsTEVES J'UNiron ·_. Pois, nã-o é 1nelhor assim do que 
perder tudo ? 

. O .SR. AlVtERrco LoB~ - Antes perder tudo do que peeder 
o d1rerto soberano (Apoutdos), a autono1nia que cabe a cada 
Estad~, e o. direito de triblltar as 1·iquezas 'naturaes do· solo, 
que tao faclln1entc se colhem das arvores. 
. . V. Ex. proced~u muito bem, teve u1n triu1npho e.splen
dldo -:--eu o cumprimento por elle. -,.mas não com-o homem 
publico. Aqucllc pobre p~vo elo Paraná era djgno de melhor 
tsortc, porque geme sob 1n1posLos, e não lhe devia ro1npcr 
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·em face o décreto n ~ 1, que proelan10Ll a Federação das ex .. 
provincias, erigidas en1 estados. 

O SR. ZAM~\ - Nesse ponto o 81·. i\lin istl·o não andou 
direit·o. 

O \SH_. AlVIERWo LoBo - Si dos peoclue.Los da Bahia co
bra.ssen1 1111postos ern outro Estado~ para depois 8Crern divi
didos, que não dirtan1 os bahianos ? 

Ul\I SR. ~EPRESENTANTE - Para a Bah ia não serve. 

O SH.. AMEH.Ico LoBo - ivias servo contra o Paraná e a 
favür de Santa Catharina. · 

O SR. ESTEVES ,Jurt~JOH. - E' pr·ecisu eonheter a eou..:a 
como ella é. 

O SR. A.lYLERTCO LOBo - Fallo sobre isso sern twnhurna 
n1agua senão a de ·v·er conculcado o Direito. Entendo que a 
questão de. lilnit.es entre os dons estados deve ser decldida, ou 
antes, que, eollocados entre S. Paulo c o Rin Granr1P. ambos 
devem se :fundir err1 UIT1 só Estado; c é inin1igo de Santa Ca
tharina quen1 deseja a sua união, a sua prospericlarlc e o seu 
engrandecimento ? · 

O SR. EsPIRITO SANr.J:ü- O sussessor de V. Ex., o Sr." Ser
zedello, não está presente . 

O SR. AMERico LOBO-· Não tenho culpa de sua ausencia, 
e dirijo-n1e ao Sr. Ministro do Interior, que approvou o ajuste. 
Demais, o que se fez não ten1 explicação; quen1 pensa o enn
trario duvida si o sol existe ou não existe. Estamo.s, porven
tura, em Congresso ? rBupponho que não é licito duvida l-o. 

O Sn.. ZAMA- Nascemos, vivemos c tmnos de moJ.Ter. 
0 SR. ESPIRl'l'O SANTO- A questão merece SOL' elucidada. 
O SR. AIVrEH.1Co LoBo- De bon1 grado cederei a P-ª)rna ela 

victoria. Não tenho nada con1 a adminis:Ll·ação ·du n1eu s-q~
s-essor; e.He c'> um dos hérocs da Republica; ma:-;, en1 tndo n 
caso, feriu, antecipadamente, a Constituição, no art. 8°, quando 
administrou o Paraná. ao qual prometteu, como prometti, ben1 
servir. · 

A Constituição prescreve, tern1inanten1ente, no art. 10, 
que é vedado aos estados crear impostos de transito, na pas
sagen1 dos productos de um para o outro~ e, no al"l .. go, que é 
isenta de i1npostos, no Estado por onde se exportm·, a pro
ducção dos ov.~tros estados. 

Vou a outro assmnpto, nunea rnais Vllllarei a este. 
Chan1o a attenção elo Sr. 1\f.inistro elo Interior para outro 

ponto. 
Aqui na Constituição se estabelece que e(mtinúa a mão 

n1orta: e a Comstitui(~ã.o que foi promulgada en1 22 de junho 
é o prin1eiro ou rnais importante ac.Lo eolleetivo elo Governo 
Provisório .. onde não é admissivel a falta do scllo da soliàa
riedade g·overnamcml.al. Nós eongTt~ssisfas LCJnos de Yotar o 
§ 3° do art. 72, livre e intelligcntcn1ente; porén1 vejo cm 
dous decretos ultiiDOS un1a dupla d ispcnsa ela n1ão morta con
c·edida, individualmentê, por S. Ex. a favor do seminario do 
Pará e da irmandade de Santa Cruz dos Militares, esta na 
impnrtaneia de 5. 000:000$000. Agora. pcl'gTnlf".o: Conw vo
tarrnos pela eilada dispu::;i~\ão da Con::;tiluição, si S. Ex. abriu 

27 



-;·:l 
;,~ 

-418-

J.uas excepções recenLissimas, a ultin1a das quaes tão valiosa 
c referente á irn1andade "formada pela parte .a~mad~ da 

·Nação ? Acho que esses decretos estão e1n oppos1çao. dmn1e
tral · e não comprehendo con1o o auctor de un1 proJecto de 
lei 'já solennemente pron1ulg,ado possa __ offerec~r esle prece
dente de o trazer mutilado a delllJeraçao do Congresso. 

O Sn.. PRESIDENrrE ,_Lembro a V. Ex. que a hora está 
exgottada. 

O SR. AMER1CO LoBo-Agradeço immensamente a V. ~x. 
e ao Congresso a prorogação de hora, que, em sua soberania, 
n1e concederam e agradeço a todos os collegas presentes a 
attenção que me prestaran1 cavalheirosamente?.. e ~ermin~ I?~
dindo fervorosamente a este Congresso que nao tne á Un1ao 
as terras devolutas:! ... 

VozEs-Muito· pem I 
(0 orador é cump1·imentado e ab1·açado pelos Srs. repre

sen,tantes. ) 
Por não haver oradores inscriptos, é encerrada a dis

cussão. 
Vem. á Mesa e é lida a seguinte 

Declaração 
··" 

Declaro que p·assei o telegramma a que da tribuna se 
referiu hoje o Sr. Assis. B.rasil. Inteiramente solidaria com 
a attitude politiqa mantida pelo Sr. Demetrib Ribeiro, do qual 
n1e tenho. approximado por uma espontanea convergencia de 
r.,onducta, declaro, mais, que, ao passar o alludido t0lcgramma 
a an1jgos l)arLiculare~ .. apenas obedeci aos impulsos da soli
dariedade com o procedimento do S1·. Demetrio, que tão digna 
c patrioticamente ~e · esforça pe1a consolidação da Patria 

. I\_epublicana. - José Simeão. · 

O SR. PRESIDENTE designa para 12 do corrente a seguintê 
ordem do dia: 

Votação dos títulos II e III do projecto de Constituicão 
ouja discussão ficou ep.cerrada; . ' 

1 li discussãõ do_ titulo IV- Dos cidadãos b1·azileiros. 

Levanta-se a sessão ás 4 1,6 horas da tarde. 

30• SESSÃO, EM 12 DE JANEIRO DE 1891 

PRJ;]SIDENCIA DO ~R. PRUDENTE DE MOR.AES 
. . 

Ao 1neio dia, faz-se a chamada. á qual respondem os 
Sr~.: Pr~dente. de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho . 
. T<?ao Ne1va, Eduar~o Gonçalves, Francisco Machado, Leovi..:. 
g1ldo Coelho, Joaqu1n1. Sarmento~ João. Pedro, José Seg;undino, 
Manocl Barata, Antonio Baena, J oaqunn Cruz, Theodoro Pa
cheço, Bezerl.'a d~ ~lJ:?uqum:que Ju-r:lor, Theodureto Souto, 
.T<?se .Bernardo,. Ol~ven a Galvao, Almeida Barreto, Firmino da 

· S1lVe1ra, José Hyg1no, Frederico Serrano, rravares Bastos, Rosa 
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Junior, CoellH? e Can~pds, '1'l1on1az Cruz, Virgílio Damasio, Uuy 
J?arbosa, Dom~ngos V1cente, Monteiro de Barros, Lapér, Campos 
):;alles, Ub~lcllno du J\n1aral, 8anlos Anclra.de, Uencroso Mar
ques, Haullno Hm·n~ Esleves Junio1·, Piulwü·o Machado, Julio 
.Frota, An1erico Lobo, Eduardo \Vanckukol k Joi"tO Sevol' i ano 
.Joaquirn ele So_uza, Hilv.a Cane~lo, ~ilva P::u·a;llws, Aquilino do 
Amaral, Joaqu1m fvlurltnho, Pnllwu·o Uuedes Bcll'ol'L Vieü·a 
U~hôa .n.o~rig·ues, _!.ndio do Brasil, LauJJO Sodt·é, Scl'zec.lello: 
N1na RllJen·o, Canl.ao, Pedro CllermonL MaLLa Bacellar Costa 
Rodrigues, CasL'miro Junior, .Ani'I.'isio Fialho, :\ogucdra' Para
naguá, Nelson, Pi1·cs FCl'l'uira, Barbosa I..~in1a, Bezerl'il, João 
Lopesl J~sLiniano ele Serpa, J~'rcder.ico Dm·g·cs, J o só ~\._ vellino, 
José Bevllaqua, Uon~.;nlo de Lagos, 1\ascilnenLo, ~\hninu At'fonso, 
Pedro Velho, l\tlig·uel Castro, .Amol' iin Gare i a, EpiLac1o Pedro 
An1erico, Coulo Ca1·Laxo, Sá Andrade, HeLtnnba, Tolen'uno de 
Carvalho, Rosa c Silva,· João Barhalllo, t{onçalvos FerTeira, 
José Maeianno, Alrneida Pernambuco, Juvencio d'Aguiar, André 
Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Meira de Vasconcellos, Pe
reira de Lyra, João de Siqueira, Joüo Vieira, Luiz de An
drade, Espírito Santo,· Bellarmino Carneiro, Oiticica> Gabino 
Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freire, 
Paula Argollo~ Tosta, Seabl'a, Antonio Eusebio, Zan1a, Artbur 
Rios, "Garcia Pires, Santos Percü·a, Custodio ele Mello, Paula 
Guimarães, Milton, J\.J,pphilophio.. Dionísio Cerqueira, Leovi
gildo Filguetras, J3arão de S. Marcos, Medrado, Barão de 
Villa Viçosa, Prisco Paraíso, Moniz Freire, Alhaydc .Junior, 
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Mar_
condes, Manhães Barreto, Viriato de Medeiros, Virgilio Pessôa, 
Franca Carvalho, Baptista ela lVIo_i la,· Ft·óes da Cl'nz, San1paio 
Ferraz, Lopes Trovão, ·Jacques Ourique, .At·üllicll~s Lobo, 
Mayrink, Furquün \Verncck, Don1ingos Jc.suino, VinlH\CS, rrho
lna;z; Delfino, .A.ntonio Olynt.ho, Badaró, p·aci fico l\{a::;eat·enhas, 
Gabriel de l\1agalllães, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alc
xanore SLockler, Francisco Veiga, Lamounier, .. \lvaro Botelho, 
GonQalves Chaves, Viotti, Corrêa Rabello~ DuLra Nicacio, Ma
noel ·Fulg·encio, Astolpho Pio, Aristides :Maia~ Goncalves Ra
mos, Carlos Chag·as, Costa 1\'Iachado, Paletta, João ele A vellar, 
Ferreira Pires, João Lujz. Martinho Prado .Junior, Bernardino 
de Campos, Francisco Glicerio, 1\IIoraes Barros, Domingos de 
Moraes, CarvalhaL Angelo Pinheiro, l\1ursa, Rodolpho Miranda, 
Costa Junior, Rubião .Junior~ Fleury Curado, Leopoldo de 
Bulhões, Guin1arães Natal, .Antonio Azeredo, Caetano de Albu
querque, Bellarn1ü10 de Mendonça, Lauro 1\I.üllct·, Carlos de 
Campos, Sylin1icH. Lacerda Coutinho, Victol'ino Montr:.iro, Pe
reira da Costa .. J'ulio de CasLilhos, Borges do Meclcrros, Al
cides Lima, .Assis Brasil, Thornah Flores, Abreu, Hon1cro 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nasqimento, Fernando 
.Abott e ·Menna Barreto. 

Abre~se a sessão. 
Deixam de comparecer~ con1 causa, os Srs.: Floriauo Pei

xoto, QuinUno Boca~TlYa, O.esario Alv.im, .Joaldrn Katunda,. Gil 
Goulart, SaraiYa. Lu iz Delfino, Jl.odr.igTICS Fernandes, Hcml'lqne 
de Carvalho. l\lal'l,inlw Rodrigues. rrlleophilo dos SanLos, 
Leandro lVlacicl,. Fl.'anc~isc.o Sodrt~. Cc:JJ:dc de Figucir~~do, .lfeJ·
reira Brandão. Cos) a Senna. J?ranc1sco ~\n1ara1, Domrngos 
Porto. Bueno de Paiva, Ces.ario l\'loLla Jun.ior, Lopes Chav~s, 
Hodrig·ues Alves, Alfredo Ellis, Paulino .Carlos: C.arlos Garcm, 



~ioreira da Silva E} Marciano :Magalhães, e., _sen1 eau~a, os 
Srs.: Cunha Junio1·, Elyse.u Martins, An13:ro Cavaleant1, ~-a-
111iro Barcollos, José Sin1eão, Pedro Paullnn. B_l'az Carnr.n·o, 
Rano·cl Pestana, Joaquim .Foliei o, Saldanha lVI.annhu, A nn1bal 
Falc

0

ão,. Bernardo .de 1\'lendont;~, Ponte? .ele 1\:~n:~ncla. ...-\\1gusL? 
de Freitas, Marcollno Moura, t:.ant.os VIeira, l/ynllo d~'· Lemo::;, 
A.lberto Brandão, Oliveira Pinto, .J oa_quin: Br9ves, Lu1z l\·~,1-:r:ü, 
Erico Coelho; Alcindo Guanabara, J o ao ~)1nhen·o, Leonel .1: llhu. 
A1nerico Luz, Felicjano Penna, ~'m:rmra l:tabello, DSJnllng·os 
Roc~1a, Barão de Santa Hele.na,_ Lu1~ ~arretC?, :~~n1o~cla N?
gueira, Adolpho Gordo, Antonw Pl'ado, :B ~rna~clo. t;1n1a::;, Anldo 
ele Faria, Ernesto de Oliveira e Demetr10 Ibbeu·o. 

E, lida, posla mn discus::;ão, e scn1 debato approvada a 
acta da sessão antececlcnLe. · 

E, egualmente. 1 ido, pus to mn discl;lssão c son1 
approvado o seguinte 

PARECER N. 4- 1891 

L-icença ao clep·utado Jo~é Rodt"igues Fer·nancles 

debate 

\. 

A Con11nissão n01neada, de accôrdo com o art.. -20 do 
Regimento Interno, a quem foi presente o officio do clep'utado 
peLo Estado cl~ Maranhao, José- Rodr~gues Fernandes, .en1 que 
solicita u1na licença para poder retirar-se desta Capital por 
niotivo de molestia em pessoa de sua fan1ilia, é de parecer 
que seja essa licença _concedida. 

Sala das Con1n1issões, 10 do ;janeiro de 1891. - .loão da 
Silva Retu'mba. - l.lanoel Victorino da Cost-a Rodriaues. 
·n1·. V irgilio C. Darnasio. 

. O Sr. Americo Lobo . (pela ordem,)- Sr. Presidente, illus-
tres concidadãos ! Mais de uma vez tenho dado aqui apartes, 
que não têm sido- tomados. · · 

Não lamento esse facto senão porque me dá o trabalho. 
ás vezes, de lhes dar_ segunda edição, quando fallo. Mas há 
·alguns que não deixarei de reproduzir. 

Quando o_rava o meu illustre comproviriciàno, o Sr. Ba- · 
daró, e accusava o. Sr. Ministro da Justiça porque confiava. 
no projecto, ao Poder Judiciado federal o caso do habeas~ 
corpus, eu disse que a liberdade não tinha alçada. 

Quando orava o Sr. Senador pelo Paraná, c allucliu ú. · 
guerra contra o Senado, eu disse que si o Brazil estivesse en1 · 
termos de nullificar essa representaÇão dos eslaclos estaria 
tambem ei11 tm·n1os ~le nul~Hica:r a representação ela' Camara, 
e que a cons~quenc1a se .. pa que uma e outra· serian1 abo
lidas, .e o povo viria, den1ocra,.ticamente, fazer a lei.. · . 

:lf1naln1en!e, Sr. Presidenle, quando un1 illustro orado e 
a~ludm ao n1ao estado elo. nosso .Thesouro, respondi, innne
~Iatmn~ntc, que a Republica sor.m con1o Herculos, o que 
limpa~ Ia. as_ estrebarias de Augias. 

:-- E JUSta~ente em relação_ a estes ultimos avartes, que 
~ao_ po3so tr ~VeJar, porque sao leves, que ·vou fazer uma 
IndiCaçao ao 1llustre Congresso. · · . 
. . H a aqui . un1 nobre reprc~_entanl.e do Alagôas, o Sr. Oiti- . 
~1~a,, que n1a1s ou 1nenos esta cn1 harmonja conunig-o. Lern
br ava eu u1~1a quota dos estados para a União pern1anenLe, 

I 



quando S. Ex. disse rla tribuna a meRn1n. cousa: uma r'l~visao 
das nossas con I as, quando, na lninha auscncia nor ~notivo de 
saude, que não } Hl.rLiei pei, pnea nãn chama:· c.{t:tenC'.50 pe~::s(la l 
S. l~x. J)eclia ao GnYPrno ideútieas r!Pn1on~lr:1«~Õf:··~." ' 

Mas, hot~Lern. Yi o requerimeTlLO de S. Ex., e verifiquei. 
que não e o me i dr. pcrfei t.amente eom a indicaç:fio que vou 
propôr. 

Na prin1eira sessão deste CongTesso alludi ao facto do 
Go·verno Provisorio I cr prorog·ado o orç:amento sen1 o voLo 
do Congresso. que então estava reunido: 0 o votarian1os. poe-
qne nada ncgarnos ao Governo, dentro ela lei. . . · 

VozES- Decidiu-se o contrario ... 
O SR. AMERTco LoBo - Fui Yencido; mas posso dizer 

como o poeta: · V'ici?·i:J.~ ca'tua di is plac·uit, sed 'Victa Cal'oni. 
O decreto de 12 ele noven1bro dispõe, no art. 2°, que 

os Ininistros reni.eUan1 ao lVIinisterio da Fazenda a relação de 
todas as despesas para o orçamento ele 1891. Entre o meu 
requerimento c o elo illustro l.'epresentante do Estado de Ala
gôas, não ha harmonia. 

Ora, são passadoR 1 G di as da data rio decreto~ o tern1o 
osLú, porta~1Lo. expirado, c o Congresso não ten1 a demonstra
ção das despesas. 

. Consla-n1e que o praso foi prorogado r. tambem, esLá 
:findo o rnez addicional, :;;em torrnos ainda recebido a desi
gnação elas clesprsas. En!.r-clar1to. nu.o se póclc negar ao 
Congresso o cxan1e da::; despesa:;; publieaR. 

Ul\1 SR. REPJlESEN"rAN'rE- O Congresso não I e111 con1pe
. tencia. · 

O · Sn. AlVIERTCo LoBo- Temos uma grave responsabili
dade, porque aqui eonsLituhnos a Nação; somos jujz~.s dessa 
partilha soberana, e é esta a occasião do conhecermos o es-
tado financeiro do paiz. . 

Sei que ha dentro e fóra deste Congresso quen1 cerre a 
bocca rle tódo rr.ln'ngen1anlf) quando tra!a dr- assun1pt.os 
orç-.an1entarios. Enl.roLanl.o. o orça1nenl.o (~ a vida naeional . 

• Jà nen1 s:c•. pócle ·rallar em patriotismo, que, enLre nós, 
parece uma planla exotica. 

Ul\1 SR.. REPH.ESEN"rANTE- O natriotismo não é o exag
gero. Deven1os colloear as cousas -nos seus logal'CS. 

O SR. A:rviERTCo LoBo- A lepra ela Monarehia foi sempre 
6 uso e o abt1so dos creditas supplen1entares e ext.raordi
narios. 

Os crcclitos abr-rlos no .exercício do 1890 · n1ontan1 a 
46.000 :000$, con1o se vê da seguinte relação, que organizei. 

Creditas supplen1entares ~ extraordinarios, abertos no 
exercício de 1890: 
Decreto n. 158 -Exterior ............. . 
Idem n. 2.1 G B- Marinha .............. . 
Idmn n. 282- .Tnsl.iea ..•............... 
Iden1 n. 1!27- M'aei11ha ............... . 
Tdetn n. 1~51,-- Inl.edo1· ( ... ) ............. . 
Iclen1 n. 500- In t C' I' i o r' ............... . 

t=i0:000$000 
1.000:000$000 

491$345 
360·: 000$000 

5.000:000$000 
300:000$000 

( *) Refere-se a creditas abertos pelos decreto~ ns. 10. lS1. lO. 315 
e 10.434, ele 18.000:000$, que deixaram o clejicit de 1.877:533$457. 



J-: 
~-

. -422-

Tdei11 n. 1~:7'1 G-Guerra ............... · 
Iclen1 n. G01- _:\.gr icult ut'a ............. . 
ldcn1 n. G:i:i- Inl eri01' ............ · · · · · 
Iden1 n. ü<5G- l\Iarinlut .............. · · 
I clcn1 n. 7 5!'5- ln.l o r· i o r ........ · . · · · · · · 
Idern n. 770- -'\g·ricuHura ............ . 
ldern n. 785- Instrucç:flo ............. . 
Iclcn1 n. 78G- Iden1 .................. . 
Iclcn1 n. 809- Iclcn1 ................ · .. 
Iden1 n. 822- Justiça ................ . 
Iclern n. 825- ~\gricul!ura .......... · .. 
Idcn1 n. 827- Justiça ................ . 
Iclcrn n. 829- Interior ................ . 
!dera n. · 871- Instrucção ............. . 
Iclern n. S~iO- Inte-rior ............... . 
Iden1 n. 8-!5- Ins!rucçrio .............. . 
Idcn1 n. 891 -1\'Iarinha .... ~ .......... . 
Idcn1 n. 0011- Exler·ior .............. ; . 
Idern n. 99:1- Idol11 ................... . 
Tden1 n. 99G- Fazenda ............... . 
Idcn1 n. 1.013-Inlerior ............. . 
Tden1 n. 1. 0-111- .lusli~,;a .............. . 
Iden1 n. 1.102.- Instrucçn.o ........... . 
Iden1 n·. 1.'119-Idern ................ . 
Idem n. ~H2. C- ~\gricu Hura ........... . 
Irlern n. 011:2 D-Iden1 ................. . 
Iclcn1 n. 1.158- Interior ............. . 
Idem n·. 1.159- Agricultura .......... . 
Idem n. L 163- :Marinha ............. . 
Iciem n. 1 .. 182- Agricultura .......... . 

S. 'E. ou O ........... . 

701 :807$468. 
50: OOOt$000 

:300:000$000 
020:000$000 

'1.050:000$000 
~S/1:8: 850$000 
()60:000$000 
100:000$000 
G00:000$000 

f-!.~000$000 
10.000:000$000 

25:000$000 
GOO: 000$000 · 
350:000$000 
300:000$000 
350:000$000 
60():700$731 
IJ92: ·182$344 
75:570$880 

0 .1 O:i : G57$403 
t50:000$000 
2t'1 :595$762 
100:000$000 
·100 :000$000 

94:000$000 
'1.25:000$000 
150:000$000 

3.004:249$120 
:31&:5 :!.4:77$996 

9.020:288$500 

. ft6. 552 :861$549 

Desta verba- chamo a attenção do nobre Ministro da 
Agricultura -19.000:000$ são destinados ú Eslrada de Ferro 
do S. Paulo e Rio.. . 

As circun1sLancjas do Erario publicü não comportan1 
· grandes despesas, o, porLanto, o nobre J\lfinjstro dá-se ao nrazer 
. esLheLieo ele n1andar alargar a bHola da Estrada de Ferro de 

S. Paulo e llio. · 
Dous illust.res represenh=inLes ele Minas Geraes disseran1 

que S. Ex. ·o Sr. Ministro· da Agricultura .iá havj:=J. dado 
orrlem ·.para proseguiren1 os trabalhos da Estrada Central: 

·nada consta, absolut:.an1ente, dos jornaes; a EsLrada está eomo 
que jntorceptada. 

, Ora, a Republica não é a harreir3 contra o progresso, =to 
~ontrario; e est,e ~ontraste nã,o é muito justo, porque de un1 
lado alarga-se a bitola da e-strada de S. Paulo e do outro lado 
suspende-se a execução do prolongamento da de· :Minas~ 

N 6s sabemos que o Brazil póde ser definido, geographica
mente : dous grandes valles- o do Amazonas e do Prata, ao 
Norte e Sul, unidos pela tange.nte do S: Francisco~ que é o 
Nilo brazileiro e o objectivo ela via ferroa ccnt,ral . 

·Nestes termos, é uma falta commettida vara càn1 a Unifí.o 
n não prolonga1nento da· estrada que se desenvolverá no va1le 
inteeno e inLermedjo. · · 

Garantiu-se qu·e estavam aadas· as ordens; porém a via. 
ferrea de Minas está paralysada. .. 

I 
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Observ~ a R. Ex. o nolH·c l\l irüsl.ro que si o alarga
lnento da bitola da S. Paulo já se encetou, é agora occasião de 
se suspender, porque á proporção que se alargarem aquella~ 
parallelas, esLrcilar-se-ão e se difficuH.arão as grande paral-
le.1as da liberdade e da Federaoão. ._ 

Além __ disso, _as nossas estradas llc fc!t't'n dt~ 111aim· pm~
CUl'SO, a Leopoldina e a Mogyana, lf·Jn nm nwl.t·o c:ntre o~ 
trilhos. 

Desejava que estivesse presente o nobl'c MinisLt·o elo In
Lerior. para fazer-lhe algumas perg'llnlas orn 11nn1c dn Esiad,1 
qne tüo incornpelentemente rep1'csenLo. (Não apoiados.) 

Em prirnciro logar, S. Ex. foi lPslmnmlh:t. clD que. conlra 
todos os nossos votos, S. Ex. votou, nominalmente, a favor 
dos 15 o/o addicion~ es dos direi!' os ele impor! H\.fíCl, rttW s0 L' i:::nn 
a ruína dn lVlinas. 

Os Srs. representantes de S. Panlo co1n assento no no
verno Provisorio não comparecerarn. não dcl'am o seu vo! o. 
nem sim, nen1 não; n6s todos ele ·Minas, sen1 clisercpaltr.ia. 
R~üvú1nos o crc~rlU.o da H.r,publica; porque si lal adrlitivo pas
sasse, cslari.a rü!a de um golpe a l1anrlcira rla 1 i1Hwctade do 
f'.nmmcrcio. S. Ex. o Sr. Ministro do In!.erioi\ en1 um jornal. 
declarou ter obLirlo o em1Jrest1nln para o Eslado ele 1\fina.s, Pnt. 
cxe.cnçã.o de uma lei monarchica. no valm~ de 1 O. 000 :000$000. 

O cmpee~Umo foi magnifico: foi conlrahirlo rmn o Banr.o 
dos Estados Unidos do Brazil, cujo director é um banqueiro 
Cflle faz parte deste Con~rcsso r que é filho de 1\'Ilnas, o que 
n1uiLo nos honra. Fez-se o empresLimo nas nwlhores eonrli
ÇÕf?S, mas. antc-honLem. fui surprehendido por urna notieia 
telegraphiea de Ouro Preto. qne vem na Ga::.eta de lVnticia.~ 
o que diz o seguinte: (Zê) · 

<<O numeraria vedficaclo nos eofres rlo Estado de Mina,~ 
Geraes é de --291 :491$227. 

Tem o Estado mais em deposito as seguintes quantias: 
no Banco dos Estados Unidos do Brazil. 4.173:091$218. no 
Nae1.onal, 52:403$393. » - · · . 

A consequencia' é que o emprestin1o foi exces! . .;ivo~ ~ar
que: como em janeiro de 1.890 se conirahe nm rspresl.lmo 
de 1 O. 000:000$, dos q1..1aes esUio ainda hoje guardados mais 
de 4. 000: 000~ no mesmo hanco mntuanl e ? E. clel10i S. eonw 
o Congresso ha de votar coní con.hecimcmJo ele eausa a C.lDr.ncla. 
que. sB tem em vista~ da União pagar as cliYidas rlos .estnrl~s. 
si o Estado de Minas Geraes con!rahe nn1 emp1'rsl1n1o !ao 
copioso, do qual retem tão grossa somrna? (Ela um rr.J1a?'fc · 1 

. Aquella en1enda a que n1·e ref~ri :r.wrcisa rle esludns para 
saber-se quaes as condições dos diversos cs!_a0os. -~con1P.~
nho de born grado a censura feita ás adm1n1sl·.raç:.ocs Pl:o
vjnciaes pelo il1nsfrc· Ministro ~la Fazencla: nrt vcrrlark. aclmwa 
·que as ex-províncias qçvan). ianto~ não ex i sLJncl n _para, c llar
uma fonte de deSJlesa- a guerra, e tr.nclo s1c1o I ao ra1 os os 
trabalhos publicas emprebcncliclos ou rxeelll actos por ellas · 
Quando. passe acruella emenda. convf;m salwr que sonll_!las do 
debito deis estados corr~snondem aos onus ela~ concessoes re
versiveis, para que a União fique sobros,arla, snrt1.ütanean1ente, 
no direito resnecfivo. · . 

Disse aq1..1i o Sr. Ministro da Fazenda qne M1nas Geracs 
dnve 14.000:000$000. Será js(o vcrdaclc ? ... 

O depo~if o de .1 . 000:000$ honra rlP ror!~ fó~~n1a a admi
nistraç5.o de Minas Geraes, porque n[o pT'Odlgahzou · 
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Mas um anno depois do empre$timo, . sob que titulo e 
J)ara ql.{e fim ten1os nós esses qu.a:tro 1nll e ta:ntos contos 
o·uardados no Banco dos Estados Unidos do Brazll, ren~endo 
furos menores do que os que pagan1os pelo crnprestimo ? 
(Apw·tes dive·rsos.) 

Outro ponto, Sr. Presidente: 
v. Ex. sabe, e $abe todo o BraziL que os _Inconfidentes 

tinhan1 já decretado a n1udança ela . no~sa . qaprLal,. de Ouro 
Preto para outra região mais propr1a, 1sto ha ma1s de 100 
annos. . ""' v. Ex. sab~, tamben1, que a Republica J?-aO recuou 
deante de . nada, fez taboa rasa do passado,; envwu ao Con
gresso o que tinha de ·mais digno e mais bello com esta 
unica excepção (Muitos não apoiados,.). . 

Todos nós representantes de Minas Geraes, unanime
mente, fomos de opinião, e declaramos por escripto ao chefe 
elo Governo Provisorio, que se devia mudar, quanto antes, a 
Cap·i tal, de Ouro Preto. (Inter-rupções.) 

O SR. GoNçALvEs CHAVES- Mas, que tem a mudanca da 
Capital de Minas Geraes com este Congresso ? 

0 SR. AMERICO LOBO -V. Ex. vai ouvir . 
As den1ais illustres deputações aqui são ouvidas, e se1n 

isso os n1in:istros nada fazem. Nós os mineiros somos 40, 
nun1ero egual ao dos membros · da Academia Franceza (Riso) , 
e todos os representantes de Minas affirmamos a neces'3idade 
da n1udança da Capital de Minas, para se reconstruir o Es
tado. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Mas, quem embara·ça ? 
O SR. AMERico LoBo - E' a' execução do decreto · dos 

Inconfidentes. Eu peço a V. Ex. que não· discuta isto, que 
é ·um problema sagrado. . . 

Ora, deputados e senadores de Minas fomos de accôrdo 
que a n1udança se fjzesse logo e incontinenti (Apoiados e 
apar·tes) ~ honr3;ndo . os martyres da nossa. terra. (Apa1·tes.) 

. · En.t.re ,as cid?-des do Rio e de S. Paulo que disputan1 a 
p~n11az~a, e P.rec1so 9ue haja outra que as equilibre, e eu 
nao ve.]o Capital ma1s propJ:.:ia do que .Juiz de · Fóra. · 

O SR. -GoNÇAL,~Es CHA':ES - Não sei por que· V. Ex. traz 
a mudança da Cap1tal aqu1 pa:..ra o Congresso. · 

O SR. 4 MERico LoBo -·· Eu rep~esento nesta Casa o pen
sament""o d? Estado de Minas, como V. Ex. tambem concor-
dou, nao e? . 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Dei a minha opinião. 
O SR. AMÊRico"" LoBo- Tod?s. os mineiros, deputados e 

senadores, á_ excepçao do Sr. M1n1stro do Interior, que pre-
fere o cantao. . . · · . . 

O SR. GoNÇALVES CHAVES -·Felizmente V. Ex. falia para 
o Estado de Minas, que conhece a todos nós. · · 
. O SR. Al'fERICo LoBo --1 O cantão é uma entidade impos

Sivel, por nao ter: .or_çamento nem Gamara, e prejudicar o 
Est!ld~ e o n1unwrpw; só é lembrado para se "esquecer e 
omitt1r a mudança da Capital de Minas. · 
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. O Sr. Dr. Am._aral, S. Ex. e o J?r. C os ta Senna, são os 
un1cos que. se oppomn. Succedeu reLn·ar-se para Ouro Preto 
nm dos amigos de S. Ex.: imn1ediaLarnente forn1ou-se lú um 
cornité, no qual chegaran1 ·até o ';;xtremo de insultar illustres 
fanülias de ~tinas, dando lagar a que meu illustre amigo 
comn1endador .Tos é Pedro da V ciga rep1~ovasse semelhante at
tnntado, e reagisse contra eUo. 

Porém, os anirnos 0:xaltararn-se e tomaram-se resoluções 
no sentido de se acorrentarem, perpetuamente, as serranias 
de Vil la H.ica á séde do Governo. 

Ameaçaral}-1 quasi que de uma revolução (Apartes·), e envia
ran1 ao palacw Itamaraty uma Commissão contraria á von
tade secular ele Minas Geraes, enunciada pelos seus repre
sentantes: e essa Commissão alardêa o triun1pho, ella. que 
representa apenas o interesse dos proprietarios e predios de 
Ouro Preto ! -Não sou inimigo de Ouro Preto. Estou apenas 
narrando o que. se passou. Acredite V. Ex., Sr. Presidente, 
que, até, ameaçaram tocar a rebate. · 

O Rn. PRESIDENTE - Observo ao nobre Senador que a 
hora do expediente está flnda. 

O SR. AMERICO LoBo-. Peço a V. Ex. desculpa por teT.' 
tomado tanto ten1po ao Congresso. . 

Passo a ler a minba n1oção. que se aeha eoncebida nos 
seguintes terrnos. (Lê) . 

Vern á. JVIesa, é lida, apoiada e fica para entrar en1 dis
en~sã.o opportunan1ente. a seguinte 

INDICA(L~O 

Indico que se requisite· do Governo Provisorio, por in
termedio do Ministerio da Fazenda, cópia das demonstrações 
exigidas pelo decr·eto de 1.2 de novembro ultimo e conta dos· 
creditas supplementares e A:xtraordinarios abertos no cxer
t?.icio de 1.890. 

Sala elas scs~ões, 12 ele ;janeiro ele 1891.- Anwrico Lobo. 
O Sr. Amphilo}lhio - Sr. Presiclenu~. n 'venerando arce

bispo da Bahia. primaz ela Egrcja CaLholica brazileira, di
gnou-se de fa1:Br-n1e por·Lador de uma representação, que aqui 
t .• ~nho, para ~m· apresenf.ada ú consideração elo Congresso. . 

A hora do r.xpeclienLc vai .iú assáz aclcantacla; mas V. Ex. 
me pern1ittirú dizer algumas palavras, simplesmente as ·De
cessarias, para fazer conhecidos do Congresso os intuitos que 
actuaram no espir~to do preclaro signatario da representação, 
para snbn1ettel-a :i a1)reciação desta illnstrada Assen1bléa. 

Semelhante rnateria é tanto mais cabível agora, quanto 
vai começar a ser discutida nesta sessão a parte do projecto 
constitucional que estabelece. o systema das re1ações entre o 
poder temporal e as confjssões religiosas. 

Nesse lurninosissin1o documento, o illustre prelado; chefe 
territorial da Egro.ia Cal.holica brazileira, não pede, para esta, 
outra eous.a que não seja o regimcm. commum, um regimen 
de emnpleta libcrdarle ele consciencia e de eultos. (Apoiados.) 

Eni. t.aes eond i~.õ0s. Sr. Presidente: eu não conto só eom 
o apoio elos eat11olieos. para serern aceeitas e inseridas _na. 
futura Constituiç:ão as idéas consignadas na representaçao; 
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r.spero, e com a maior conJiança s?lici~o, tambem, o con<?urso 
de todos uquelles que estao ele boa fe, e an1an1 co1n since-
l'idacle a liberdade ele consciencht. . __ 

Como- sabe V. Ex. o sabe o Congresso, a rehg1ao catho-
1 ica estú. no sysLen1u do projecto governa1nental, collocada mn 
u1nu sitúação de excepoção ... 

'vozEs-Com9? Como? 
O SR. PRESIDENTE--- O nobre Deputado não póde discutir· 

a 1nateria. 
O SR.· .AMPHILOPHIO -- Eu queria, simplesn1ente, fazei 

conhecidos do Congresso, con1o disse, os nwLivos que lev?-nun 
o illustre prelado a dirigir esLa representacão ('lno8t·randu 
um papel) a(J Poder constituido; si __ V. Ex. e~te?de, _entre-
tanto, que estou fóra da ordem, nao pros~guu·m, pois qu<? 
o meu prirneiro dever é obedecer ao Regimento, nossa ~e1 
interna, c acatar a palavra de V. Ex., para que ella nao 
se,ia violada. · 

O .. sn. PR.ESIDEN'l'E- Está finda a bora do ex_pediente. 
0 SR. AMPHILOPHIO - Bem; já . que SÓ en1 hora tão 

adeantada pude usar da palavra, limito-me a mandar á Mesa 
esl.a irnportante representação, pedindo a V. E:x. que se 
digne de providenciar em· orQ.en1 que ella seja lida perante 
o Congresso e publicada no Dia-rio Official, afim de ser cl:e-· 
vidan1ente apreciada pelo Congresso. 

O Sr. Serzedello (pela ordern,) - Comecarei por peJir des
culpa ao Congresso de occupar sua a.ttenção em assumpto 
que me diz respeito; mas não posso deixar de referir-n1e a.o· 
modo por que são apanhados os debates, especialmente na 
parte relativa a apartes que tive occasião de dar ·ern un1a 
das sessões passadas, quando orava o nobre representante do 
Rio Grande do Sul, · o Dr. Ramiro Barcellos. 

. Não raras vezes aqui são supprimidos, nos discursos pu
blicados, os apartes, e, outras vezes,. completamente adulte
rados. 

O assumpto, pois, envolve tambem interesse geral, por- · 
que envolve uma reclamação para que haja verdade no que 
se passa nesta Casa. · 

Não faço referencia pessoal a este ou áqu.elle orador; 
n1as o que digo é uma verdade, que está na conseiencia do 
nongresso CAvoitulos) ; o '-lUf! · ~ ctJrtn é que muita:s -vezes os 
discursos não encerram exactamente o que se passa neRta 
Casa. . · . 

'l'ive occasiã.o d.e vei'ificar isto em parte no dis0urso aqui 
pronunciado com grande eloquencia pelo · illustre represen
tante, o. Sr. Ramiro Barcellos, onde foram supprimidos aoartt~s 
que deJ, e adulterados outr·os. . · · 

· S. Ex. discutia o art.. 33 da Constituição e, con1 elle, 
a emenda da C~mmissã.o propondo sómente a obrigação aos 
estados de acceitarem a mo~da legal, emenda, que, de pas
sage_Irl:, peço l~cepça para dizer, será rejeitada pelo Congresso, 
é minha convJCçao, porque fórma systema com outras emenda::> 
que foram recusadas e está em contradicção com tudo o que 
sobre _bancos de omissão tem sido approvado pelo Congresso. 

Smto profundamente que o nobre representante do Rio 
Grande do Sul não esteja presente. S: Ex. sabe perfeita-

I 

1 



-

mente que eu sePia capaz de dizer deanLc de sua nessôa isto 
rr~esmo. que 0sl ou dizendo. Mas. 6 Dreciso que cu declaro qun 
nao ~a1 do n1odo algun1 nas ~Inhas palavras qualquer insi
nuaçao, ou a rnonor desatLenç:an p::n·a eon1 S. Ex. Aert~di1o 
que S. Ex. não teve a n1inirna l)atLe nas nwdi fiea<~õcs feitas 
no seu diSC1H'SO: am·ediLo, rnesmu, <1110 11fio :!'o i s. Ex. o r e-
vigor do seu cliscnrso. · 

O Sr~ .. lur.rn Frto'rA. D~ 1iccnr;a nara un1 aparte'! O · 
Dr. Ramtro Barcel1os amda nao corrigiu o sou discurso. 

O Sn.. SERZEDELLo- Mas eu acabo de declarn.r issc_L 

O Sn. .. loLIO FRo'rA-Não es!ando elle })resenLn. julguei 
rJ e-ver fazer essa d c c la ração. 

O SR. SERZl~DELLo- A declaração c1 c V. Ex .. von1 ao on
eon! ro das minhas palavras. 

Acredito. cs! ou inteiran1ente convencido de que o Sr. rr-
prcsen !anLr. Rmwiro Ba.rcellos ni\o te·ve a n1 inirDa inLerycrH;fw 
nos I c assun111 Lo: n1as, tambcn1~ não posso deixar -passar sob 
mi.nha responsabilidade os apartes que no seu discurso me 
sfio al.t.ri IJn idos. que· me collocam en1 condições especiaos o 
rm.ccrTam o conLrar.io elo que disse. 

Antes de n1e referir a ossos aparl.es, peec isn Ira! a. r r1c 
nm pon! o rr:lat. iyo ao discurso de S. Ex. -o ponh'1 em qu~ 
S. Ex. cleelarou. ·en1 respos!.a a u111 apar!e que cu haYia dado. 
qno,"nã.o suppunha ser nec.es::mrio clar un1a 1ição a respeito elo 
ass1.1-p1pto de que se tratava~ porque era uma cousa eomcsi
nha. Declaro. francamenLe, que não ouvi essa affirmaçã.o do 
nobre representante. 

TTJ\-1 SR. REPRESENTANTE- Mas ene· o disse. 

O SR. SERzEDELLO- Não ouvi: si tivesse ouvi do a as
neÍ"'A:za dessa linguagem ... não toei a daclo a rosl]osta que dei; 
nã.n rliri.a a S. Ex. qpe.estava disposto a ouvir a li~~ão; cliria 
que a guardasse para si mesn1o, que precisava, posso tam
hcm presun1ir. nesle assurnpto, n1ai.s rlo que eu. 

TTM SR. REPRESENTANTE- E' ~1n1a cxucsLão de a1weciaç;fio. 
O SR. SERzEDELLO-l\1as, Sr. Presiclonte, a pflrfc pt·in

cipal a que. desejo referir-me é a seguinte: 

D:izia o Sr. Dr. Ramiro Barce1los: (lenrln) 

<< Nã.o dis~c 1a1. nem podia clizer semelhn.nlo absurdo». 
quando ou dizia· isto: «V. Ex. foi quen1 disse que a emissão 
só lhe conYiria assin1: duzenLos mil contos cn1 ouro e du
zentos n1il con! os mn par)el. » 

'Quando S. Ex. dizia isEo, narra o Diario Oj'ficialque dei 
o scg·u i nl c aparte: 

"Enl ão nfin con1rn'ehendn) a sua inconvertibilidade imn1e-
di a ta. " · 

Ora. Sr. Prrsiclcnf.e, este aparte encerra 11n1 ahsurdo da 
tal -ordcn1. (!llC. realrnente, só elle justifica a proposição, qne o 
.nobre representante ernilt.in arJu i, de que eu tinha sobre esto 
ass11n1pto noç:.õcs confusas. 

O que r.11 rlissn foi o contrario; n que eu disse foi. que não 
rnmprchcncl i a n rnnvertib il idarle im1necliata. do systema de 

·. 
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B. Ex., em um paiz, como ·o no.sso, onde não ha oirculação 
metallica. Este é o ponto da divergencia. 

0 .SR. ALMEIDA PEK"AMBUCO - Apoiado. 
O SR. SERZEDELLO - O nobre representante todas vezes 

que; vai ú .tribuna, todas· as vezes que !r·ata da questã.o bancaria. 
falia. c.onstanten1enle. na convertibilidade do .bilhe!.o; diz que 
aec0i I a o· bilhete in-ln1ecliatan1enLc eonvertlvf~l. 

A este respeito não ha duas ·opiniões. Esta é a verdadeira 
doutrina, en1 these. Mas onde teúho .chan1ado a attcnção elo 
nobre representante é para a questão pratica, é para as nossas 
condições, é para ver si é possível obter, nas condições en1. que 
nos achan1os, a convertibilidade il11mediata e absoluta, especial
mente quando os bancos são auctorizàdos a 8111ittir bilhetes no 
valor tres veze.s superior ao deposito en1 ouro, e nós nã-o ten1os 
circulação n1etallica. (Apartes.) · 

1M.as, Sr. Presidente, vejo que, infelizn1ente, não fui só eu 
o caipora. O nobre representante elo Rio· ele Janeiro. o Sr. Dr. 
Aristides Lobo. tan1be·m foi caipora no discurso do nobre re
presentante do· Rio Grande do Sul. E' assim que, quando não 
se trata absolutan1ente de cambio, quando não vern a prr.
posito nada a e.sse respeito, quando o nobre representante do 
Ri·o Grande do Sul já está muito distante da questão do cam
bio, quando se trata de assurnpto absolutan1ente diverso, vem 
un1 aparte do nobre representante do Rio de Janeiro, que ~ 
irrisorio, que é um verdadeiro absurdo. 

Diz.ia o nobre representante do Ri·o Grande do Sul, 'e1n 
relação a mirn (lendo): uPara S. Ex. não ha mal algum em 

.. emittiren1-se 800 ou 1. 000 contos de. papel bancario sem que a 
e.ste corresponda o encaixe rnetallico correspondente." 

0 SR. ARISTIDES LOBO.- Diz que não influe 6 cambio. 
(Riso··) 

0 SR. GHAGAS LOBATO - E ha quem pense assim. , 
O SR. SERZEDELLo -. O segundo ponto, Sr. Presidentl'J, 

para o qual pedi a palavra. foi para cnrigir a V. Ex. un1 
requerimento afim de consultar o Congresso si póde ser am
pliada a or~em do dia, afin1 de ser .separada en1· duas partes 
a materia que resta do projecto ela Constituição, eon1prehen- · 
dendo a prin1eira parte as qualidades dos cidadãos brazileiros 
e a declaração de direitos, e a segunda parte as disposições 
geraes e .c]jspo.siçõ.es transitarias. 

O SR. ·PRESI\O.ENlTE - O requeri1nento do nobre repre
sentante não póde ser submettido ao Congresso senão depois 
da votação a que se' vai .proceder, ela n1ateria cuja discussão 
ficou encerrada na ultima sessão. 

ORDEM DO DIA 

V?TAÇÃO . DA ~ATERIA EN CERRADA 

E' subm ettida a votos _e rej citada a emenda addiLiva dos 
Srs. Milton e An1philophio, a qual deixou de ser votada por 
occasião ·da votação da secção III, relativa ao Poder Judi·
ciario. 

. '·-·I ·····-···· I 
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O SR. PRl~STDENT'E annunl'ia que St• Yai. nroc.ecler á Yo
tação elo ar.·L. Ci?, salYa a rmf•nrla da Cumrni~~:ão. 

<~ ~r-t. CIL\U.\s L?BNro (lH'út r!J'd(_~Jlli) - ~r·. Presidente, 
beur ~o~ c_IUu l!'~lo _H.Pgnnentc~ de_vc-::-;,~ Y:1tal' pr·imei1·o n artig\J 
du [JI~lnctu, ur_\]Jnh u ::-Jttl}sLJLutJvn. Mas esla rr):!·ra Lr~n1 ticlo 
~xce·pçoes nc~la Ca:-:;a, u~ pr·evate~cnflo-mo dellas,- pt•.f:o a V .. 
Ex: _consulto u C(ln~·r·r:s~o si ('nnsrntr que se vote .,en1 pri
lnen·o logal.' u ~ubsLrlutvo elo l~:r. Laur·o Soclrú. 

Consultado, o (:nngr.·cssn ('()fll'l'de a oeefm·oncia. pudida. 

:_F;' poslr~ a vol.us ~~ appl'OYacln u SL'gui-nlc substituLivo do 
Sl'. Lauro ~uclr.·~~ c -unl.ru.s: 

"Substitua-s,_! lH'ln sc•guinlu: 

Cada Esütdo t·c~·ut·-~e-á vela ( :onstiLuit_:,ão e pe.las leis 
que ado.plJar, l'0~1Pel Lados o~ princip io.s ünnst.itucionaes ela União." · 

.. ~i~' rejci_Lad_a a 1\lllt~Jtda adcliLisa do Sr·. Codlto u t:aJUfHJ:S
1 1ICando prc,Jrtclt('adns o ai'L. G2 elo r)eo.iceto a enwnda 1nocli

ficativa, da Cnn1111 i.~::-;f:ln,_ ~~ a emenda do Sr: Caserniro .Jllnior· 
ao n. 5 do nwsmo arúg-o. 

O SR. Pm~siDEN"r.E annuneia a votação do art. 63 do. projecto. 

O Sn.. AJ\:mnrco Lono (pela o-;·clem,) diz qne Leve a honra 
de fallar pela ultima vez áeerca da materia a que se refere 
o substitutivo ela Conn11issão .. 

'!,ratando-se de con1petencia dos estados, propõe que a 
· voLação elo art.. G3 c das emendas seja adiada até que o Mi

nisLerio Jalle a J'espcito da qucstã·o da compctencia. 

Con.sullaclo, o Congresso não concede o adia1nento pedido. 

O Sn. LEuPouno DI~ .BULHÕEs (1wla onlen~) pede que . ..;c 
vote de preferencia o substitutivo apresentacl·o pela Gon1-
n1issão dos 21. 

Consultado~ c5 Congresso concede a preferencia pedida. 
Po,sto a votos, é rejeitado o substitutivo da Commissão. 
O SR: S.El{ZEDELL() (pela o1·dern) -Peço a V. Ex., S1·. 

Pre-sidente, que consulLc o Congresso aJim ele ver si este con
sente en1 C[IIC Lenlra pr·efoJ·oneia na vnta~~ão a emenda apl'c-
sentada pelos ~,.,...,. Lau r· o Sod r·tí u uulr<~s. 

O Sn., ]=;IAHHo::-:;.\ q_,IJ\L\ (pela 01'de111) - 81·. Presidente. a 
en1enda substiL11liva aprp::;cntacla pelo~ t-ir·l!i. Antã.o ele Faria e 

·Moniz Froirn pnret'.l'-liH-~ mai::-; an1pl;_~ du lJlll\ aguell_a para a 
-qual acaba ele•. ~I' I.' pe1l ida a pn•fL•t·enc 1 a na v o Laça o, VIsto corno 
esta refcrc-;..;u .:·HÍDlPnte a I r'J'Pas dc•.Yolula~ u a outra a Lel'ra~ 
devolutas o a nri11a:-; une1.·avada::;. 

Paç<) o-sLu 1i.;J:ciJ·o rcpa1·o, C81JUL'audu que V. Ex. o Lorno 
na devida 1COllsidcração. 

O Sn. PH.ESIDE:l':~rE - Si me cle.ixassem liberdade, eu far.ia 
sempre votar antes ele qualquer suhsti Lntivo. o artigo do pro
jecto. lVIas. dPsde que. o Congr·c.s::-~o ,•nLend.c de modo c:,ontr·a
l'io, não ténh:.J duvida em eou~ullal-u. 



Os do)us substitutivos e~Uio concebidas nos seguintes 
LOI'll10S (lê) : 

"Substitua-se pelo .seg·uinte: 
São propriedade dos Estados as terras devolutas situadas 

dentro dos seus respectivos lin1ites, cabendo .á União .són1ente 'as que foren1 necessarias para serviçots federaes. 
Supprin1a-se o paragrapho unico. - Laura Sod•1·é e ou

t?·os · " 
",Substitua-se: 
As minas e as terras devolutas são do don1inio dos Es

tados, sen1 prejuízo dos direito'8 da União a toda porção do 
territorio que precisar para defesa das fronteiras, para forti
ficações, para construcções e, en1 geral, para qualquer sel~
viço publico que dependa directa e exclusivan1ente de sua au
ctoridade. 

Sala das $e.ssôes, 8 <le janeiro de i89i. -.Antão de Fa-· 
1'ia. - Moniz Freire." 

Consultado o Corngres.so sobre os dous requ:erilnentos, 
. approva o do ·Sr. Barbo~a Lin1a e rejeita o do Sr. Serzédello. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda substitu
tiva, dos Srs. Antão de Faria e 1\i·oniz Freire. 

Ü SR. 'CülUlÊA RABELLO (Pela or·d'e1n.) - Pede que a vo
taç.ão do substitutivo seja feita por partes. 

O SR. PHESIDEN'l'E -·Declara não poder attender ao pe
. dido do Sr. representante, visto que o substitutivo, como 
est1á for1nulado, é indivisível. 

E' mn seguida approvado o substi Lutivo dos Srs. Antão 
de Faria e M·oniz Freire. 

Fican1 prejudicados o art. 63 elo pL"oj ecto e o substitutivo 
do Sr. Lauro Sodré e outros. 

E' submettido á votação e approvado ci · art. 64 do pro
jecto. 

E' facultado aos estados: 
1 o. Celebrar entre si o~s ajustes e convenções sem cara

cter politico. (Art. 4 7 n. 16.) 
2°. En1 gera]_, todo e· qualquer poder, ou direito, que lhes 

. não fôr neg'ado por clausula expressa na Constituição, ou im
plicitamente contida na organização·· politica que ella esta.-
belece. " . . ·· . 

E' egualmentc vosta a votos e approvada a seguinte 

Ern~nda ela Cmnrnissão 
Ao n. 2 

. "Diga-se pol' clau.sula expressa ou ünplicita.n1ente con-
tida nas elausulas expressas da Constitujção". 

São rejeHados os additlv-os: do Sr. An1orim Garcia ao 
~ .. ~ do art. 6!1:, e do Sr .. Me_lra de Vasconcellos, ficando pre
JUdiCada a emenda substltutiva do Sr. Meira de Va:sconcellos 
ao mesmo artigo. 

' I 
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~, posto a votos e approvado o art. 6·5 do projecto: 
''E' defeso aos Estados: 

. 'i o •• Recusar. f.é aos dom.1n1entos publlcos de natureza le
gislativa, adrrnmstrativa ou judiciaria, da União ou de qual-
quer dos estados; ' · 

~o. Rejeitar a n1oeda, ou a emissão bancaria em cir
culaçao por acto do Governo federal: 

. 3o. Fazer, ou declarar guerra oÍlLee si e usar de repre
sallas; 
• t. 4o. Denegar a extradição de criminosos, reclamados pelas 
.lUSLlQaS de outros esLados, ou dor Distl'icLo Federal~ s·.;gundo 
as le1s do Congresso, por que esta ma ter ia se re!:?:·er (Ar L. 33 
n. 35.) '' .... ' 

E' subn1ettido á votação o seguinte 

Substitutivo da Ca,mmtissão 

· Ao n. 2 do art. 65 

"Diga-se sómente - rejeittar a· moeda legal". 
Reconhece-se ter havido empate na votação, sendo 80 

a favor e Sü contra, pelo que o Sr. Presidente declara adiada 
a votação. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. VINH.AES (pela orâe1n) - Sr. P rosdento, a en1encla 
passou por tres votos. · 

. O SR. PRESIDE~TE - A Mesa ve1·ificou: Joram con
tados -os votos dos q1..1e votaran1 a faYor e, depois, os dos que 
votaran1 contra. 

O SR. VINHAES - Tambem contei. 

O SR. PRESIDEN'rE - Si o nobre Deputado não acceita as 
d3cisões da Mesa, é outra cousa. A votaçã-o está verificada. 

0 SR. CASSIANO !DO NASCIMENtro (pela o1·dem) -. - Sr. Pre
sidente, parece que ·passou a emenda que acaba de ser v o
tada. Permitta-n1e que, sem pôr ern duvida a honestidade 
dos cavalheiros que presidem o Congresso, faça tuna adver
tencia: a en1enda foi approvada, porquanto, na contra-pr·ova, 
o nosso collega, Sr. La1nounier Godofredo, que não estava 
presente á votação, foi contado ~como presente, sen1 que o 
devesse ser. 

Ora, eu, que tinha contado o numero dos Srs. congl'e.s
sistas presentes, . que rejoitaran1 a emen~~' n~ votação. ~ na 
contra-prova, det com o engano na ,-erihcaçao, provenwntc 
do facto que referi. Pelo que, parece, para que não reste du
vida ser cas·o de verificacão nominal sobre a ma teria, que; 
ali.ás, é importanLisisma, no que pc~o que V. Ex. e a Mesa 
não vejam desauctorat,:.ão á rc.spcitabiliclacle de que são d1· 
gnos. 

O SR. Pn.ESIDEN'l'E - Vou submetlor a votos o rcqueri
Inento do nobre Depulad·o. 1\nLes, porérn, de o fazer não n1e 
posso furtar a uma observ'ação. A Mesa, por intermedio .·dos 
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se.ns· quatro seere.tarios, fez a contagen1 .dos vot-os a favor e 
~ontra, ar-.hando 80 em nrn c outl'o srilLldo. . 

]~' adnüravcl que cada urn dos Srs. n101nbr~os do Co~1-
gresso, ·occupando sua cadeira, tenha a pretençao (Mtt~to 
he:nt,) ele n1elhor poder proceder ú contag·cnl elos voJJos d~ que 
os quatro secretarias, do lo1gar elevado m~1 que cstao ·. Entre
tanto, não é a prhneira, segunda, tercerra nem ultrma v1~1. 
que isto lm de acontecer. 

Declaro que na hora en1 que o Congresso, p·or uma d 13 
suas votações, desauctorar a Mesa, J.?ãO ficará aqui nenhum 
dos men1bros que a (j·Ol11]1Õem. (M'U.,tto be·m, ·) 

0 SR. CASSIANO DO NAS·Cll\'IBN'fü - Declarei que estava 
longe de n1ilu . desauetorar a Mesa. 

\ 

. O SR. VlNHAEs - V. Ex., (j·om essas palavras, obriga o 
Congresso a vota.r· eontra. 

() ,Sil. PRESIDE~'l'E - Attenção ! 

O SB. LAl\tlou:'n F.R (pela onlenl;) - Na~ vcrdadC', quando o 
Congresso votava a monda da Commissão, eu não estava pre
sente; cheguei na ·occasião em que se procedia á verificaçã;:J 
da votação, c, juntamente comn1igo, tomou assento o dislincLo 
collega c companheiro de bancada, Sr. •Carlos Justiniano das 
.Chagas. 

Não .sei como contara1n o n1eu voto; Inas declaro que voi::J 
pela emenda. 

Posto a votos ·o requerin1ento de verificação, por vo
tação norninal, é rej citado, send-o adiada a votação da emenda, 
para a1nanhã . 

. O SR. ·vrNHAES - V. Ex .. com as palavras (luc proferil:l, 
obrig;ou o voto, do Gongresso : .. 

O SR. PRESIDE~TE - Attencão, Sr. Vinhaes! 

E' rejeitada a emenda additiva do Sr. ·M·eira de Vascon
ccllos, e fica;m prejudicados os substi tutivos· dos Srs .. Me ira d'J 
Vasconcellos e Badaró. 

E' posto a votos e rejeitado ·o art. 66 do proj'ecto, e ap
proyada a seguinte emenda da Commissão: 

"Salvas as restricções especificadas na Constituição e. 
nas. leis federaes, o Districto Federal é adrninistrado pels.s 
auctoridades municipaes." · 

l31upprinla-sc o paragraDl}.o unióo, por superfluo. 
E' approvado o seguinte additivo, do Sr. Laura ·~S:odré e 

outros ao titulo 2° do projecto: · . 

· · ''Inclua1n-se no tüulo II ou ·onde convier o .seguinte ar-
tigo: · 

"Os proprios nacionaes que não foren1 necessarios para 
servjços. da l~nião~ pa~sarã.o ao d01ninio dos eslaclos en1 eujo 
terr1tor10 eshvercm situados." 

São rej citados os additivos do Sr. Nina Ribeiro e outro'5 
e do Sr. José Bevilaqua ao mesmo titulo . 

. o SR. EDUARDo GoNÇALVE~ (J?ela ordem). requer prefo~ 
rcnc1~ para ser _votad-o em pr1m01ro lagar o substitutivo do 
1Sr. Lauro (Soclro c outros. 

I 
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Consultado, o Comn.'ecsrJ ('.(_-li-lCP.([t·· r i'' . -1 d 
...., u - - Lt pre erene1a peui a. 

_ Posto a. vulo, c3. approvaclo o segt~inte substitutivo l S 
[Laul'o Soclré u outros: c o 'r. 

·"SubstiLuatu-~u os at·ts. 137 e fjH pelo ::;eguinte: 

· AI'i. O:-; e~Lado:::; m·ganizat·-:":ie-ào por fótTna. que fique 
as~egurada a auLon:Olni~ dos n1unicipio~ en1 tudo quanto res
peite ao .seu pcc:LllHn· 1ntcresse. , . 

. -" _ O .~R~ PH.ESID~i'Y~E :~c~~a.~·a prejt~dicad.o:; _o arL 67 do prn
J ec.to, a en1e_~1cla stq~pr essn· a, da Çon1.n11ssao, ao paragrapho 
un1~o do me.::on1o m·L1gu n os substitu tlYos dos Srs. Gasen1iro 
Junwr e Men'a de Yasconcellos. 

QUESTAO DE ORDEl\I 

. O SH .. l\lon~\ES BAH.Ros (pel(l. ntdem) - Sr. PresicleiJte, 
e~t.a se _voLanclo (~st,'' substitutivo dos arts. 67 e 68. quand1 
nao veJO nelle Hlua al.gun1a substituindo a disposiç:ão elo 
art. 68 • 

. No art. 08 dispõe o projecto (lendo) : ;;Nas eleições lDU
niclpaes serão eleitores c elegíveis os extrangeiros residentes 
~egundo as conc1 ições que a lei ele cada Estado preserever. ~, 

E' uma icléa. que se acha e:s:aracla neste artigo. 
:VozEs - ,J(L passou. 

0 SR. MOHAES BARBOS - Mas. no substitutivo não ha idéa 
algnn1a }Woposta eorn.o sendo melhor do que esta. 

Log·o, a . idéa consignada no -art. C18 não está prejudicada, 
porque o substitutivo não propõe substituição alg·un1a. a ella. 
E, consoguintemenLL-. a icléa estú cm p1\ está inteirmnentc in
tacta. (Apoiadus e apa.1•tes.) · 

E ; o uni cu rncin de a suppl'i nlir seria arwesenlar urna 
emenda supprcssiYa (Apoiaclo8), o que ningucn1. fez. 

Por isso peç.o a V. Ex. que ponha a. votos a disposição do 
art. 68,. que não tmn substitn Livo algum na on1enda apresen
tada -e que foi lida. 

O Sn.. PlÜ!:Sl:IJ.E~rrE -- O ar L. G8 elo proj e eLo di spõo o Se·-
1~uinte: (Lê o artigo já antes 1nenc.ionaao ·) . 

H a un1a emenda propondo a snpprcssã.o deste al'ti.go. 
A que acabotl du twr volacla foi apresenlacla co1no subst.i

tutiva dos dois artigos, ficando, por eonseguinte, ás consti
tuições dos estados dcternünar-lhes organização n1unicipal. 
(Apoiados.) 

E1n todo o caso. cori1o o art. GS consigna un1a idéa que 
realn1ente não i"'Siú indu ida naquella. vou pó r a votos, não o 
artigo, mas a r~nH•.nda suppres~iva. (Apo·iad'os.) . 

O Srr. LA uno Souru:; (pela oYde·m) - Sr. Presidente, peço 
pernüssão a V .. Ex. pant. dr.clarar qu c', llavcnd<? emenda ap~·e
·senlada por alguns L:ul1cgas. mL'US de deputa~,~o e l?Ol' n11n1, 
pr·opondo""'se substlLuH', eonJunctamcnte. os dois ayt1g·os, .. P~
rece clarissin1o q u c cllcs estão prcju c1 i c a elos. (Apotetdos e nao 
apoiados.) 

E' ]W.sLa a \'(li ns n approvada a C'mcnda suppressiva c~ o 
art. 68 do 1n·ojcui.u, ttlH'L'scnLacla. pcll) St·. Borges do Meclel
ros e outros, 

28 
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Vêm á Mesa as seguintes , 

Dec,larações ele ·voto 

Dcclaranws que volarrws. pelu emenda que propõe a sup
pre::;são da Guasda Nacional, t·eservando_-uos apresentar ~m 
.segunda discussa-o outra emenda no sentido de proyer a In
stituição de uma milícia destinada a fornecer o 1nd1~pensavel 
contingente . de que a Nação deve sempre poder Çhspor. nos 
casos oppor L unos. - Ab1·eu. - R. Osorio. -: - A~c2des L·una. 
- Assis Brasil. -Pereira da Costa. - H. Baph,sta. - Cas
c;iano do 1Vasci·m,en:lo. - Julio ele Castilhos. - Julio PPota,. 
~Uenna Bcu"reto. - Abbott. - Thornaz Flor-eo. - P'i:nhe'i1·o 
"lfachaclo. - Victm·ino .:.1Ionte·á·o. . 

Declaro que votei a favor da disposição que c·onferia aos 
extrangeiros o direito ele intervir nas Inunicipalidades, con10 
eleitores e vereadores. 

:Sala das sessões, 12 de janeiro de H391. - F. Baclat•ó. 
,E' subn1ettido ú YoLação o requcrirnento do 1S·r. Serze

dello. para que entren1 conjunctamente em dis-cussão as sec
·ções. 1 a e za do .. titulo IV do projecto e, depois, o titulo V do 
pr·ojecto. 

O SR. BADARó (pela o1·de1n) - Sr. Presidente, não pre
teDdo, nem posso, pelo Regin1ento, discutir o requerin1ento do 
Sr. .Serzedello; entretanto, vejo-me obrigado a declarar a V. 
Ex. que até 'h·oje não pude ben1 comprehenC:er o emprego que 
os redactores do projecto de ConsLituição fizeram desta no
n1.enclatura de capítulos, títulos e secções. 

O Regimento manda que a discussão s.e faça por capí
tulos; entretanto, vejo ahi na Constituicã·o logares en1 que a 
materia con1prehendida en1 un1 capitulo é n1uito restricta, e 

. outros em que ella é n1uito ampla. 
O que se segue é um titulo. submettido ainda á denonü-

nação de secções. · 
A p;rimeira contém .materia in1portantissima, com·o é 

aquella que diz respeito .. ás qualidades de cidadão brazileiro; 
a seguinte seccão comprehende tambem materia de summa 
gravidade, sobre a qual o Congressn ·tem de manifestar-se de 
um modo solenne. 

M'ais uma vez, portanto, c·onvido. o Congresso· a .votar 
contra o . .;requerimento, que pede a. englobaç.ão dessas mate
rias~ (Não apaiados.) 

O .SR. PRESIDENTE- V. Ex., tendo pedido a palavra pela 
ordep:1, não podia discutir· 0

1 
requerimento, que nã·o tem dis

cussao. 

O Sr. Serzedello requereu que as duas secções do titulo 4° 
entrassen1 _cqnjunctal!lent~ ~m djscussão, entrando posterior
rgento o titulo 5o, d1spos1çoes geraes e disposições transito
:rtas . 

. Vou consultar o Congre.sso sobre· es L e requerimento. 
Consultado, o Congresso approva o requeriment·o do Sr. 

Serzedello . · · 

·DISCUSSÃO DO TITULO, IV DO PRQ.TEOTO IDE CONSTITUIÇÃo 

. . Entra em primeira discussão o titulo IV do proiecto de 
Constituiçã-o. ' ·. 
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São lidas~ ~po i adas o entram eonj unctarnenic em clis
eussão as seguintes 

Enw1ul·as 

Ao ~ 6° do ar L. i 2 

Será livt·e o ensino n1inisLrado rtos esLalwlet.itlwrllu::; pu~ · 
1Jli<.~os. 

S. H. VJ·cdet'ico Bo:rye::;. 

Ao arL. 7U 
~ . .I ~-.:upprnna-sc o 11. ,j_ cu ~ J". - A. Cavalcan.ti. 

. .:\u art. '7 2 

iS•upprhl1a-:3t' u ~ 5". - A. Cavalcanl'i. 

Ao. arL. 72 

Accrescente-se este paragrapho: 

Ningucn1 sedt clcrlaraclo inhabili'lacln ou incon1paLivd 
para o e:xercicio de qualquer cargo ou :funcção publica, pelo 
fado de ser n1inis L1·o ou erenLe ele ·t11na religião. - A. Ca
valcanti. 

Ao art. 70 

Substitua-se pelo seguinte: .· 
São ele i tores : 

1 o. Os cidadãos maiores ·de ;?.J aniHlS, que se aUstarr:-m 
na fórma da lei; 

2°. As cidadãs~ solteiras ou viuvas, que são .. diplomadas 
em direi to, n1edicina ou pharmacia c as que clirig·cn1 estabe
Iecünentos clDcentes, industriaes ou con1merc.i acs. 

~ 1 o. Não gozam do direito· politico para as eleiç-.ões fc-
deraies, ou para as .dos estados: 

1°. ·Os n1encUgos; 
2·o. Os analphabetos; 
As n1ulheres casadas. 
O n1 ais c·omo se acha no projecto. 
S. R.- Sá Andrtade. ~ Cesm· Zdma. 

Aos arts. 3° o q_o das dispos·ições l'Tm1!Süorias intercale-S,) 
o seguinte· artigo: 

A União garan L e aos estados n1enos :l'aYOl'I~C i clo:s os me i os 
de subsistencia de que earecerem. até que 11ma lei 6rdinari::1, 
fundada em estatisticas exa-ctas e em outros dados positivos, 
regule. 'à assumpto. 

Ao art. 4°. 

Émend~-sc elo seguinte 1nodo: 

A, .proporção que os esLai!us ::i(~ l'ol'ent u1·ganizando, c Go
verno Pederal entreg·ar-lhes-á a adminisLrac;,ão elos S·.:.\l'Viços, 
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que pela Constituição lhes aompetiren1. e, de conf.orn1idadG 
con1 o disposto no precedente artigo, liquidará a responsa
bilidade da administração federal no tocante a esses se!'
viços e ao pagamento do pessoal respectivo. 

Sala das $es.sões, 29 de dezembro de 1890. - Ped•l'O A11ne-

Ao arL 72 

Substitua-se o ~ 8° pelo seguinte: . 

E' prohibido no paiz a fundação de conve.nt.os ou a in
.stituição de ordens 1nonasticas. - A. Cavalcanti. 

Aos arts. 69 e 70 

No final do art .. 69 n. 2 - Suprpin1.a1n-se as ·seg·uintes 
:Palavras ·- si estabelecere1n d01nicilio na Republica . 

.Shpprili1a-se o n. 4 do ~ 1 o . do a~t. 70. 

·.sala das sessões, 1{)! de janeiro de 1891. -. F ... Baclwró .~ 

Ao art. 72 

Ao n. · 4°: a Republica só reconhece o casan1ento civil, 
que ser.áJ gratuito. 
. . S. ·R. - F~~"roe1'ico ,B'01•ges. 

Que se,jan1· 1Suppressas as· 1palav:ras -.,· ou dos estado::; 
· ao :~ 3° do art .. 72. - Larnorunier Godo(1~edo •1 

Ao art. 72 

iSuhstitua-se o ~ '1,.o do art. 72 pelo seguinte: 

:Nenhun1 casa1nento será valio.so perante as léis da Re
publica sem precedencia de licença prévia e registro ulteri·or 

.. nos tern1os da .lei . organica estabelecida pelo Congresso . 
9 de janeiro; de 1891. ·_ Fer:reira Pires. 

·,Ao art. 70 

rSupprima-se o n. 4. 

9 de janeiro de 1891. - Fen'eÍ1'a Pires. 
:chado. F1'ancisc0' · Vei()'a. 

Ao art. 72 

Costa 111a-

Supprünan1-se, no fün do- § .3o do art." 72, as palavras: ;._~ 
observados os lünites postos· pelas leis de mão rporta .. 

. 9 de janeiro ·de 1891. - Perreira P:ifl·e_s. -Costa }!a
chado. 

.. 
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Ao art. 72 

Substitua-se o ~ 5° do art. 72 pelo seguinte: 

E' livre a fundação de ce1niterios eontanto aur fiaUQ11J 
Slljritns ;ís lois rln hygienn publica 0 'r1a poUeia iocal. -

Rio dn .Tannirn~ !1 dr. ,janeiro ele J.89J. - Ferrei1·a Pú·es. 
Oh'veiNt Pinto. - Cm'1'(~a. Rabello. - Costa i11achnrlo .. 

PalPtta. - P?·onr:isr.o Veia a. - Ma.tt:a 111 ar:hado .. 1 • 

Ao art. 72 

SubsLU u a-s0 o ~ 22 elo art. 72 pr lo segninfe: 
Fica abolirla. a pena. cln morte. 

Rio ele .Janeiro, 9 ele .iane:iro. ele 1891. - Fen·eira Pü·es. 
OUvteira PITitn •' - Costa. il1achdo. - c .. l Paletta) o - F1·an-

cisco V~?·(fa. - Jlfotta. 11:lacha.cl.o. 

Ao art. 72 

Substitua-se o ~ 'L 0 dn ar!'.. /'2 pelo seguinte: 
A Republi.ea · reeonhece legaes~ para tod·os os cf:feitos 

civis, os contractos 1natrin1oniae.s celehrados, não só ue~·ante 
os juizes de casan1ento~ con1o perante os ministros de qual
quer culto ou eonfissã·o religiosa, eo1n a condiç.ão unica, para 
legalidade do acto. ele ser elle inscripto imn1ediatanv~;1te no 
N:~gist.ro c i vi I. 

8. R. - F·pp()e~·ico Borges. - J oaquirn Anton'io da Cru,::;.· 
- Jos·(~ AL'cl'i.no. 

Ao. art. 72 

Substitua-se o ~ 3° pelo seguinte: 
Todos os individuos e corporações relig-iosas podmn exer

eer livrmnente o seu ·culto, adquirir, administJ:ar e alit!llar 
hens~ e exereer quaesquer outros direitos de pessoa juridica: 
seni nenhuma lirnita·ção que não seja resultante de disposto 
na le.gisl~ção con1n1um. 

Substitua-se o ~ !1: 0 _pelo seguinte: 
O casan1ento civil, sagração da in.stituiçãc, da fartlilia 

pela Patria, é ·o unico valioso perante as lei~ da Rrpublica, 
podendo, porém, ser precedido ou seguido do religioso, con
sagraçãcf de qualquer egrej a, .á vontade dos nl1.bente3. 

Accrescente-se ao ~ 5°: 
.Sendo, porén1, livre :ás corp-orações religiosas instituírem 

e administrare1n seus cemiterios, e a ellas, ben1 eomo a cada 
cidadão, pró ver ao serviço funerario de seus mortos. 

Fica1n extinctos · os privilegias relativos, quer a-o .ser
viço fun'erario, quer á.s institui·ções hospitalares. 

1S1upprima-se o ~ go .. 
No ~· go supprin1am-se as palavras: "Não podendo .in

tervjr a policia". . . até final. 
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..:\r ti go addi ti v o: onde couber: 
E' garantida a liberdade de testar ~ adoptar n1ediante a~ 

condições que a legislação civil ~e.term1nar. .- -~. ~ ... _ ., 
Accrescente-se ao artigo adcl1tl_vo ao art. '2, offerc•L,Ld\ 

pela Commissão dos 21.: 
Independente de titulos ou dipl~n~as ~e qual.qucr l~~tu

reza, cessando desde já todos ·os pnvJlegws que a ellc~ :-58 

l iguen1 m1 dellcs cün1anom. . . . , .\ , 
Ar Ligo addi ti v o. onc1e coube}': 9 cxerciClO de qualq:.J t 

direito civil ou polilieo não pocl~r~t .ser obstado: nen1 1 es-
. trinO'iclo por n1otivo ele crença rellgwsa. . · 0

Paragraphó unico. Os. qu c allegaren1 n1oh v o de cwr.n~~-a 
reli O'iosa con1 o fim de se Isentarem de qualquer ont~s que as 
leis o d.a Republica in1ponham aos ci~aqãos: perdera o todos 
os direitos politic·os. - JJemet1·io Rtbe'l1'0 e outros. 

Ao art. 62 

8upprhna1n-sc a.s palaYras: - · ''E observern-se"... aU' 
o final elo n. 5. · 

Ao art. 71. 

Supprin1a-so no ~ 1 o a disposição sob a lettra a) . 
Ba1·bosa Li?na. -- De1netrio Ribeiro .. ./ 

Ao art. 73 

Substitua-se pelo seguinte: 

Os cargos publicas, civis ou militares, são acces.f:iiveis n 
·todos os brazileiros. quarsquer que sejam as suas op1nroe3. 
observadas as conrliçõcs ele capacidade especial que a lei es
tat.üir~ independrntemPTltr• ele diplomas e sem outra diffe
:renç-a que não seja· a dos serviços prestados, ou que possan1 
prestar~ r elas Yirtudes c .!alentos. - Dernetrio Ribeiro e 
outror;. 

Ao art. 74 

$nbsti fua-.se pelo segt1inte: 

Os ernpreg~s. publieos, eivis ou militares, serão conside-
. r~dos con1o leg1llma propriedade dos respectivos se·r·ventua
rws CJ2Jo os houveren1· adquirido na fórn1a das leis, e que não 
pocleJ~ao s_er delles _despedidos senão nos casos restrictos quP. 
a leg1slaçao deternunar e depois ele ouvir a sua defe.sa. 

P~ragrap.ho unieo. Fica1n supprimidas as distilicçõe'3 
enLr~ JOJ:_naleuC?s e e.mpregados, elo quadro ·para o fim de todos 
PS CJ_cladaos eshpend1ados pelo erario publico gosarem das iln-
munlclacles de que trata este arUgo. . · · 

. ~ala das se?sões~ 31. ele dezembro ele 1890-. - De'lnetrio 
Rtbe·tro: - Alcmdo Guanabara.. -- Annil:Jal· Fq;lcão, -·Bar--
bosa L2ma. - Antão de Faria. · · 
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A secção II 

Declaração de direi tos 

Accrescente-se onde convier: 

1. 0
• Fica garantida ás mulheres a plenitude dos direitos 

civis, nos termos do art. 72. 
2°. Fica con:!'erido o direHo eleH·nral ás mulheres diplo

Inad~s eorn t.i!nl os sr~icntific·os c ele professora~ ás que esti
veren1 na -posse ele seus bens e ás casadas, nos termos da lei 
eleitoral. 

~~~ala das sessões. 1° de janeiro de 1891. - Joaquim Sal
manha !farinha. - Ferre1~ra ·Pires.·- Costa ~!achado. -.- A. 
:Afaia. - .J. de A'vellar. - N-ilo Peçanha. - Urbano 'Mm·
condes. ·_ Epitacin Pessôa. - Oliveira Pinto. - Virgi.lio 
Pessôa. - Erir:o Cnelho. - Sá Andrade (coin restricções) . 
- lndio do Bra.s·il. - Lopes T?~ovão. -. - Caserfti?·o Junior. -
Pa'ixão. - L. de Btllhões. - Sil'IJa Paranhos. - Pinheiro 
Guedes. - FmTeint .Rabello. - Cezm· Zama . . - Athayde Ju
nior (com restrjc.ções) . - J.llatta Bacella1·. - Nascimento. 
- ]fanhães Rarretto. - .José Auansto Vinhaes. - Barão rlP
Villa Viçoso .. - Santos Pe?'ei?·a (con1 restricções). - Chagas 
Lobato. - Lamou.nier Godo{'tedo (corn re.stricr,,ões) . - Gon
çalo de Lagos. - Herines da Fonseca (com restricções--) . 

O SR. PRESIDENTE - Ao inic1a r-se o debate sobre o 
.titulo 4° do projecto de Constitnif,ão~ vejo-me na dura neces-· 
sidade rlr rer,ordar ao Congresso algun1as disposições do Re
gin1ento, qnc tên1 .sido completamente esquecidas. 

O Regimcnf o. rrnc é lei do Congresso. Jll'PCeif.úa que o 
debate se.ia restrictn no assnmpto crn rliscussfi:-J. (Apoiados.) 

Intorpellacln. ao começar a discnssã.o deste projecto~ pelo.
Sr. Conselheiro Sal'aiva, eu cU s.se qu o esta disposição não 
devia entender-se rorn tal rig-or. c·om tal restricção~ de modo 
a hnpedir que o orador~ discutindo um dos capítulos da Gons-

. tituição~ fosse inhibido de referir-se ás disposições ele outro~ 
capjfulo.s qlJe tivessem relação e·om o assumpto do debate. 

Alguns oradores .assim têrn procedido. 
Porén1~ 1..1ltünamente. espe-cialn1ente en1 relação ,{i dis

cnssão dos tHulos 2.0 e 3o~ o Congresso é testemunha de crn,=-
vieram á tribuna todos os ·oradores que .se insereveram~ e bern 
pequeno foi o numero daquelles que se occupara.rn con1 o a~
sumpto propri a1nente do debate (Apoiados) : 'O Congre~s·o é 
teste.tnunha de que oradores suhiran1 á tribuna, e mais r~r · 
un1, para discutir negocias. particulares rio Partido Republl·
eano do Rio Grande do Snl: -o Congresso é testemunha de rp1 o 
~outros vieram discutir o ca.san1e.nto civil. que não estava en1 
discussão: outros vi erarn discutir a organização do Pode; 
.. Judiciarió. materia. já votada ern prirneira discussão, quando 
o Regimento pro h H1c :fallar-se contra o vencido~ isto é~ m~nda 
respeitar o voto do Congresso, ao n1cnos durante o per:wdn 
da discussão (Apoiad,os); n Congresso ó testen1unha, . 3:1~da. 
dr: qun a prrt.r•xLn de\ nJ'P,'aniza~fí.n rln r•::-;!ados n TI11.H1lf'lpJOS. 
nós ouvin1 os. além da discussão dr. on tros assumptos, a na 
discl'inlinação de rendas e a das ·ban·t:iras eslabelecidas entr•:.-', 
.os estados de Santa CathariT..l.<~ .e. Paranú. 
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Esse desvio das normas regimentaes, além de constituí
ren1 um exemplo pouc-o edificante (Apoiad'os), de approvar 
em un1 dia um Regin1ento, para no dia seguinte .ser desres
peitado, trouxe-nos n1ais de un1 incid_ente de.sagradavel~ de· 
que o Congre-sso foi teste1nunha. (A.pma.dos.) . 

Si o Reg-ime.nto tivesse sido observad·o pelos oradores~ s1 
este.s attendessen1 .á força da lei~ ás advertencias da Mesa C! O 
tCO'ngres:so. ·ter-se-ian1 ev1itado os in .. eidentes desagradaveis 
entro os cüversos r illustres 1nembros da dcputa.ç.ão rio-gran
(lpnsc (A1JOÜJ.dos) ~ l,er-se-i a1n -evitado allusões a ban que·t.es po
líticos e a discursos proferidos em outro logar~ com O. que 
-o Congresso nada ten1 ·que ver. (Apoiados.) · 

Assitm~ pois, :meus eollegas, ainda~ uma vez yenho pedir
vos, en1 non1e da vossa lei, do vosso Regin1ento, em nome do 
proprio ·interesse do Congresso,- que afasteis completamente 
daqui todas as discussões extranhas a-o assu1npto contitu
cional (Ap.oiados), e que os oradores se cinjan1 á critica se
vera, livre~ mas ealn1a e reflectida, do assumpto do debate •I 
(Apoiados.) . 

Assin1, termnos evitado a reproducção dos incid~ntes. des
agradaveis fle que fümos testen1unhas durante a sen1ana pas
sada; teren1os, ainda, dado u1na prova de respeito á lei, por- · 
que, como já vos disse, é pouco edificante o exemplo que es
tamos dando de votarmos hoje un1a lei para nos reger, e des
respeitai-a no dia seguinte. (Apoiados.} 

Confio que os illustres n1embros do :GongTesso n1e hão 
de auxiliar ·na observancia das disposições do nosso Re.gi
n1ento; eonfio que as discussões correrão caln1as e reflectidas, 
afü11 de que as questões su.j eitas 'ii nossa deliberação o cri
t.ica soffran1 un1a verdadeira discussão .e critica, para que 
pos.san1os n1elhorar o proj e.cto constitucional, afim de que 
elle seja convertido em lei. (Apoiados.) 

M·ãs. para que o projecto possa ser n1elhorado pela dis
, cussão, é necessa·rio que esta corra· caln1a e que· verse, exclu
sivamente, sobre o assun1pto, c·omo presereve o Re.gin1ento .. 
(Apoiados . ) 

Ab1da un1a vez. em non1e do paiz, en1 non1e do.s proprios 
fóros .do ·congresso Constituinte brazileiro, appello para os 
n1eus Jllustres collegas, afin1 de ~cun1prirn1os, de hoje. em ·deant·2, 
as disposições elo n?sso Regh11ento: (J.lfuitos apoiados_.)) 

VozEs -. :\I·Úito bmn; muito ben1. 
O SR. PR.ERIÍlENTE -·- Tem a palavra o Sr. Lan1ouni et~ 

. Godofredn. 

O Sr .. Lamounier Godofredo (AI ovirnento de attenção) ..____. 
Sr. Presidente, Srs. membros do Congresso Nacional: o as
sumpto que escolhi para occupar, ainda que momentanea
~ente, as ~vossas attenções é, sem duvida. alguma, de summa 
1mportan~1a. e. por dema~s melindroso, - n1elindroso não só 
pela mtllhphc1d~de. de OPIJ?.iões, como, tambe1n~ porque fere de 
perto 1;m1 c~os clJrr1tos ma1s sagrados e inviola:veis do cidadã·o 
- a. hberaarle r.lr consciencin. 

· .venho tratar da questão reUgiosa e, com especialidade 
da l1berdade rJe·- cultos, 1nateria consagradá nos arts. iü ~- 2o' · 
e .72, ~- 7° do pro,jecto constitu,cional. ' · ' 

. Pouca2, Sr. Preside.nte, palUdas•, 'Singelas. poré1n con
Vletas., serao a.s palavras que terei de pr·oferir sobre este iro-
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portantissin1o assun1pto; c antes de~ come·ç.ar. cumpre-n1e~ em 
primeiro lagar~ implorar a benevolencia de meus illustres cal
legas, na .certeza ele ~que~ subindo a esta tribuna, inspiraram , 
rnc tão sóment.P dous grandes sentimentos: o cumpriment0 
do cl0ver c ·o desejo, que tenho, ele contribuir com o n1eu 
fraco contingeni r para, quanto antes. entTarn1os no regilnen 
da lrgalicla.clr r clotarn10S a nossa Patria C0l11 un1 cocl]go poll
tico qu0 seja a garantia de todos ·os direitos c que sir-va, ao 
n1nsn1o ton1po,1 rlr cxmnplo Ú·S gerações que !üío cl0 vir. 
(Mn?".to bern.) . 

Quando~ Sr. PJ.·esidcntc. apôs os a·contecin1entos de L) díJ 
noven1bro~ que fransforn1aram o ·organisn1o politico do paiz. 
o Governo Provisorio, cheio de abnegação e patriotisn1o, :ini
ciou a sério elo r0:forn1as politicas o sociaes tendentes a con
·SOliclar o novo regilnen inaugurado, eu vi a alrna nacional 
levantar-se cheia de fé . .cheia de confiança e applaudir com 
deli.rio os benen1erüos cidadãos que il11plantavan1 no seio da 
Patria os grandes dogmas, os grandes princípios~ as grandes 
i d~as da escola republicana. 

Reconstruir o paiz sqb os n1olcles mais den1ocrati.cos. 
n1ais liboraes era, sen1 cluvida algun1a, pensan1ento· dominante, 
nã.o só dos hornen.s que tlnhan1 en1 mãos a respo_nsabilidado 
elo Governo, ~como ele todos aquelles que sabem collocar ac:i:n1a 
dos interesses 1nclividuaes, acirna das questões apaixonadas 
da politica, o ·engrandecin1ento 1noral, n1aterial e jntelleetual 
de nossa Patria. (ilfv,ito ben1,.) 

Duas reformas foram logo decretadas. como corollarios 
elo facto revol uciona·rio. A multidão que presenceou, no 
can1po ela Acclamaçã-o~ a brilhante victoria alcançada pelo 
Exerci Lo e Arn1ada nacionaes, con1punha-se de todas ns elas
ses laboriosas e activas da sociedade. Lá estava o operaria. 
que faz do trabalho a vida c da vida, muitas vezes, uma série 
não interrompida. de sacri'ficios (11ittito be?n) ; lá e.stava o ex
trangeiro~ ·que longe da patria ·e ao nosso lado .con1partilhava 
de nossas alegTias: nivelar. portanto. todas essas· classes 
s-ociaes, chan1al-as a. cooperar ·na rcconstrucção do paiz, to
Jnando parte na nossa comn1unhão politiea, era dever que Sü 
impunha ao.~ olhos do Govern.o Pro\r:isorin. 

E tanto elle assün eon1prehendeu~ que dias depois pro
n1ulgava as duas g'loriosas reformas - o suffrag·io uniyersal 
e a gran'de naturalização. (1lfttitos apoiados. ) 

Outra rr:forma. Sr. Presidente, de. importanc.ia eapital 
não se podia protellar: era a separa·ção da E.greja do Estado. 
Quando foi J)ublicado o de-creto qu c veiu rlisc.rin1inar os dous 
poderes, temporal e espiritual, eu confesso que tive sérios 
receios, reeeios que eram tanto mais naturaes, quanto é certo 
que a Revolução de 15 de noven1bro, qlie ref.orn1ou o sys
telno politico do pa1z, que sepultou en1 suas cinzas todos os 
odios, todas· as 'recriminações do passado, que inieiou uma. 
politica ele paz e de fraternidade, sob o glorioso len1ma - niio 
ha vencido.'!, n,ão ha vencedores -, essa Revolução, repito, que 
operou todos c~ses milagres~ nã.o destrtl iu, não apa.g·ou as 
erenças. os· sentirnento.s r. as tradições do povo brazileiro. 

_[E· a religião f'1 uma tradição legendar1a no nosso pajz. 
Esses reeAios, porénJ., Sr. Presidente, tiveran1 curta du

ração. 
O decreto de 7 de janeiro do anno passado, que· separou a 

E'greja do Estado. foi escripto con1 .. tanta habilidade, com 
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tanta sabedoria, que foi recebido c~n1 applausos. até mesmo 
pelos proprios interessados na questao: os cathollcos · (Muito 

bem.) ~ . . 
o SR. BADARó -· Não ap·oiado. Acceitou-se, Slmples-

lnente como un1 modus vivendi. 
U~ 1S!R: REPRESENTAN.'l'E- TodOS OS bispOS O acecitaram. 

o· SH.. BADARÓ - Não a-cceitaranl' tal. 
o 'SR. LYMOUNIEn. Go~OFHlEDO .- Tc1~~i occas.ião de pro~· a~ 

com doclHnentos ao 1neu JllusLre eollega e an:ngo, qur { 0\ 1 propr1o Clero que se levantou pe~i:1.clo a n!ais comp e a -
berclado para todas as eTenças. (Mnüos apo~ados.) 

U~I SR. REPRESENTANTE - Esse procedimento é lTIUito 
honroso .paTa o Clero. 

o SR. LA?-.!OUNIEH GoDOFREDO - No e.mt3;nto, Sr. Pre~i
dentc~. aetos p·os1 erinres elo Gover1:o .Proviso_rio, attentatDnos 
da liberdade 1ndividtml (Não apm.ados; apo~ados ·e apartes), 
con1o a e:s:c1usão dos padres do seio des-te Congresso._ .. 
(M'l!.itOs a[JOia.dos.} 

u~r SR. RE:PRESIE'N'.rANTB- Verdadeira violencia. 
' O SR. I..JAMOUNIEH GoooFREDO .:_ ... con1o, por exemplo, es

tabelecPr uma penalida,de ao parocho que rec.ehesse en1 ID:a
trimonio os nubentes sem que t1vessen1. anter1-orm,ente, satJs
feito as eondicões exigidas pela lei eivil ... 

o SR. 'M0RA11:S BAJRJROS -Essa a.r:bitrariedade é justa e ue
cessaria. 

· O Sr.. J..JA:!\1!0TJNIEn. GonoFR.EDO- ... esses actos, repito, 
essas ex:cepc·ães orti os as provocaram, não só por parte dos 
.catholieos. como~ tan1hem, p·or par'Le do episcopado brazileiro, 
un1- prolesto ou~ antes, nmá reclan1~ção, que ehegou aos ou
rvidos do eJ1efe do Governo Provisorio, pedindo o fiel cum
pi"in1f~nt.o das salutares disposiçõ·es do decreto de 7 de janeiro 
e que fossern riscadas do nosso pacto :fundamental as excepções 
úclio~as an CJrro r :1 lihPrdanr. de consciencia. ('Afnito bern.) 

O_ Srt. ArrHSTIDES l\IAIA- Essas disposioõ,es foram conse
·quenCJa dos actos elos padres e de algnns intrig·ante·s . 

. EsJe é que é n facto. 
lhvrA ·voz-· Neste po11t.o o Cl.ero tinha razão .. (H a o,ut'i·os 

apm·tes, e n Sr. Pí'e,r:ddente ?'eclama a aUenção.) 

o SR. LAl\10UN'IER GonoFRJE'J)O- F-oram. sr: Presidente. 
esse.s attent.ados contl'a a llbrrclade de consc.iencja .que deram 
origen1 Rn Partido .Catholico (Apar·tes), partid'o que combati, 

.. que com·bato e que combaterei, porque não posso admittir u1n 
par.tiçlo~ p'IeHea1_1do eleioõles, :que não tenha pro;g'ramma politic·o 
definido. CApotados.) · 

O SR.. BADARó -0 Oatholicismo é tão grande que nã.o cabe 
·dentro· elo' J11olde estreito elos parLirJos. 

O Sn. LAJ\JOUNIJ~R GonOFiR!EDü- Ainda, Br. P1~esidente. si 
e~r~·e partid~, :que apparece~1 t.rahalhando nas n1tilnas eleiçÕes~ 
tivesse, unJCamon te. por :fm1 a propaganda drt i rléa. catholica 
e jmpeclir as invasões do Poder civj] .sobre o espiritual · eu 
não vacil).aria .um SÓ instante Cln collocar-me no numero de 
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seus associados. porque nãu me l'l1Vt't'gonho dP. confessar pe
ranle o Congr·,~sso c peranl.c n rmiz ir1U•ir·o qr1r. 1.amben1 sou 
catholico. (Lllurtn bem; rnviln bem.) 

TJ:rvi 8R. HhvrmsrRN'rAN1'E-neYr' .!.!lnriar-se tlis.;.:o. 
U:L\1A \'f)í'. --\Ias eaLholico, ap·ostol ien, ron1ano ? 

O Srt. B,\D:\IU'l--Essa é fllle é a qlH~stão. 

O St1. l..,\\Hn:~tEn. GonoFHEDO- Sr. Pr·esillrnle. eu con1-
b a L i, c o n1 h n !1 1 ,, 1 • 1 ,, n I 1 n I (' n' i r, s ~I' p a r l. i t1 o. pu 1 • q t 1 e . si a se 1 r l ado. 
á. son1b1·a dP. s11 a ii a r1dri r a, Vt\ln n.n i 11 h a l'f\·m-se c·aLhnl i c os pra
hcos e enr1\·~do.:.:. pot· mri r·u lado vejo ~iH111l0snHmL.e especula
dores, despcrlatln~ rla llPpllhlica. drcallidos ela Monarclüa que 
qucren1 ú cusla dn r·clig·iflo galgar posii;ãcs que poecle'rarn. 
(Jhtito b c:n;) · 

Ul'vTA Yoz-E.quc especulam con1 a. crneslão religiosa .. , 
O SP •. ~ToP • .-\l~s D.-\n.nos -- ResLaurarlo1·es con1 a eapa dn 

catholicisrno. · · 

O Sn. L\~TOTJN·JEH Goncwrn:uo-Pcçn aos n1eus clistineto~ 
collega::; t' rtnli.!::!:f)~ qu:; nw cnnsinlan1 rnanil'esLar corn Ioda. 
franqnrza e 1 1bPrcladt~ o nwu pensanwnLn; tenho eompromissos 
antigos. e rlest.a tribuna só desejo suslr.ntar as irléas que 
prég;nei nos lenliJ10s da propaganda. (Ap~OJ'iarlos). Não sou con1n 
o JTlen ilh1st.re eornprovineiann (rc{r>rindu-se no 8't'. Brulru·rí). 
cuja responsabilirl<lclc cnn1eçi1n de1)0i~ dr '15 de novembro. 

O SH. B.\D~\RÓ-A .C{tH' Y1~1n islo nn. easo '? (Ila Qutí·os 
apa1•tes.) 

O Sn. Lx;vrOUNIE:P, GoDOF'r~Enn --- Tt·n.tanr1n rla separação da 
·Egreja dn EstarJn. ,ennhe(~·n r:rnalrn PS('Cl1a::; nn. anles. qt1atro 
systen1as, QlW reg1.1h1.m r·;:;;la malt'ria. Yun rles,•nvolYel-os 110·
rante o CongT(~~~(l, ninrla qfl:• s~TnthPt ÍC:in10ll LP. 

Conhr.(:n a /..,;'s(·nlfl. tlu~or·}·rr/.i('u, ~Cprr. TWNlnminon entre as 
nações rlo Or·ient0. e (lllf' na li~clar!0 Mt'-rlia fni 11nsla em pr<-1-
tir.n. por )InnOCf'llC'in ]Jl c Gregnt·io vn. Essa t•scola rnn:::;isl.r· 
nn. nhsorpc.ão c..:lo Pn.riPJ:' 1Pmpora1 rwln r~pirilual. 

A Est~ola rlos J•Pliai.ôcs JjOl.iticw.:, que é a. absOl'pção dn 
Eg·r.cja pelo Esl.ado, foi arn1a politica r1r qne lançaram mãn 
Henrj CJtr P- VIII. Ph ilipnP IT r. Lu iz XiTV para pratica l'('Jll ::ts 
111aiorcs arbi l.rnriP.daclcs. 

Essas clnas escolas são hoje. con1baficlas até pelos prop-rios 
escriptores cafhol icos, corno nocivas r perniciosns ao rspirifn 
moderno, qtle trabalha sem cessar para o grande drsicle?~otum. 
ele Cavonr:- Rm·r:.ia lú)re no Estnclo liVn". 

A Escola dos crmcorâatas tern por fim estabelecer a mais 
perfeita união entre os dous poderes- cspirifua 1 e civil. 

_:... união da Egreja com o Estado, diz un1 grande publi
cista, não Ã se11ãn um rE~slo do paganismo: repousa. sob o falsn 
prlnc i pi o dr Qll P a rr-1 igião é uma C' on sa pol it.ica e qne o Es
tado. senho1~ ahsn lut.o rlc Iodas as eonscir.ncias, poderá fazer 
r~mn· rJUO ns srn~ snhrlitos prOCllrl'm n sna snlYac-}1-o nR. rrligifin 
qnc• p,iJ.,':'\ ~HlOTthl. 

A srr y0.rclarleirn 0slr principio. 1H'rn razão linham ns 
imperadores rnmn11n~ n1anrlanrlo degolar ns innocentrs. :1 
Hespanha exp11lsrnuln os p'rnlr.slantPs ele ~eu territorio. a In
glaterra persr;~lJindo os e::~tholicos. n Rnssia fazendo pesar a 
su~ n;ãf' de ferro sobre a caheça da desgraçada Polonia. 



Não prêcü;o i1' buscar QD1 outros paizes as consequencias 
deste rn-.jneipío; basta analyzarmos as cUversas phascs por que 
passou a Heligião CaLhoUca AposLol:ica Romana, no ten1po do 
ox-ln~:])l~rio, para, desde logo, eheg·armos á conclusã.o de que 
e~.sa união rra imp·oss1yrl r. atf\ prr.iucUcial ú antonornia r 
ínrlr•ppnflr)nr·i:_1. da p'.."'hpria Egrrja catholiea . 

. .Jú não qnrro, Sr. PrcsjrJrnlr, J'Olrmhrm: as luc.Lns g'loriosas 
(liW lc·ve r10 snsirntar a Egrr.ia brazilrira contra. as nsnrpaç:·ões 
rlo PoclPr trmporal na colrbrl' qu~.'ilrio Pcl:iginsa; basta vos 
cliz,•r qur o :wt. 5" da Const.ituieãn poliliea. (!Drf eonsagrnva, 
rnrn·(; ~'!'ligiã" offieial. n. CafJwlir.n Apostnlira Hnmnna, 11uo 
nn~;saxa de uma lrftra· n1or!a ! · 

E si a religiaão can1inhou tanto pa1'a o occaso 11os uHin1oi=l 
I r.mpos da Mnn·archia, :foi porqur a Monarehia :fazja rla re
ligião um inc;!rnrnrnto vil rlr snas pa.ixõrs. (Apoiados.) 

· O S.rt. BADARó- Não apoiado:. contra isfo protesLan1 iorlo8 
os cat.holi c os. 

o .SH. AlR:T.STIDES MAIA- v. Ex.~ até, fRzia r~artr rlr 11111 
grupo~ Cfll0. adoptava as idéas ultran1ontanas. 

O 8R.. IAlVLODNnà~ GonoFREno- Por rnais qu0 queira af
:fastaT deste debate quest.õe.s. pessoaes, n nobrr., Drp'utar1o só 
cle.~eja arrastar-n1c para e.sse terreno. 

O Sn.. PRESIDENrrE- Att.enção ! P0~o .aos 11obres Deputado~ 
.qu r não jntPrron1parn o orador. 

O Sn: L~u:tOUNIEH GODOFHIE~Do- Sou rlocil r~ ao rnesn1ci 
t.ernpo, obediente aos conselho~ de V. :Ex .. , .Sr, Pr.rsidentP: 
não acceito o l'Cl)Lo dn nohre Deputado r eonUnúo con1 a 
n1esn1a ealn1a ·a discutir o assumpto. Os nobres Deputados 
não poden1 contestar a minha a:ffirrnac,ão. 

E' assi n1 que a Consf,ituiç,ão uohtica elo ex-In1perio, 
adoptando como ·religião official a Catholica ~\postolica Ro
n1ana, que tem j)Ór base o juramento, isto é, -o eon1p·ron1isso, 
que se ton1a' Derante Dm1s. de hen1 cumprir os seus deveres, 
n.ão podia, infringindo·· as leis da Egreja,, abolir. como aboliu, 
esse juramento em quasi lnc1o~ os actos officiaes! (AJJoia.clos.)' 

Quando; -~'Sr. Presidente, fui r leito Deputado no ten1po da 
Mona.rc'hia e tivr~ a ·honra ou, antes. a ·.g·loria de ent.rar no par-
1an1rnto hrazHe)rn en1 non1e elas idéas republicanas, re0·usei
n1e a pr·estar o :juramento rlo rsl.;;;lo, não porque :fosse elle 
eontrario ú:::i minhas crenças rrlig.iosas. n1as ·porque era eon
l.rarin ús nünhas convicções polil.icas (~11nitn IJ(J?n.) • 

Não podia. Sr. Presidente, junú: r1efender o rei e a Con.
stitnição politica do p'aiz. sob pencü de pl'aticar un1 perjurio, 
de renegar o men passado e de n1entir á minha propria con-
sciencia. (Apo-iados; rnnUo be1n.) ', 

O SR. ZAMA-E nós snppriTnin1o·s logo a forn1ula. · 

O Sn. LAMOUNIER GoDOFREDO - E a suppressão dessa 
for'n1nla hnl)Ortava. ou· não urn at.tentaclo. um desrespeito :i 
religião r1o Estado ? 

U.:.TA~ Yoz- Era a sPnLença. de n1orl.o ela religião. 
(A.l?niados .) 

0 SH:. LAMOUNTEIP. GODOFR,EfDO- Penso, Sr. Presidente, ter 
dem·onsi.rado eategoricmnerrte os jncon~.renientes desLa escola .. 
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que combatü en1 nou1e elos p1·oprio~i i nteres;:;es da E'grejà. 
(.AtJoi ado~.) 

A f~se:Jla anH't'je~u_m, :-:Ir .. Presídeulc•, qnu l.t:•JlJ p·or firn sus
ter~i<:u· a 1ndependr-me1a l'CCipt·-u~a elo~ clous poderes, (~ncontra 
hoJe gTanclt: nu me1·o de parl idari us, alt\ mt:::smo nas fileira::. 
cl o ·C 1 e r o . 

E_' );tsla,JJW_nL~· no~ p_aizes un.de ·pl't~clornina esla escola .que 
a Rel1g 1 ao c ... aLhulJca nm1 s Lmn tlo l't_·s~-111 u e unclt~ o E·vang·elho 
1·ego a opinião r~ I_Js costun1cs. 

Quu c·unLl'atiLt•, ~r. PresidenLe, ttüu nos oHel.'tj.\_jeiJJ a Hes
]:Janha (~ a 1! ai i a dt!a nLt• das euuq ui sLa:-:. gloi'insas alcaru~acla;:; 
pela li!JeJ·dadc·. du L~tllJ~(jicne.ia, na .. :\..tnc1·icá elo Nol'Le, no• Ca
nadá, na Trlanda c· ~~ut cliv8rsos mtnlões ela ,Suissa? 

E' UtYl::l verdade~ ~~·. Presidente, eou·sagT·ada. p'ela expe
rieneia, que Ioda rdigiào do Est.aclo t;· UJl1il J;cligião. rnorta, ao 
passo que iocla E:~1:eja separada do Estado ~~: uma Egreja 
vi v a ! (i..l:ln Uo b ern.) · 

E.:sla c'stola, Sl'. lh't~:::;idente, !JUL' l~c·m pnt· fim esl.alJelecer 
a !lnais nJn1plel a iLJclcp·endencia entre -us dou::; podcl.'es, vai 
buscar o seu fuudarncn to na grande rnaxima chl'istã:- Dai a 
Cesar o que é de Cc~a'J', e a DeuJs o que é ele De·as. 

Foi o propl'in fundador da EgTe.ja Catholica quen1 pro
feriu esLas pala v r as; foi ello, portant.o, Sr. Prcsidelite, que, 
:0n1 non1e ela liberdade. n do Jjjnvangelho. pecliu a separat.ãn ela 
Egreja Cio E'slaclo,- soparnção que, na phrase de Vinet, não (~ 
1.una questão ele con vcniencia~, ele perfeição ou ele época, rna:-.; 
o de-\·er, o direito, a necessidade. 

Eu podia, ainda, .Sr. Presidente. LraLanclo desta nl8Un
drosissima questão, clescnvolvce as diversas tlleorias de Hobbes 
e, Spinosa, que pug·nam p·cla supremacia do Estado, en1 eon
tl'aposiçãn ús Lloutrinas de Suarez, du 3lais1Te e B ~. Thornaz 
de. Aquh1o, que de:l'enclen1 a suprem a c ia ela Egrc..j a.. 

Podia, ainda, citar as upiniõ1es do Locke e .Adarn ~miLl1. 
reclain:ando a inclependenci.a reciproca dos dois poderes, e, 
ben1 assiln, historiar -as diversas phases por .que t.ên1 passado 
Egre,ja e Estado, desde -os prin1eiros seculos do Christianisn1o. 
até a Concowlata d0- Francisco IT; dessa épnc.a (t Revolução de 
1789, ·ela R0voluçüo ú Concorclal.a de 'lSOJ, c eles la ela ta aLt~ o::; 
tempos ·n1oc.lern.os. 

·' Não quero, porém, ·S.r.·. Presiclenle. o não o devo fazer, 
p'ara não canGUJ.' a aL.tell!;,ão de meus Llignos cullega~. (Nüo 
apoüulos.) 

O SR. Pru.Nctsco CVElG.-\- V. Ex. Lern l'allaclo com muito 
brilhantisn1o. 

O SR. L_-\l\IOUNIER GoDOFREDO- D1esde que, senhore~, qon1o 
já tive. occasião de manifestar em apal't.o ao meu di~t:-ncto 
amig·o e companbeir~' de hanc.~da. t:enlto rc8pon~abllrdacle 
pelas idt~as que enLlllClcU' c_iesta .trJJ~~tllêl,. pc~nJU? 1~a .nunl;~1. p:~o~ 
paganda .contra a j\1 ona1T.llla dot eno.1 p I'H1C.lpJU:s, :su~ L~nLe 1 tOL~ati 
as idéas, Lo elos os clogm as cl c m llllla escola poliLwa (.Jbf.1,to 
7-'etYl~) · U' JI[J ••• 

O Sn. BAD,\RÚ -_Ah. [ Então V. J~x .. coJ:-:fnssa que reco-_ 
nhec·c alguns dngmas '? Estimo muito ouvir Isso. 

O Sn.. LxMnUNJEn. .GoDOF!J.1iEJJX)- ••• tle::;t~!e t1Ue, Sr .. Pt·~-~ 
s] dento, eornu ~olda.tl LI· da Repu lJliea. !-~uuse•gu 1, .vel.a . declwtv;,~ (~ 
do a1nigu~, veia luclcfJ't:ndenc.ia do clcrloraclo nunen·u, oecupal 
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uma cadrira na ult,i1na Can1at'ê.l da Mona.J:chia, ipso facto tenho 
declarado ao Congresso Nacional qlle sou partidario da escola 
americané\., cuja divisa ::-:e l'l'S'lnne ne::;Las palavras: -1ihel'clade 
para Lo das as eon~ciencias. (AJ)plausos.) 

O SH.. AM:PHlLOPHTO- ]~' isso o que os calholieos pedem, 
ficando aos estados a liberdaClo de~ constituir, eon1o enlcnde
ren1, o seu respectivo estatuto 1·e I ig'iosu. 

O Srt. LAl\10UNIE:H GOlDOFHEDO- E' essa, tan1bem, a minila. 
opinião. que Jnais !arde Jnanifr:!slal'ei. 

O SR. A-rviPHlt/JPHIO- Desejo mulLu ouvi l-o tlesse ponLo. 

O Sn .. LAl\tOlJKtEH GuuoFHEDU- Seclal'io, porl.anLo, Sr. Pre
sidente, da completa independcncia elo~ clous poclci'CS, Lenl
p'oral e espiJ'itual, querendo a1 1nais con1pleta liberdade para 
todas as crenças, para todas as opiniões, sou obrigado a de
clarar ao CongTesso el ao paiz il1 Leiro', que não posso prestar 
o 1neu apoio e nem. tão pouco: o n1eu voto, a Loclas essas 
restricções odiosas á liberdade ele consciencia, que figuran1, 
para nossa verg,onha, no 1woj e c to constitucional. (Muitos 
apoiados.) , -

UM Sn.. REPH.ESENTAN'rE- ·N,esse ponto, n1uito ·ben1. 

O SR. LAl\TOUNIIE'R GonoP~EDO- Não posso, Sr. Presidente, 
contribuir con1 o n1eu voto para excluir-s·e da representação 
nacional uma classe tão nobre .. c tão d istincta, con1o a dos 
padTes; .que. exerce na sociedade o sagrado 1ninis Lerio de levar 
á cabeeeira do enJern1-o as ultünas consolaoõ•es da fé. (Mn'ito 
be1n!) 

O p·adre é un1 cidadão co1no outro qualquer, e despojal-o 
do direito de tomar parte nos con1icios da Nação ser;ia a n1ais 
gra:·ve de Lodas as injustiças, porque seria nivelal-o ao anal
phabeto, ao mentec3,pto, que não ten1. capacidade rnoral. 
(ll-lu'i'to be·m.) 

Ul\IA Voz- Isso é que é ser republicano. 
O SR. LA~IOUNIER GoDOPREDO -.Não posso contribuir eon1 

o rneu voto para que tenha effectividacle, neste paiz, a dis
posição constitucional que manda expulsa~ do territorio b~~a
zileiro a Con1panhia de .Jesus. (Apoiados; muUo bem.) 

Não é a occasi~o, agora, Sr. Presidente, de enumerar os 
acLos 1nerilorios e serYiços relovanUssin1os que essa Com
panhia presto·u ao nosso [J'aiz em tempos .i á passados; seria 
alongar o n1eu discurso. e eu tenho necessidade de s·er breve. 

Dizem que o jesu ita é nm ente pernicioso á sociedade, e 
que sua alma, tão negra con1o a 1ntina, vi·ve e cresce á sombra 
do crin1e l Pois ben1; si o jesuita ~~ Ludo isso que se affirma, 
temos leis, .e punil-o ~orn Loda, sev•eridade e rigor é· nosso 
de·ser; n1as nãc devemos contra elle lançar 1não da politica, 
da· força e da oppressão; porque, já dizia um grande parla
rnentar do In1perio:- A politica da força faz n1artyres, e os 
n1artyres resuscitmn; a politica da corrupção faz miseraveis·, 
e os n1iseravois apodrecem antes de morrer. (Applausos; 
rntttit;o bem.) 

Outra disposição constitucional, 1Sr. Presidente, · .que 
LamlJem é 1.1111 attentado á liberdade de consciencia é a do 
§ 5'0 , QlJe reconhece apenas o cemiterio secular, adrninistrado 
.pela auctoriclade municipal. (Apoiados.) 

• 
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U1v1 Sn.. H EPH. ES EN'l'ANTg- E, u u Lra víolencia. 

0 SR. LAMOUNIER GODOFREDO- A. existencia de cenlite
l'ÍOS seculares é uma necessidade uo 1·egimen da completa 
separação, para impedir a reproducção ele alguns factos que 
se deram no Len1po da Monarchia c que só servern para 
attestar o nosso atrazo intellectual. (11I·uito uem.) 

Para evitar, portanto, que alguns padres, dominados rnais 
pelo fanatismo do que rnesrno p~los senLimenLos de ual'idade 
e religião, n1anden1 atirar ao can1po os caclave1·es do:; l iv1·l~S 
pensadores, neganclo-lhos, asshn, un1 vunlladu ele LcJTa no 
jazigo eterno dos n10rLos, ó que julgo do indeclinavel neees
<;>idade a manutenção de ceyliterios seculares, administrados 
pelas auctoridacle:3 rnnnicipaes .- C~Iuito lJen~.) 

Penso. vorért:t., Sr. Presidente. que cleyo fi<mr ús ü·nmn
clades e corporações religiosas à - liberdade ele construi rern 
P. aciministrarem os ~eus 0emiterios. ·· eon1tanto que fiquern 
sujeitos ás leis de llygiene, de estatistica e cl1~ policia .. 
(Apoiados. ) 

Entretanto, não é esse o ideal republicano. 
Essa distincção de cemiLerios seculªres e religiosos des

appareceria para sen1pre s_i a Egreja CathoUcrt restaurasse 
uma pratica que foi usada no seeulo IV e de que :falia São 
Thomaz de Aquino, que adn1iltia um só cen1iterio, e esse 
comn1um para todos os indivíduos·. (Jfuito be1n.) 

U~A voz-- Isso é que se1·ja bonito. 

O SR. LAMOUNIEH GonoFREDO -·-E, !1a verdade, Sr. Prc·
sidente, si é durante a vida, na eonvive1wia social, que pre
gamos o gt'ande dog1na ela egualclacle hmnana, poe que razão 
esse grandioso principio não lla de pe1·n1anecer (Ümois da 
morte, justamente no lagar destinado aos mortos, onde todas 
as crenças, todas ~s opiniões desappai·ecem. e onde sé jm
peran1 a lagrjma, a dôr e 3 saudade? (Applausos.) 

UM SR. REPRESENTANTE - Resta saber si ella está por 
gloria e honra. do Governo rapublicano. (Applausos; 111/Llito 
bem .. ) 

. n SR. LAl\lOUN tER ({oDOFREDO --Quero, tan1bem, Sr. Pre
sidente, que o juramento seja facultativo, podendo cada um 
prestai-o de conformidade c01n as suas crenças e opiniões 
não só os padres catholicos, para abençoaren1 os logares des
tinados a seus fieis, como, tambem, os Ininistros de todas 
as religiões, para prestarem . as ultimas, homenagens de- seu 
realizado o ideal dos povos livres. "' 

Não vejo, Sr. Presidente, inconveniente algum na exis
tencia de um só cemif.crioJ desde que ü~nhan1 ne1le jngresso, 
religiosás. (Apoiados . ) 

Proceder por outra fónna seria fazer ünposições á liber
dade de consciencia, que defendo con1 toda sinceridade, para 
isso; 

Restabeleça a Egreja Catholica esta pratica, e · estará 
rito áquelles que, em viria., fora1n sectarios de suas dou
trinas. 

UM SR. REPRESENTANTE ~- Isso é que é ser logico . 
O SR. LAMOUNmR GonoFREDO- E, occasião, Sr. Presi

dente, de satisfazer os desejos do nobre representante pela 
;Bahia; vou. me occupar d9 estatuto religioso _de cada Estado. 

· ...... . 
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A disposição do § 7° do art. ~12., 9;1?-~ diz: « N el!-hun1 
culto ou Egreja gosará de subvent;:.ao offiClal, nern ter~1 ~,~ .... 
lações ele clependenci_a ou alliança. con1 o G?verno . da Un~ao 
ou o dos estado.~», e un1 corollarw do deci eto de 7 de ,la-
neiro, que separa a EgTeja do Estado.: 

Vejo, porén1, Sr. Presidente, ~o ünal des~e paragrapllo, 
não só un1 attentado á soberania e 1ndependenc1a elos estados, 
como, tan1ben1: a negação con1plet.a dos principio~ lil?eraes, 
reconhecidos e consagTados no decreto de 7 de Janeiro do 
anno Dassado . 

ü SR. A1\lPHILOPH~lO -- Muito ben1; deve haver an1pla 
liberdade. 

0 SR. LAMOUNIER GODOPREDO - 0 Governo· Provisorio, 
que nesse decreto concedeu a todas as confissões religfosas 
a faculdade de exercere;n o Beu culto e regerein-se segundo 
a sua fé; que aboliu o cUrei to ele padroado. con1. todas as 

·suas instituições, recursos e p1·erogativas; que reeonheceu a · 
todas as egrejas e t·onfissões a personalidade jlp:·idica para 

. adquiriren1· bens e os adn1inisti~aren1 sob os lünites postos 
pelas leis concernentes á propriedade de mão n1orta; que, 
finalmente, deixou liV?·e a cada Estado o arbít-rio de rnanter· 
este ou aqu,elle culto, não podia, Sr. Presidente, sob pena de 
incoherencia, estabelecer a imposição odiosa do art. 72, § 7o, 
que veda aos estados a liberdade de constituiren1 con1o en- . 
tenderen1 o seu respectivo ·estatuto religioso. (Apoiado.) 

.,. 
O ..Sn. AM.PH1LOPHlO- Entretanto, dizem que são sobe-

ranos. 
. O SR. ]~A~~IO'UNIER Go:ooPREDO- Desde que, Sl'. Presiclenle, 

o Congresso Nacional approvou o substitutiYo do Er. Lauro. 
Sodré, concedendo ·aos estados a n1ais con1pleta liberdade na 
organização dos n1unicipios·, por> que r~zão não deixará a 
estes n1.esmos estados a faeuldacle · de n1antere1n este ou 
aquelle culto ?· 

O SR. PALETTA-Len1bro a V. Ex. que já legitünou a 
:separação da Egreja do Estado. 

o Sn. LAMOUNIE.R GonoPREDo - O que reclan1.o para o 
meu paiz, .Sr. Pr~side~te, não é un1a innovação na legislação 
de alg·uns povos que Jlorescen1 á smnbra do governo demo
cra.tico; ahi ~slão as constituições da. An1er'!ca do Norte, 
Su1s~a e :Mexwo, qu~, '\;edando aos poderes federaes a sub
ven.ç~o .de cultos, de-.ar'?, ~ntretanto, aos estados, cantões e 
provincias, a faculdade. Inteira de o fazerem. · 

. O .. Sn. AMPHILOPHio ---. 'Até ás con1n1unas. 

_ . O ~R~· LAMOUNI.ER ~OJ?OPR~oo- Lá estão, para exemplo, 
os cantoe:s de Valais, 'I es1no, Bernc, Friburg·o e tantos ou
tros, adoptando u1na, duas ou n1.ais religiões. 

O Sn.. AMPHILoPHIO -· · Ap.oiadissin1o. 

O SR:· LAMOUNmR GonoFREDO - Este :fac lo, Sr. Presi
dente, ahás natura~ na. Gonfeder.a.ção Helvetica, pela varic
dad~ d.~ r~ças. 9 d1_yers1dad~ de · hng1._1as, entre nós, não en..:.. 
.contr~n.m ,]ustlfwa9ao plaus1vel, ~Jcsdc que pertencemos a 
un:a so .ra~;a, qtu: falla a rncsrna lrng,ua e que tern os n1csn1o::; 
co::;turne::i. , (Auouulos. ) 



Defendendo estes princípios, Sr. Presidente, não quero 
con1 isso cliz.er que ~ou. apolugisla ela subvençü.o deste ou 
daquclle cultu por parle dos. estadoK; e tanto não o sou, que 
já n1anifestej publicarnente a minha opinião no projecto de 
Constituição mineira, pron1ulgado pelo djg·no governador da
quelle Estado. 

O SR. CHAVES- Apoiado: lá ·eslá 1nencionado que o E::;
tado não n1aniérn culto algun1. 

O Sn.. LAMOUNIER GoDOFREDO- Essa subvenção, Sr. Pre
sidente, redundaria ern prejuízo dos demais cultos, o que 
seria un1a offensa ú liberdade de ~onscíencia, e a Heligião 
Catholica, que é a de iodos os brazileiros, con1 raríssimas 
excepções; é tão poderosa neste paiz que para n1anter-se não 
precisa de protecção official. (Apo·iados.) 

Outra, Sr. Presidente. não podia ser a rninha opinião, 
desde que legHin1ei a separação ela Egre;ja do Estado con1o 
corollario elo facto revolucionaria que mudou a fórma de 
governo do paiz. (Apoiados.) 

Separação essa, Sr. Presidente, que trará con1o conse
q-u.encia in1n1ediata a discriminação da. politica e da religião, 
fazendo, assim, con1 que certos padres não mais abusen1 da 
ignorancia popular, transformando o pulpito sagrado em tri-

. huna de profanação e a Religião Catholica em instrumento 
·de caballa eleitoral. (1lhtito bem.) 

O SR. BADAR~- Eu não conheço nenhun1 desses. 

UM Srt. REPRESENTANTE- E' porque V. Ex. anda cego. 
O .SR. LAMOUNIER GoDOFREDO- Eu conheç.o alguns, Sr. 

Pr.esidente, que especul.~m p-qbpca1nente con1 o sentimento 
religioso do povo, incutindo-lhe no espirito que a Republica 
é inimiga figadal _,da Religião Catholica. 

Felizmente os que assim proceden1 constituern verda
deiras excepções no seio do Clero brazileiro, que sabe primal' 
pelo cumprimento de deveres, pela n1oralidade e pelo pa-
triotismo. (Apoiados. ) . 

Vou concluir, Sr. Presidente, porque sinto-n1e c~nçaclo e 
não desejo pert.urbar por n1ais tmnpo a attenção de meus 
dignos. collegas. (kluitos não apoiados.) 

O SR. FRANC rsco VgTGA- V. J~x. fallou com 1nuito bri
lhantismo. 

O SR. LAMOUNIER GoDOFHEDO- .. Antes, porém, Sr. Presi-
. dente, de desecr desta tribuna quero mais un1a vez repetir 

perante o Cong·resso c lleranLe o n1eu paiz : - parLidario da 
nscola arnericana, q11e Lcnn por divisa -liberdade para todas 
as crenças, liberdade para todas as opüdões -, não posso, sob 
pena de n1enl.:ir a 1nqu passado, concorrcl' com o n1eu Yoio 
pa.ra que fjgurcrn na l,ei 1'undan10ntal d.e ~ninha Putria essas 
(-~xeepções odiosas du projecto constiLucjonal. (J1u-ito ben~.) 

Assün deve prococlel' todo repubUcanu, assin1 deve pensar 
f.odo patriota. (Apoiados.) 

Con1o repub I i cano. eu quero a I ibel'clade en1 toda a sua 
plenitude; como patriota, eu quero dar aos estados· a n1aiol' 
so1nma possivcl de auton01nia, porque só assim. o Estado de 
l\iinas Geraes, que tenho a honra ele representar neste Con
g·rcsso, não pela força, pela violcneia e pela fraude (J.li'uitos 
apuüu.lvs), r11us pelo ::;uffragio esponlaneu de uwus eoncida-

29 
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Jãos, (Apoiados)~ pocle1·á occl.:par, no seio da gra~de. \Confe
deração Brazileira, o logar de ho1_1ra, a que t~n1 d1r~It~ pela 
uberdade de seu sólo, inc1ependenc1a ae seus filhos, g1cr1as ~e 
S6U passado é grandeza de seu futuro .. (Applausos; mutto 
bem; rnuito bem. O o1·ado1'' é fel'icitado por m,uitos Srs. 're-
p?·esentantes. ) 

O Sr. Moniz Freire - Sr. Presidente, ninguem ter-se-à 
8entido, ao subir a esta tribuna, menos auctorizado do q~e 
eu n1e sinto· e eerto não 1ne animaria a affrontar a solennl
dade da co~n1unicação 10ral com assembléa tão illustre, si, 
a par ·da sua benevoleneia, com que conto para defend~r a 
il,1con1pet~ncia de nlinha voz, eu não tivesse o dever de Jus
tificar, pela intervenção no debate, os intuitos do . concurso 
que hei dado,. sob a fórma de em.endas, á revisão do pro
jecto constitucional. 

Obediente ás prescripções da Mesa, e fiel ás normas que 
ainda ha pouco) pelo orgão de seu chefe, ella traçou. a esta 
discussão, pedindo a nossa cqllaboração para o . cumprimento 
das disposições regünentaes, que nos obrigam a cingirmo-nos 
á n1.ateria do debate, r.esisti:cei ao natural attractivo que n1e 
levaria a discorrer sobre as.sumptos yencidos, ácerca dos 
quaes não foi possivel manifestar-me,. apezar de ter estado 
varias vezes inscripto. 

Limitando-me ao obje,:to imn1ediato da discussão, Sier~ei 
synthetico nas minbas considerações, r-mneçando por notar 
e estranhar a ordern da colluc<tçâo dessa materia, proposta 
ás diversas partes da Constituição que se occupam da orga
nização federal e da local. 

Parece-n1e que o· aspecto geral e os principio.§ cardeaes 
da organização de un1a sociedade, que o conhecirnento da 
sua vida fundamental, espelho fiel do seu estado de civi
lização, que a synthese' das nórrnas politicas a cujo regimen 
devem estar submettidas as multiplas forças sociaes em seu 
funccionamento elementar, deveriam _ser o primeiro objecto 
de codificação em um pacto constitucional, que se dirige, 
essencialmente, á regulamentação dessas forças. 
· Antes de ~e decidir do modo por que o. Poder publico 

d_ev:e reg~r o exercício das liberdades, é mistér conhecer, de
finir e s1Luar cada uma dellas; não é logico instituir e traçar 
·as funcções da auctorjdade que deve fazer a synergia das 
actividades parciaes e limitar a acção individual ou colle.;.. 
ctiva dos membros de uma aggremiação, sem. curar nrimeira
mente, das existencjas cujo concurso se tem em' vista rea
lizar .. 
. Não é, como · póde parecer, · un1a cousa vã, um simples 
JOgo de palavras, essa questão de classificação. Aqui mesmo 
durante o debate, mais de uma vez tivemos occasião de re~ 
conhecer_ o im~opveni~nte dessa disposição de matérias, pelas 
reclamaçoes . que susc1táram-se, pelos adiamentos que se tor
naram impres_cindiveis, pelas duvidas que · nos a~saltaram, 
ácerca de m_au;; de uma disposição de artigos já discutidos, 
onde se ter1an1 as:sumptos cujos destinos e,ram ignorados 
P.orque v1er_am ter assento retardaria e deslocado, quasi no 
fim do pro.] ecto . 

Lembro-me de momento das questões e emendas que se 
~ffere~eram, ~ p~oposito de artigos que avivaram de modo 
Imperioso cog1t,açoeê sobre o exercício de algumas liberdades, 
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que só agol'a veut a set· opporf uno i'it·nn-tr: refiro-me :'ts 
emendas que li nllam. ern -vi sl a anl.c•c ipat· a eonsagTa(;uo da 
lilwnlaclo bancat·ia e da libenlndc n~ligiosa. Umn e outra 
fot·arn aqui La.xuda~ elo inoppol'Lunas: tÚrm e outra sol'frerarn 
o expediente, aliús L>en1 jusLil'lcavul. do aclian1cnto elos prin
(~iDios Ql.W consignavam; e o facto é que, a não set· esLo 
eccut·so, ·o CongTesso tcrii1 JH·ejulgado crn assurnpLo 1 Cto grave. 
antes cJ c pocll~1· cu l1ocal-o no seu vt~.t·dadl·i t·o Lt~t·t·eno. -

. .:\. este agora abot·clmno::; con1 a discussuo do titulo .1(). 
E,' Lcmpo ele ar.cel\l u:u· dentr·o delle () modo gcntl vot· quu 
dcvénl sm: enL·at·aclas essas c ou lt·as qnesl õcs, que se; rcsol
vcnl no cluplo ]H'Oillen1a que LiYL~ a honra de cnnncüu· ern 
,~on1cr.;o, c compechcncl1~ I anlo . o n1rHJo . de acc.;ão c a smnnm 
de gru·anLias l'OllCücliclas ús divc1·:ms i'or~.:as sodae:s, como a 
intcrfcrencia da disciplina que lhes cl(WC dar a auc.toriclade 
publica. 

Sen l1o1:es, o pl'oj c do ~uns Li lucional pnxecu-rrw I c r par
I i<l1 1, nc:-:;lt~ :._u;:-:;tu n pi o, de urna 1Jasc vut·an1cn te enll1JTiea c 
·uviden IL•nwnle fal:;a; -ou, anl es, por l ct· pal'Liclo dessa lJase, 
ühegou, fataln1entc, a norrnas insuff icicnl cs e r·csultados al
gumas vezes conb·adictorlo:-;. 

A missão exclusiva dos go-vernos. que· lhes indica a vo
litica Jundurla sobre a scicncia social.· 6 r·esun1ir c concentrai· 
as clifJ.'crentes i'ot·ç:as soeiacs, sen1 hlLcr·yiJ.· c1n suá ceonom1a, 
F;en1 avoc.m· a si o papel csveciJ'ico ele eacla tnna dcllas, quer 
st>. I L'alt•. da forca inLcllecLU8.1 Llll 1noral, qner s:u trate, sirn-

.. piesn1enLc, da forma rnaterial. 
n nanei elo Grrverno devo l irnilar·-se á oblcrí ç:ão ou. á 

assegura(;ão do seu eoncurso, c a estabelecer ·esse consensus 
universal, de que elle é o 1·esun1o eomo ol'guo supren1o ele 
lo das eilas. 

En1 rclar.;uo a esse concur·so. a sua po:-;i ção ele v L~ sc1· 
neu&ral, quanto Dossivel, para que ellas se desclobrern rc
.gularinenl.e. não levando a sua intervenç:.üo systCJnatlca alén1 
dos estímulos passageiros quo a propria nattn·eza das fun
.cções suscna. 

Essa é, cn1 suas l inllas gerae.s. aliús in1perfeitan1enLe 
assignaladas, a concepção posi tiYa elo goyerno soe ial. 

Pergunto, Sr. Prosiclente: O proj eclo consr-'i h1eional parUu 
liessa noçfJ..o t'tllJdamcnfal Dara sohr-e ~;.lla csf abclccci' as re-

-lações entre a aueLor·idade govcrnanll\nLal (~ as forcas sociaes 
que deven1 enLL'al· em ,jogt} no uos~o organisn1o: isto é, as
Rentou... essas )'elaçõcs no scnLin1rnf.o exacl o da ·verdadeira 
funcção do Governo? 
. Certan1enfe que não. .\ consagt·ac,;uo das diye.r·:-5as liber
dades publicas. l":.Om.:pr·e hrn.dirlas nq ti 1u1o 4 °, qne '38 discute, 
nã,o teve essa sa.ncção, foi uma simples Lr'ansaeç.ão COJ11 O es
pírito revolucionaria. cmn as aSl)irações yagas que disputam 
essas liberdades. não uumo uma condição de equilí-brio e de 
orden1, mas como u1n fayor que os goyernos concedem, ce
dendo terreno, en1 pçso e rnedida, que, dia a dia, poden1 ser 
alargados. · 

O Sn.. EsPJHI'l'O SAl'vro ~En1 que se basea V. Ex. para 
dizer- isso ? · 

O Su. lVIoN1z .l~'REll-tE- O noh1·c l'ep1·cscnLanle vai ouvir, 
Sl', Presidente. Si o pro.i ecf n l1ou\·(~S~n pa1·1ido desse prin
cjpio, si fundasse a sa11cção das JjlJct·dndes DUhlicas na pro-



• .7 

1.1r la sancção da funcção governativa~ não teria incorrido ~as 
justas censuras que lhe tên1 sidu feilas, nen1 houvera. caluda 
nas contradicções, por yezes aqui apontadas, c que ainda h~ 
pouco o foram em parte pelo illustre representante que me 
precedeU na tribuna. 

O SR. EsPIRITo SA~To- Queru que V. Ex. declal'e qual 
é o pensan1ento revolucionaria do paiz. J.\llas desejo que seja 
bastante claro. 

O SR. lYIONIZ lTREIRE- O nobl'c representante tenha a pa-; 
ciencia de deixar-n1e continuar nas n1inhas obser·vações. Vera 
que procurarei ser claro. . . . . 

Assim é, Sr. Presidente, que. o proJecto constlLuciOnal, 
apesar de ter çleclara~o a lib.erdade ~e .to_das as ~r:enças que 
dividen1 o paiz, desviOu-se deste pr~n.cipw, sacr~fiCOD:-O In
teiramente,· collocando-se entre o espirlto revolumonar1o e _as 
1 .. eligiões que ainda professa a mai,oria de nossa p_opulaçao, 
não como interprete legitimo do consenstts unanin1e, _que 
aconselhava a posição de juiz in1parcial na contenda, Ina'3 n~s
pirando-se, directamente, naquelle e,Spirito e creando restriC
ções ao principio eln relação á Religião Catholica e a todas 
as outras. · · 

O SR. BADARÓ- Apoiado. Muito ben1.. 
O SR. MoN\Iz FREIRE -E' assim· que o projecto, depois de 

haver estabelecido a inelegibilidade e a incapacidade eleitoral 
dos religiosos, veiu aggravar o _seu erro en1 diversas dispo
sições do art .. 72, todas em desaccôrdo com o seu proprio 
principio. · 

O SR. EsPiRITo SANr,ro- V. Ex. por ora não especificou 
qual é o pensamento do governo revolucionario. 

O SR. MoN\Iz FREIRE- Ora, Sr~ Presidente, si o projecto 
consigna o dogma da inteira liberdade de crenças e de opi
niões, si reconhece o dever para o Estado de ser alheio ás 
disputas entre as doutrinas e .entre as religiões, que signi
ficam disposições como a do § 4° do art. 72, que prescreve 
a obrigatoriedade da precedencia do casamento civil ao re-
ligioso ? · 

O SR. BADARÓ -· . Apoiado. 
O SR. Mo~I~ FREIRE - Não conheço uma só consideração 

de ordmn publica que pudesse ter determinado sen1elhante 
exigencia; nem sei, ein um reghnen sincero de liberdade de 
c_onvicções, como traduzir essa in1posição ao crente catho
liCo, protestante ou o quer que seja, de ir receber a' sancção 
legal do seu enlace antes da sancção religiosa: 

O SR. BADARÓ ~Apoiado. 

· . 9 SR.. MoNiz ~REIRE-Não é isso un~a preoccupação anti
-rehg1osa,_ 1ncompatlvel com o n1esn1o principio que determina 
a neccss:1dade da saricção civil, e alienatoria dos .ct.estinos do 
poder temporal · do Estado ? . 

Qual a razão de co;nveniencia geral, pela· qual o crente 
ha de se :ver constrangido a receber a sancção da auct'ori
dade publica,. qu~ n~o lhe falla á alma, antes daquella em 
que o seu coraçao e tocado e em que e lle sente a intima 
consagração ,de sua :u~~ião. _z · 
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Senhores, o Estado deve collocar-se inabalavel no seu 

ponto do vista; desde que elle seja inexoravel em decretal'~ 
que só reconhece o casamento civil, e que só este produz 
effeitos civis, não ha nenhun1 inconYoniente én1 que a v_on ... 
tadc das parLes dcLcrn1ine a orcle1n rla precedencia. 

O SR. :.MmuEs BAH.H.os -·Mas, si os casacs clispensaren1~ 
d npoi s, o casmnento civll ? 

O SrL l\10N.lz FrmTRE- Si o :fizesseni, não teriam os laços 
da :fmnHia sagrados pelo Estado. (Apo.iarlos e apm·tes.) 

Rr. PresiclcnLe, acredito que, d11I'ante o período ela ger:
n1inaç:.ã.o dessas id(~as, durante os prin1eiros hesita1nentos po
pulares, tão naturaes dcante de instituições novas, podessen1 
dar-se, em alguns pontos do Brazil, resistencias ao casamento 
civil; n1as tamben1 estou certo ele que, apenas se gerasse 
funda a conviccão no animo das familias de que os laços re
Ugiosos não eran1 recebidos como base da sua organização, 
todas as repug11ancias ceclerian1 a essa necessidade de orclmn 
c de organizà_ção. 

E depois. senhores, esse argun1ento prova den1ais, ou, 
ali ás, 11rova con!.raproducentl•mente: pois, si estivessemos em 
tal esl.ado dr ciYilização que fosse mistél' a coacção legal 
para o exiLo dr un1a instiLuiç:ão dessa natureza, então verdade 
:f'ôra que clla teve consagração pren1atnra nos codigos, ou, 
pa'ea. conr-luü· Iogican1ontP, que deYia ter sido dect·etada con1 
a clausula facultativa. 

O SH.. BADARÓ- O verdadeiro ca.tholico só reconhece o 
casamento que é feito de confonnidade con1 as disposiçôes do 
Goncilio triclentino. 

O SR. EsPIRITo SANTo - Dá licença para nn1 aparte? 
O SR. MoNrlz FREIRE - Sim, senhor. 
O SR. EsPIRITo SANTo.- Pedi a V. E~. queo declarasse 

qual era o pensa1nento do Poder revolucionaria. e V. Ex. 
não o fez; neste caso'~ a:f:firmo a V. Ex. que não tcn1 base 
o seu argun1e11to: · 

O Sa. MoNiz FaEtRE- O meu nobre collega parece não 
ter con1]Wohcnd i do a n1inha argun1ontação, e, por isso, .est:-i 
u clesviar·-n1o dell a.· En disse orn con1eÇo que o projecto trnha 
partido ele. uma base en1pyrica quando consagrou, no seu ar
tigo 72, as diversas liberdades publicas; que não o fez pelo 
respeito ao sentin1ento da verdadeira posição dt~, questão, n1as 
r,omo sünples transacç.ão con1 o espirita revolucionaria, isto é, 
con1 essê espírito que não advoga os p,rincipios con1o con
dição do orden1 e do reconstituição social, e sim como ele
n1entos de demolição e de desmonta; que rlahi, desse golpe de 
vista insufficiente e J:'etrogrado, j)rovinham, como conseque'Q.
cias fataes, as ennLradicções em que o projecto incorrera, 
quando, depois df' haver consagradc a P·lena liberdade de 
eultos e de opiniões, collocou-se em antinomia com esse prin
CJJ)JO, despojando n ·Estado do papel de juiz imparcial e1n 
n1ateria doutrinaria, para ccnvertel-o cm insidioso adversaria 
das ercnças relig·iosas r dos seus n1iilistros, que fican1 en1 
posição inferior ás outras classes soei aes. 

Eu estava em detalhe de provas dessa argun1entação e 
vou proseguir. 

. ·:~·~ ........ 
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Senhores. r1r~dc que~ 11 Estado l; neu~ro . ~m aSSD;mpt~s 
relig·inSll:O::. ~w1 ~itua(_'ftt·l 1·c·al ,, esta: i otlo Jnrltviduo, seJa J?-1-I
nist,l'o de uma. J·,,li~i~w t)ll nãn ::;e.la. l,cigo. padre~ ~?-th_?hco~ 
protcslanl<· nu nntsullnann. ,'.para I) ]!.~tado urn mdaclao, c 
con!ll ta 1. sni e i i n n').."" HH'Sn1os deveres. para gozar. d~:; n1esm~s 
re!:!:alias: dt's,1c que• ,) p1·n.ieC'to ~~nunc-ion o prir:clplO, d~ver1a 
ser colH'l'L'l1i l' L' it• ai~·· a~ S1.WS u li inHl.S l'OllSCCJU8llClaS. (Apotados; 
maito bem.· 

:\à o panun a::- co-nit·adict~Õt~~ no que cHz respci !0 ao con
strangiinentt) das fan1ilias r,•Ji~·iosas. QllC se yem ~-Ol!o_9adas 
na situaç:ão dc' anlt.:'L'ipan•nt " la~:o })U1J1ieo ela eonsLltu1çao_ da 
fmnilia ao elt•nwnto n1oral qut• mai~ consola os seus e-oraçoes; 
estão consignadas -no projeeto outras disposições do me.smo 
jaez, e vou te r a honra ele clecUnat uma, a que se referl11 o 
collega que n1c precedeu na tribuna. 

n ~ 5o d<l al't. 72 diz: Os ceTnite?'io.r; teí·ão caracter se
cul m· e~ sedio ndm in is! i'udos J)ela auctm·ülacle ?nunit:·i]Jal. 

Senhort•s. ,~ d1'Yl'l' elo Eslaclo f er o ccn1iterio secular, 
n1esn1o pelo Jal'i o r1e qnc para o Estado todos os cidadãos 
são · secularE.'S. ( Apr1 i o dos.'; l\Ias. qual o inconveniont.e do · 
que as diYer~as · seilas lenham a·s . seus cen1iterios. e . que lá 
Gnt erren1 os seus mo r! os ? Não ha -inconveniente algum. 
(A-poiados.-) 

O SR. l\IEIR:\ DE V:\SCONCEtLos - Neste· sentido mandc1 
un1a en1 enda . 

O SR. l\lo~Iz FREIRE- A não adopção dessa faculdade é 
nutra contradicção do proj ect.o con1 o seu proprio principio. 
Onde está a liberdade d1:! cu !lo. ·si não se adn1iLle que as 
famílias religiosas vão leva,_r os despojos dos seus aos cemi
terios sagrados pelas süas . crencas ? (A.11niados.) 

As rnesn1as -ou analogas observações poderia fazer em 
relação ao disposto no § 8°. que determina: (lê) . 

· « Contin-Lta exclui ela do paiz a Con1r:ianhia dos jesnitas e 
prohibida a funclaç.ão ele novos eonvenJos ou ordens n1onas
~-icas ». Mas não· preciso aclrhizir argun1enlos, pois a condem
:;a.cã.o clessa di sposi ç~ão e a. consci encia de· seu abstnYl n pàiram 
,10 anh110 de todos nós. 

O SR. BADARó ____;__,.Apoiado. 

0 Sf:t. 1\Imn.\ DE VASCONCELLOS- Essrt clisposioilo n5.o pôde 
porn1aneccr na Constih1içfío. 

n SR. 1\fbNJZ FRETR.E ·- Se. Presidente, a esLa h~ra ião 
ndea_ntada, q~1a12clo o espirita do Congresso j-ú ·so aeha fat.ig·acto. 
e nao se cllspoe de talentos para enlear os onvüi.les, neni 
ac ~nenos o talento da expressão, de que poderia uti1iz'ar-me 
habiln!._cnte nessa occ.a.sião, si o possuísse, para prender a~ 
a'ttençoes ele meus illt1stres colleg·as. . . · -

_ O- SR. · BADARó- V.· Ex. é n1uito digno c n1uito illns-
trado. nos n1erece toqa a attcnç.ão. · · 

; . O SR. 1\!fo.Nrz FREIRE- ... -eom.prehendo a siluaç.ão dif~ 
fiC~l en1 q_ue me cnr~ntro na trihuna~ a clepcnrler n1ais d.a 
rlc1Jeade.za do qur rln JlliCI'Cssc dn rncu auclilorin, e sinlo-me· 
ve~rl0de1ramcnl.e ~mh~J·a_cado pm·a r•xpi'IL' emn a amplilude que 
d~~eJ a1·a. e o 1a1·1a s1 L1vesse o Len1po e a precisa calma ... 

-----------·-~- ------------·-------
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0 SR. MEIRA DE VASCONICELLOS- Não ha razão para deixar 
de tel-a. V. Ex. será ouvido com prazer por toJo o Con
gresso. 

O Sn. MoNIZ FREIRE- . . . o que penso ácerc~ das di
versas disposicões do titulo que se discute. 

Parece-me, Sr. Presidente, que assim como a liberdade 
r,spir1tual está assente no p:rojecLo constitucional, sobre bases 
contradictorias, pois ao lado do principio se creou o emba
raço ao seu exerci cio, tarobem, em relação á 1 iberdade in
dustrial, o projecto é imrnensamente falho. 

Não encontro no art. 72 disposição alguma que consagre 
a plena liberdade de profissão, a plena liberdade industriai; 
nã.o sei por que ·razão as actividades praticas ernpregadas 
nas industrias, que são o ·grande elemento temporal das so
ciedades modernas, não devam ficar resguardadas pelas ga
rantias constitucionaes. 

Não sinto as vantagens de~sa omjssão, nem sei ·que in
conveniente, ou que mal social resultaria da cons~gração do 
seu livre exercício, qu~ é tão acatavel quanto o das forças 
·inf ellectuaes. 

Quando me refiro ás industrias, Sr. Presidente, compre
hendo na minha expressão as profissões de toda natureza; 
e neste ponto, para ser· inteiramente logico e inteiramente 
franco. devo dizer que acceito o principi·o atl' as suas ex·
tremas conseque1'tc·ias, devendo sahir desta Casa· consi.gnada na 
lei organica do paiz a proscripção do proprio privilegio aca-

: demico, que ainda act_úa sobre o espirita publico CQmo pre
conceito fundamente arraigado. 

O SR. FnóES DA Cauz -V. Ex. vá primeiro fazer a ex
perj encia no Espirito Santo. 

O SR. MoNIZ FRE.IHE- Espero que fal-a-8mos corn grande 
exito. MaR o silencio do projecto ácerca da liberdade in
dustrial expljca-se. sobretudo, por essa fJ.tal insisf.r.neia em 
converte1' o Estado en1 um industrial. -f.enrlencia que SI' tern 
·manifesl.ado. principalmente em relaÇão á industria bancaria. 
pela ing·estão do Estado na superintendenci8; dessa industria. 
já envolvendo-o no assump'to da em is são dos ll i I h eLes de bane~ o. 
~ já fazendo-o abrir-lhe concnrreneia com os s8n s bilhetes . 
.quando nã·o exercendo un1 monopnlio renegarlo ahsolitta
menr.e pelas noç.õtes ~ais elementares ela thcoria do gnvrrno. 

UM SR. REPRESENTANTE-E' o n1orto de manf.er o cre
.(j i Lo nacional. 

O SR. 1MONIZ FREIRE-A meu ver. Sr. Presidente,-_e 
·Bjnto não ter competen.cia pratica par·a c1iscntlr a rnater·ta 
:(Não apoiados), limitando-me a traoos gerae_s -. parec8-?1C 
..que. a primeira elas condições para o rnstabelecnnen!n na. ·'nela 
normal nas J'elações do m·ercado do rlinheiro. devera ser a 
abstencão completa das emiss,ões por parte do F1stado . e a re-
tirada de todas as emissões feitas. . ... 

A emissão d~ papel-Inoeda afasta_ o Estado t?a slt1.1aç,~~ 
elen1entar con1patn:el com a sua funcç:.ao~ que cons1~te em 1. u 
ceber o in1p•osro e applical-o, snpprinclo as n~ces~1dades cx
traor<iinari as. pelo reCllt'SO, tam l1e111 ex: trn.orrllnar10, no 8111-

. prr~!i mo. 
Desde qu r o Estado h11r,.a napr,l-m oerla, en t.ra no . m0~: 

cado do dinheiro con10 indr.LslriaL :.1ugmentando a n1assa. Cl .. ~ 
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valores com a estin1ativa do seu proprio credito; ·e essa ope
r·ação h a de. perturbar, fatalmente, as relações econo_n1icas _e 
j'inanceiras ela vida industrial, pois que as troe~s nao terao 
mais por base o seu instrun1ento natural, nen1 tlLulos .que o 
rcpresen Len1 in11nediatan1ente. 

O Sn. PRES.I<DENTE- Peç:,o ao nobre rrpr-esont.antc qn e 
rinj a-se ú n1ai.eria en1 discussão. 

O Sn.. 'MONIZ FRE·ntE- Estamos discutindo o titulo ela de
elnração de direitos, e a li·berclade bancaria, en a considero 
um direito inalienavel. 

Sou francan1ente partidario dessa liberdade, qne. c_on1-; 
prehende, impli.eitan1ente, a de en1issão; p'or9u~ E- mn1ssao. e 
urna funcção con,genita e elementar ela instlttuçao hancarHt, 
desde que não se afaste da obrigação. fnndan1ent.al da con
vers}bilidade, .que é a garantia do publwo e o fre1o contra o 
abuso do credito. 

J~n1 relaçã·o á n1ateria da secção prin1eira, .Sr. Pres_idente, 
ienllo, · tambern, algurnas observaçôes a fazer sobrn nnpor-
1.m1I",Ps assun1r)t.os. que ahi prenden:t a attenção. 

Las·t1n1o a. disposição do art. 70. § 4°, que coa.reta. o ~i
reito ele voto aos reUgiosos. e nesse pal'Licular não pree1so 
juntar Ta.Zfõlcs {] s que adduzi en1 con1eço; lastimo, tan1ben1~ 
que. emn a recusa do voto aos analphabetos, .continuemos a 
·fazer e-r·Hcrio politico da circuri1s1ancia de o individuo saber 
leJ• e eserever. (Apo1~ados .) 

Des1J.eo que todos os cidadiios são obrigados a prestar se:r
viçn-s a sua .Patria independentmnente dessa condição~ e con
correm cgualniente p·ara o 'bem publico sen1 differenciação de 

· gráQ por tal m-otivo, acho que se deveria extender, ·tan1bem:, a 
todos o uso à o voto. 

Mas, não cievo .concluir, Sr. Presiàente, sen1. occupar-me, 
no desenvolvimento desta materia. co1n· a idéa manifestada 
por illustres me1nbros do Congresso, de extender o voto até 
as mulheres. . 

·Com o maior respeito, que devo aos auctores .de sen1e
n:.a.hte jdéa .e .áquelles ,q:ue ~ adüptan1, devo declarar. S.r. Pre
Sld~nte, que- essa aspiração se n1e afigura imm.oral e anar-:
chica· (Não apoiados); porque,, no dia en1 que a convertessenws 
en:t lei pelo voto do Congresso, teríamos decretado a clissolu-
ç_~ã.o da :fan1ilia hrazileira. (Não -apoiados.) · · 

Senhores, a sociedade humana não ·está assin1 constituida 
por acas-o, nem por convenções que possam ser arbitraria
n1ente m-odiffcadas. . 
~ · :N•es:ge .cyclo immenso. de gerações que formam a continui
aade· n~ v1da da Humanidade~ a ·mulher teve semp're, e cada 
vez ma1s, a funcção que l'he é propria .como typo espontaneo 
de suprernacja .da sociabilidade . 

. o,ya, quer~r desviar o espirito feminil desse dever, dessa 
fu~cçao, gue~ e a ba~~ de toda a organização social, cu,j o pri
me1~0 grao e a fam1lla, para levai-o ao atrito das emulaç·~es · 
pratwas: no exercício de· funcções publicas, -é decretar a con
currenc1a dos sexos nas relações da •vida activa, nullificar esses 
laços sagrados ela famiUa, que· se formam em torno da vida 
p~u~amBnte domestica da mulh.er, e c-orromper a fonte pre
ciOsa de n1oralidade e de sociabd.idade, que ella mais directa
m.ente r_epresenta, demandando corno eonclição ele pnreza. a sua 
a.bstençao completa da vida pratica. 
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O SR. FRóES DA ÜR,Uz- Por que n1oti v o ? 

O SR. J\IONl~ FRIE:lRE- Creio. Sr. Presidente, q.ue o es
pírito escla.rt•cirln rlo Congrrssn nfio t!Pixarú. vinc:ar essa IPn-
t.al iva anarc h ica. '- ·-

0 SR. J~r.(ms D:\ Cnuz- Corno ennsidrra o vot.o -- :l'nnceãn 
011 dir·c•iLn ·? Si ~~ lllYl direito,~~ Jarlo ela \'ida soeial. -

O Sn. l\lo:-rT~ FnEmE- Méra C['lH'\sLão do paln;vras, elo ns
senJo rnelaphysicn. Dcsdo a fan1ilia al.t'\ o rriais elcvacln gT{to 
ele sociabiliclail0. hHlns Len1ns funce'Õ'~'~ a r0alizar. 

• . O born.crn 0, 110la sua suprrio.ddatlr de caracLc~r. votado, 
principalrnonLe, ús l:::tbntaçüos ela Yicla ael iva; a n1nlhnr, pela 
sua suporior irlacl o de ::dfect os. t en1 na viela clon1es1· icn. o sPn 
destino a rt:::Tlizar. · 

Confundir <~ss.es pr!ncipio::: seria des<Organizar a fan1ilia e 
a sociedade; porque é cxactarnente pela sua con.clição clo
JncsUca, ao abrigo ela necessidade de exercer aetivarne.nl e as 
q uali dacl es pra li e as elo caracter, que a nattueza rnoral cl n. 
rl:::t rnull1e r· LJOncle desenvolver-se átra.:v-ez todas as civilizações;(' 
si se in1agoinasse rm1 instante, 11a ·vida ela Hun1anidaclc, rrn qu~· 
essa ba::;e or·gan i c::t rla vi rla sor i al se interron1p'essc, n{)s <1<'
gradadamos. passD a. passo, 11ara as r.~pecir.~ anirnars in:fe
rim~cs. a comcc;.ar ])ela cli.ssnluçãn ela fmnilia. que ass<~nLa, es
sencialnlenll~. sol1l'c c•ssc bellissilno t'nnclan1cn!.o- a inflnenc,ia 
n1nral exórcida prlo scxn feminino. 

O SR. EsPm.ITO SANTO- Si n lTten cnllega dednzir a noção 
sei ent lfica do Direito. não tirarú essas cone ln sõe·s cm. relação 
á .mulher. O voto con1-pefe tanteu ús mulheres cmno aos hornens~ 
Essa~s razlões que './. Ex .. está dando l)ara as rnulheres, servern 
para os padres. 

O S.rt. lVfooNIZ PREIRE- Nada ten1-os cmn os padres; para o 
Estado todos são cidadãos ... 

Não cleven1os en1prestar ás n1ulheres aptidões que 'ellas 
não tên1; a mulher revelou-se sen1pre balda de qualidadrs 
11raticas~ ao passo que b~i.llrot.i s:empre pelos attributiOs 'D1oraes 
Querer çlar-lhe. funcções. das quaes, pela sua naturcz.a. rlla 
rstcvo senlJH'e a:fasl·.arla. ·é prrtrmder corrigir a obra da ]lfl-

t.nrPza. lnm1ana.- · 
Sr. Presiclenl(\ -vou eedcr a Lrihnna a f[ll rn1 nir.lhor rh1 

quo cu (!V ãn arw irr.dos) possa \dr oc.rupal-a ron1 v:1 ntng,•m 
para o Congresso. 

Não fui daquellos quo trabal'haram para a grande ::wç.ãn 
revolucionaria cl c 15· de noven1bro ... 

O SrL SA ANDR·AJDB -l\1as foi um elemento n1oral. 
O .SR. MoNrz FREIRE-- ... n1as trabalhei. sen1prc. e disso 

me orgTLlho~ na n1oclestia da n1inha viela de provinciano ig·no
rado e obscuro, no recanto de minha querida. terra natal, p·or 
toda·s as aspiraçôes incondicionaes do espirita liberal do paiz; 
e tive a honra de S8l' un1 dos fracos combatentes elas duas 
causas mais gloriosas mn que se tem: empenhado no Brazil esse 
esp'irito 1 ibera L ele todos os rnaUzes- a abolição e a Fe
deração. . 

Não fuL tmYtberil. e disso aincl:::t me orgulho, dos que cor
reran1 ao enronirn do tri.umnho rr·volneionario, P'ara colJler
lhe as paln1as .. \ mü1ha vinda a esfr• 1Congre.sso 11ão signifiea 
transacç.ão nem h nrn ilhaçfí o. J\ec.Pi I(' i o vnLo dos nwu:;:; con-
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cidadãos quando estes exigiram, por üm movimento espon
laneo da opinião, .que eu voltasse a tornar parto a~tiva na 
dela politica do meu Estado. 

l\Ias, apesar de não ter operado na propaganda, al?esar 
dr não te r ela rio o meu concurso material para que tnum
phasse a Revoluç.ãn, era do meu dever acceital-a como. cm~
sequcnc i á da '.ri c! o ria dos princip'ios que se1npre propugne1. 

Ncís. os libcraes, que lrabalhavun1os convoncidamente pela 
Federação, sabian1os, sem pensan1enLo reservado, sem hypo
crisi a e sen1 refalsamento,. onde 1 ovaria essa conquista: sa
biamos que fraba1havan1os, lambem, pelos idéaes da Hepu
lllica, quando procura vamos lançar, dentro dos n1oldos • 
nwnarchicos, ic1óas e principias que .chegariam fataln:tente a 
sitiar a l\fonarchia, sen1 comn1oç.Jõ1e~ revolucionarias, pelas 
proprias insUtniç!õ·es .que a cercassen1. (lia urn aparte.) 

Penso ·qn e não. Cada .cidadão deve ser nrn servidor da 
sna Patria, pois sn a ella devemos lealdade e devotamento. 

Pois bmn. Sr. Presidente. a Revolução de 15 de no
Yernhro vPhl proclarnar esses p;rincipios óne des,de o regimen 
rnonarchi t'O consti Luiran1 aspirações definidas da Nação; 
enn1JWC ::1. Hcpublica consag-ral-os e corporificai-os, anm de . 
que esta Patria realize os yastos destinos que lhe ahnejamos, 
o se avantaje, até pelas suas grandes conquistas sociaes, ás 
oNtras nações cto planeta. 

Esse será o eaminho dos altos destinos de que nos sup
pon1os capazes; 1 e a esse respeito permitta o Congresso que 
eu appliCJ,Je fabnla .que li algures, en1 obra de illustre lit
tera lo allemão : 

Perguntaram un1· dia á aguia por que razão creava os 
seus filhos de sele n:mito tenros .na, immensidade dos e~p·acos · e 
ella respondeu: Poderiam eUes, depois de crescidos, chegat"' 
perto .c]o Sol si en os creasse aqui na Terra ? 

Si desejamos para o nosso .paiz a gloria de altos des
tinos, e a g] oria da precedencia dos grandes exelnplós que 
rlevon1 ser segui~os ·~ i_n1}tados~ elevemos, desde Já, ir aque
cenrlo as nossas 1nsbtu1ç·o·es ao calor dos l)rincipios regene
racl ores {lo nosso secn1o. (M.uito bem,}. muito. bem,. O o1~ad01· 
ô j'el'ir.:itado.) · · 

Sí:ín lidas 0- apoiadas, para entrar em· d]seussão conjun
ctarnenLc :com o proJecto~ as seguintes 

Emendas 

..., Aos arL]gos 72, 73 e 7 4 

Ao art. 72, § 2'0 , acerescente-se- Fica abolida a classe 
de citd etes do exercito. 

§ 3.0 Supprimam-se as palavras- associando-se etc., -
até o nm do p'aragrapho. . . . ' 

§ /i.. o Substitua-se pelo seg·uinte: 
A Republi~a só rec?nhece a ins_t.ituição civil do casa1nento, 

. (]l~~ por:ler~ sc1 preced}da ou seguida cln qualquer cercmonia 
re.JgiOsa, a. vontade dos· nubent.es, mas terá sem.pre por base 
a n1onogam1a. . · 

. ~.6. 0 ,Subs!itua-se-será leigo, nã.n obrigaLorio e gra
tluf:o cn1 Lodos ·os seus 1gráos, o ensino ministrado ~os esta
belecimentos puplicos. 

----·-------····-··· 
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Accrescentc-se. onde couber: 

§ E' livro o exerci c i o do todas as profissões, indepen
denLen1nn te de qualquer titulo escolar, academico, ou outr·o 
qualquer. 

§ Serã-o invndaveln1ente preenchido~ por concurso, no 
prin1Diro grúo para os que c.omporLan1 accesso, todos os 
cargos publicas civis. 

§ A inserip'ção no rogist ro civil dos nascin1entos é obri
gatoria. 

§ E' garantida a plena liberdade de tesLar, salvaguar
d~!cla a rxisl0ncia dos paes, da n1ulber, das filhas solteiras e 
-vi uvas o dos filhos menores de 21 annos·.- Barbosa Li?'na. 

Ao art. 72 

§ § 2 L c 22. Supprin1am-se. 
§ 8.0 Snpprima-se. 
§ 1:i. R' livr·r~ a n1anifestação das opiniões en1 ·qnalcpwr 

assrrrn]1!.o nrla imprensa mr pela tribuna, romtant.o que os 
auclores assigncnl. ns seus escripLos quaesque.r. Un1a lei or
di rYa1.·i a csvccifi caní. c tornará cffec t iva essa obrigação. 

Accrescenl.c-s8, onde c:ouber: 

§ Ficam abolidas todas a·s loterias. 
§ E' garantida a plena liberdade de adopção, segundo as 

concliç5cs ·CJuc a lei cletern1inar. 
§ Nenhurn;l lei se fará contra a n1enclicjclacle, nem snbre 

locação de serviços~ nn n1arcanrlo dias e 'horas· ele desc.anso. 
Egualrnente, não se p·oclerá 1egisl:w sobre infracçõ.es ·ele orden1 
puran1ente moral. -Barbosa !.Ama. 

ATI.. 73. Redij0--se assim: Os c.arg·os publicas civis, po
litieos. otr mil i lares, são accessiveis a todos os brazileiros. 
quaesóuer que sejam suas opiniões e sem outra distincção 
que não seja a elos seryiços prestados e a das virtudes e 
talentos . 

. Sala das sessões, en1 12 ele janeiro de J891. -Barbosa 
L'irna. 

Ao art. 7{) 

8upprimmn-se ·Os ns. 2 e 4 do § 1 o. 

Sala das sessõ.es, \12 de janeiro· de 1891. -Pinheiro Llfa
charlo. - Ii ornero Baptista.' - Ab bott. - R. Osorio. 
Pcreirn da Costa. - Victorino ~Monteiro. - Alc~des Lint,a. 
Cassiano do _7\lascirnento. - Thoraaz Flores.· - .Ju.lio Frota. 
- Ab1·eu. - Al?)Í?tl.. - .Julio de Castilhos.- Rmni1·o Barcellos. 

Ao art. 7:2 

Supprima-se o § so. 
:Oepois do § 24, accres.cente-se: 
§ E' garantido o direito de to.clas as profissões de ordem 

n1or::l.l. intelleclual c indtlstrial. . 
~. JTI' o·arantirla a liberdade ele teslar, f1cando amparada 

a suhsisten~ia n1aterial dos paes, ela esposa, das filhas sol-· 
teil'as e dos filhos menores de 2'1 annos. 
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s E' !garantida, tan1bmn, a .liberdade de ado·p'ção, obser
vadas as condições ~que a lei estatuir. 

Saia das sessõ·es. 1.2 de janeiro de 1891. -.- Pinhe'i?·o llfa
rhado. - Hmncro Baptista: - Cassiano do lVascim.cnto. -
.faUo de Ca.slilhos. -- PPrei1·a. da Costa. - Thom.o:, FZUr·es. 
- .hll'io Pi·nlo. --- A..lJ1•ru .• - Ranl'i?'O Bm·cellos. - Alcid es 
Lima. ~ ]1ur)l(r O.rw'J'in. - Abbott. - Y.icto·rino .Llfontr>i'I'O. 

~t\o nrL 70 

Suhst.i l.n a-sr: 
São c1eiLore~ os ciclar'lãos na posse dos seus direitos civis. 
§ 1.'0 A eleição para cargos fcderaes reger-se-à por lei 

do Congresso. ·· 
§ 2 .. 0 Os cidadãos alista·\·cis são elcgiveis . 

. Sala das srss.õ.cs, :1.2 rll\ ;jnJWÍ1'n r1P ·tSH'l. -Dionisio CeJ•
q·;t.efra.. - .T oaqnhn dn. C os la. 

Rnbst Hn a-sr: 
O ~ 1 ~i rl o :wt. 72 pelo segu inf.c: · 

·E' livre a manifestação rla.s opiniões, rm qualquer as
sumpLo, na irnnrcnsa, na trihuna,· on no theatro, sem de
JWndenc.ia rle censura, respondendo cada 11m pe.los abnsnR ·que 
commotta, nos casos D pela fórma que a lei taxar. 

Sala das sessões, 1.2 do janeiro de 18!911.. - Arútides Lobo. 
- 1'hmnaz Delfina. - Ftt1'fJUÍ'In 1Wern.eclt.. Alm.cida Pcr-
narnbnco.- Lopes T1·ovão. 

Ao art. 70 

Substitua-se o § '1° prlo seguinte: 
~ .Lo 1Ninguern ·sr.r{t p'riva.clo rla capa.ciclarlr rlrH:nraJ por 

mtd.ivo d0 religião. . . 
- Sala da~ srs~1ões, 12. ele janeiro rlc 189-1 . - .T. V. Meú·a. 

de Vasconcellos. --- Bellm'Til i nu Cat·nei1'o. - .T oão Bccrbalho. 
- JH?.'Pncio d',Aau'lar. - F'rr?dc?·ic.n S wrut.no. - Pe,l·ei·r·a. de 
L?JI'O, -- .lunar:io Tn.r;tn. - Jl.fi.mt.el C o/da. - .Tos é IlHuino. 

Ao art. 72 

~ so. :S-eja supprimido. ... 

Sala das sessões, 12 de janeiro de 1.891. - .J. V. }feira. 
de Vasconcellos. -.- Frederico· Gonçalves de Sov,za .Se?'rann. 
-. Bellarrnino Ca.rne1:ro. - Pe1·eira de Lyra. - Miguel Costa. 
-· José H?!Gino:., · . 

Aecresc·ente-se ao art. 72, e o mo artigo additivo: 

Por n1otivo de crença, ·ou de funcção religiosa, nenhum 
cidadão brazileiro poderá ser privado de seus direitos civis 
e politicas, nen1·eximir-se do cun1primento de qualquer dever 
civico. -. Serzedello C'or?·êa. 
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Substitutiv.u au art. 72. ~ 2o 

Toclot; ~ã~, ~~gtlaL'~ pc~t·auLu a l(•i . .-\. R.r:\publ1~a n~.n reco
nhc.ee, nen1 eunl'urc furos de nobreza, titulo~ ele fidalguia o 
condecorações. 

Sala das se.~i:iõe::;, 12 de j anciru de 18\J 1. -. V ii'U il'io Da
rnazio. 

Etnencla a·o art.. 7:2, ~ :!," 

Oudu ~,.i diz :-não erêa Lilulo üe fidalguia, üig;a-se. :
não confere Ululo~ do fidalguia. 

,Sala das sessões 12 ele janeiro c!o 1891. - Vi1·uilio .Va-' . . ' 
;Jnaz~o. 

Em vez elo ~ :~o do art. 72 dig·a-so: 

S<JmeuLc o casan1ento· civil produz el'i'eiLos jut·idicos l'e
lativos ú familia e á successão. 

Elin1inem-se os §§ 5°,. 6" e 8", por conLermn disposições 
cabiveis en1 lei orclinaria, e escusadas cn1 un1a Constituição. 

Seja transferido o § 7o para as disposições gerae.s, por 
ser ·alheio ''ás garantias de direitos concernentes á liberdade, 
segurança individual o propriedade", ele que .se occupa 0 
art. 72. 

En1 vez do ~ 12, diga-se: 

O dornicilio é inviolavel. Exceptuan1-Stj: de noite.. os 
casos em que urge acudir a sinistros ou crimes. ele accôrdo 
com o Cocligo P'enal, e,. de dia. além destes, os demais casns 
previstos nas leis e com as forn1alidadesnellas prescriptas. 

Sala das sessões, 12 de janejro de '1891. - "Vir.ail'io Da
n~azio. · 

Ao art. 72 

~ 3°. En1 vez das palavras desse paragrapho - obser
vados os lin1iEes postos pela lei de mão 1norta - cliga-s0: 
- .sen1 outro limite que não seja o resultante ela lei con1·· 
mum. 

1~· 4o. Snbstitua-se esse paragrapho pelo seguinte': 
§ 4°. o~ c:fe':fitos civis do ;ynall'imonill só decorrem ela 

curun1urua civil. na .fôema regulamentar J1C. la Jr, i do pa iz. 
~ 51). Depoi~ da palavra - municipal - aeercsuente1t1-se 

as seguüitos: - ficando livre a todos os culLo.s relig;insns :.t 
pratica dos respectivos ritos em rela·ção aos seus crenle.:.:;, 
dcs{lC que não offendam a moral publica e· as leis . 

. :~ g-o. .Substitua-se pelo seguinte: 

§ !)o. A todos é garantido o direi to de assoeiat,:.ão, bc. 111 
co1no o de reunião pacifea. 

§ 10. Substituà-so pelo se.guin te: 

:~ 10. E' reconhecido o direito de petição~ ain0a 1nesn1o 
para denunciar abusos dos agentes do poder publico c tor
nal'-lheti c1'1'uc tiva u l'espon,~abiliclaclc. 
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§ 12. Substitua-se pelo segui"nte: 
~ 12. O domicilio de' qualquer pessoa é inviolavel, e sem 

licença desta pessoa ninguen1 poderá penetrar nelle, salvo, ele . 
noite, para acudir a victin1as de crimes ou desastres, e, de 
dia, i1os ·Casos e pela fór1na que a lei determi.nar. 

~ 13. Substitua-se pelo seguinte: 
~ 13. E' lhTe a n1anifestação do pensa~1.1onto pela p'alavru., 

pela in1prcnsa ou por qualquer outro me1o, salva a respon
sabilidade pela offensa do.s direitos de terceiros .. 

§ 19. Depois da palavra - corrcspondencia.- accresL:.en
ten1-SO as seguintes: - po.s tal e telegraphica. 

}\:c crescente-se, onde eouber, o seguinte paragrapho: 
~ enhun1 imposto de cru alquer natureza que seja poderá 

ser cobrad·o senão en1 virtude de uma lei que o auctorize. · 
Ern 1.? de janeiro de 1.891. - 11:lei1·a de VasconceUos. -

B ella?''1nino Cm·n.eiro. - João JJ.arbalho. -. - Juvencio tic 
Aatda'1·. - F1'ede1•'ico Go1nes de Souza Serrano. -- Pereü·a 
de Lyra. -· lvliguel de Cast1·o e José Hygino. 

Propon1os que: 
No § 2~ do art. 72 .substituam-se as palavras - não crôa 

títulos de nobreza, nen1 condec.orações por - c extingue a::, 
ordens honorificas exislenles e todas as suas prerogativas e 
regalias, ben1 con1o os ti tu los nobiliarchicos e de conselho. 
- Bapt'ista ela Motta e outros. 

Ao art. 73 accrescente-se - sendo, porém, vedadas as 
accun1ulações ren1une:raclas. · 

.Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891. - Baptista â.'1. 
lt:lotta. -. Cassiano do Nascimento. - 1l:lartinho Prado .Tu
nior·. - Ab1~eu. - Gonçalves Rarnos. - .Julio de Castilhos. 
·- Homeo·o Ba1Jtista. - Dionisio Cerqueira. - Victorino 1lfon~ 
tei1·o. - Aristides Lobo . . - Thoníaz Delfina. - Jesuino d'e 
Albuque1·q1w. - Custodio José de kl ello. - Santo·s Pe1·eira. 
·_Nelson de Vasconcellos. -. Mursa. - Fleury Curado. -.
J)u t?·a N·icacio . - Julio Frota. - T h.omaz.. - Fló1·e s . - C. 
Paletta. -. Ped1·o Chernwnt. -. Pi1·es Fer1'eira ~ - R. Oso
rio. - Alcides Lirna. - Nlanoel Ba?"ata. - 1JJ:atta Bacellar. 
-. Aristides Maia. - J. AveUar. - Lamounie1" Godofredo: 
-· F1·óes da C1"UZ. - Nilo Peçanha. · 

A·o art. 7'0 

Elin1jne-se a djsposição do n. 4 do § 1 o - Amphilophio. 

Ao art .. 72 

Supprünam-se as palavras - observados os limite.s pos
tos pelas leis ele 111ão morta - do ~ 3o: 

Sup]priman_1-se as --palavras - que precederá, sempre, as 
çeren1on~as relJgosas - do ~ · 4o. . 

Supprin::ta-se a disposição do § 5o·. 
Ao ar.t. _6~ addicione-se, depois da palavra publi.có 

esta restrrcçao: - fundadas ou sustentadas pela União. 



Fica por esta. fórma redigido G § 7o: 

9s poderes da União não poderão estabelecer ou sub
vencionar c.ultos, non1 in1pedir que os :Estados estabeler~àrn 
ou subvent; 1onen1. ~ 

Supi?rima-:_sc ~l. di.spo~ição do § so. - Amph'ilophio. 
A chscussao ilca adiada, pela hora. 
O Sn. Pru~siDENTE designa para an1anhã a seguinte or

dem do dia: 

V o !ação da emenda ao art. 65 do projecto de Consti Lu t
~ão, que .ficou empatada; 

Conbnu acã:o da primeira r1 i seu ssão do ti lu lo· TV do pro-· 
jc~to de Constiluieão- Dos cidadãos brazileúos. 

evanLa-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

31 a SESS.~O) EM 13 DE JANEIHO DE 1891 

Presidencia do Sr·. Prudente de jj;Joraes 

Ao n11ei o-dia, faz-.se :1 clHlmada. á qual respondem os Srs. 
Prudente de Moracs, Matta lVIacbado. Paes de Carvalho João 
Neiva: Edu.ardo Gonçalves, Francisco lVfachado, Leo~igildo 
Coelho, Joaqu irn Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, Jo:;é 
Segunlino, Manoel Barata, Joaquiln Cruz, Theodoro Pacheco, 
Elyseu Martins, Bezerra de Albuquerque Junior, Theodureto 
Souto, Jos0 Bernardo, Oliveira Gaivão, An1aro Cavalcanti, Al
Ineida Barrelo. Firn1ino ela Si,lveira, José Hygino, José Si
n1eão, Frederico ·::=errano, ·Pedr·o P'aulino, Tavares Bastos, Rosa 
Junior, Coelho e Can1pos, Thon1az Cruz, Ruy Barbosa. Domin
gos \,Tjcente, Gil Goulart, Monteiro de Barros. Quintino Bo
cayuva, Lapér, Braz Carneir<J, Campos Salles, Ubaldino do 
Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, Raulino Horn, 

·Esteves Junior, Ran1iro Barcellos, Pinheiro Machado, Juli.'1 
Fro! a. :C:esario . .:\.lvin1. All1'~rico Lobo. Eduardo Wandenkolk, 
Saldanha Marinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo, SilYa 
Paranhos, AquHino do. An1aral, Joaquin1 Murtinho, Pinheiro 
Guedes. Belfort Duarte, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, 
Lauro Sodré, Serzedello, Nina Ribeiro, Pedro Ghermont, Matt3. 
Bacellar, Cosla Rodrigues, Casemiro Junior, Anfdsio Fialho, 
Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira. Barhosa Lilna, 
Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, Ft'ederico Borges, 
.José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Pedro Velho, Miguel Castro, Epitacio. Pedro Americo, Couto 
Cartaxo. Sá Andrade. Hetnmba, Tolentino do Carvalho, Rosa c · 
Silva . .João Barbalho. Gonçalves Ferreira, José Marianno, Al
n1eida Pernan1bt1co. Juvencio d'A.guiar. André Cavalcanti, Ray
munclo Bandeira. ·J\'feira de Vasconccnos, Pereira r1e Lyra, 
João de Siqueira. Luiz ele Andrade, Espirita Santo, Bellar
mino. Carneiro, Theopbilo dos Santos, Po~tes. de 1\Iiran_da, Oi
ticica. Gabino .Besouro, Ivo d·o Prado, Ol1vena Vallaclao, Fe
lisbello Freh~e . .Augusto de Freilas, Paula Argollo, Tosta, An
tonio Eusebio.' Zama. Arthur Rios. Garcia Pires, Santos Pe
reira. Cu stodi·o de :Mell o. Panla Guimarães, Milton, Di onisi n 
CerqÍ1eira, LeoYigildn· Filgueiras, Barão d~ S. Ma!·cos. ~lc
drado Barão de Vi1la Viçosa, Pris·co Para1so, Moniz Fren·e, 
. ' 



Athayde .Tunior~ :Fonseca H errnns, Manhães Barret.o, Yiriato 
ele. ~ledeiros, Vi-rgílio Pessôa, Frane,a Carvalho, Bapttsta .da 
:Motta, Fróes da Cruz, Loues Trovão, .Jacques quriqu~~. A~·1s- . 
tides Lobo .Mayrink :Furquim \V crneck, Don11ngos .r esu lllO, 
Vinha:t.~~. Thon1az D~lfino, Antonio Olyntho, Badaró, Paeifico 
MascareJ\has, Gabriel .de Magalhães;. Chagas Lohato, Jacob da 
Paixão,· Alexandre 1S1tockler, Francisco Veiga, Gosta 8enna, 
Alvaro Botelho, Gonçalves :chaves, Feliciano Penna, Viotti, 
Dutra Nicacio, ·eorrêa Rabello, ·~lanoel Fulgencic, Astolpho 
Pio; A:l'isLides .Maia, Gon0aivus llamos, Carlos Chagas, Costa 
Machado, Paletta, J'oão de Avellar, Ferreira Rabollo, .Jo::iu 
Luiz, J\1artinho Prad·o Junior, Bernardino ele Campos, Fran
cisco Glicerio, Moraes Barros, Dm11ingos ele Moraes, Carvalhal, 
l\!Iursa, Costa Junior, Alfredo Ellis, Rubião .Junior, . Fleury 
Curado, Leopoldo ele Bulhões, Guin1arães Natal, Azeredu, Bc~
larn1ino de Menclonca, Ma1~.eiano de :Magalhães, Fernando. SI-

. 1nas, Lauro l\'Iüllm~. · Curlos ele CamiJOS', SclnnidL, La
cerda 'Coutinho. Victorino Monteiro. Pereira da Costa, 
·Julio de Castilhos., · :Eior,ges de Medeiros, A.lcides Lilna, Assis 
Brasil, Thon1az Flores, .Abreu, Hon1ero Baptista, Rocha Oso
rio, Cassiano do Nascin1ento, Fernando Abbott, Dernetrio Ri-

. beiro e Menna Barreto. 
Abre-se a sessã·o. 
Deixan1 de con1parecer, con1 causa, os Srs. : Floriano Pei

xotó, Joakin1 Katuncla, Antonio Baena, Saraiva, Luiz Delfino, 
Cantão, Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, Martinho 
Roclrigúes, Leandro 1\faciel, Francisc-o Sodré, Nilo · P'eçanha, 
Conde de Figueiredo, Leonel Filho, Ferreira Brandão, Do
mingos Porto, Franciseo An1aral. Bueno de Paiva, Ce.sario 
Motta Junior, Lopes ·chaves, Paulino Carlos, Rodrigues Alves, 
Carlos Garcia, Moreira da Silva, Antão de Faria, e, sen1 causa, 
os .Srs. : Rangel Pestana, . J oaquin1 Felici.o, .João Severiano, 
Almino Affonso,· Amorim Ga.rcia, Annibal Fal·cão. Bernardo de 
Mendonça, iSantos Vieira, AmplÚlophio, Fonseca· e Bilva, Cy
rillo de Len1o.s, Alberto Brandão, Oliveira Pinto .. Joaquim 
Breves, Luiz Mnrat, Al"cindo Guanabara, Eric·o Coelho, San1-
paio Ferraz, .João Pinheiro, Domingos Rocha. Ferreira Pires. 
Barão. -de SaJ?.ta Helen~, Luiz B[\,rreto, .Antonió Prado, AdolphÓ 
Gordo, Ahnmda. Nogue1ra, Rodolpho .Miranda, Angelo Pinheiro 
Caetano de Albuquerque e Ernesto de Oliveira. ' 

E' lida, p-osta en1. disc.uf=lsã~o .e, sem d!ebart.e, app-rovad·a a 
acta da sessão antecedente. . 

E' lida e vae a imprünir a seg·uinLo ·· 

REPRESE!'{r Af).~O 

Do arcebispo da· Báhia, representando conh·a -d·ivcrso.s cl'i~po
sições elo p1·ojccto ele ConsHtH/içiio 

Aos senhores n1e1nhros do Congresso· Nacional. 
Senhores -· Fora1n1: . já divulgadas pe\a. in1prensa, c de 

todos o.s rnembros desta 1llustre Assembléa sã,o conhecidas -
porque a ca~la um de. vós em particular as fizemos cherrar _ 
as rec1amaçor.s c que1xas~ que o Epis·copa.do Brazil~]ro Julgou 
Je ~eu sagrado Jever cxpender ao honrado chefe do G~vein~ 
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~rovi.sol'io, .rel~tivan1e~te ás fe~"idas feita~ 1á religião no pró
Jecto consbtuew?al. pe;.o p1·oprio Governo apr'e.sentado a esse 
Congresso Constrltunte, para ser discutido e approvado. 

Agora, que Pompeu no seio desta Assembléa tão solemn3 
debate,_ a qu~ a ~a~ão inteira está assistind-o suspensa, tomada 
do mais VIVIdo Interesse, venho, officialmente, depôr sobre a 
mesa .do. Con~resso, como ultimo reclamo de meu patriotismo e 
d~ min~a fe, .o ~ocumento que expõe as ditas queixas, pe
dindo, Instantlssimamente, aos Srs. representantes as quei
ram tomar na mais seria consideração, porque ellas tocam os 
mais vitaes interesses deste paiz. 

Não sou orgão, neste momento, de Uin grupo de crentes, 
perdid·os em algumas das nossas colonias, e que, ainda assin1, 
mereceriam vossa· maior attenção; sou orgão auctorizado da 
religião desta Nação cathoUca, e apresento-vos justificadas 

·reclamações, e,m non1e do episcopado nacional, de todo 0 clero 
brazileiro, en1 nome da crença christã, a que pertence o nosso 
povo, a que, vó.s mesinos, senhores, dizeis pertencer e, de facto, 
pelo vosso baptism-o,. pertenceis. 

Esta Nação querida é quem vos pede o respeito de sua 
fé, o livre exercício de sua disciplina. e de seu culto. 

A separação violenta, absoluta, radical, impossivel, como 
·se está tentando estabelecer, nã·o digo só entre a Egreja e o 
Estado, mas entre o Estado e toda religião, perturba, grave
mente, a consciencia da Nação, e produzirá os mais funestos 
effeitos, mesmo na ordmn elas cousas civis e politicas. Uma 
naÇão .separada -officialmente de Deus torna-se ingovernavel 
e. rolará por un1 fatal declive de decadencia até o abysmo, em 
que a devorarão os abutres· da anarchia e do despotismo. Já 
puzemos todos de -sobreaviso na Pastoral Gollectiva. 

De facto, senhores, não . existe em todo o Universo um só 
povo as.sim separado, ou que recuse toda alliança ccin1 a 'reli
':S'ião, como se declara no arL 72, ~ 7°, do projecto constitu
cional,. de que estamos tratando. 

O povo brazileirü terá o direito de n1a:goar-se profunda
mente si os .. poderes públicos tomarem definitivainente esta 
attitude em fa,ce da religião· . 

. O povo hrazileiro tem direito a que seus filhos sejarn 
edtÍ.cados na sublime crença e nas salutares maxin1as do ;Chris
tianismo. Ora, si passar este projecto de Constituição, desde a 
escola prin1aria, cuja atn1osphera! col.l?o cl izia Guizot,, qeve ser 
toda religiosa; desde a escola primaria~ onde os espinto.s re
cebem sua prüneira fórma, e que ,constitue u un_ico tirocinio 
educador para a maior parte dos cidadãos~ até ás n1ais alta:-; 
espheras do ensino publico, não se ouvirá mais o nome de 
Deus nem o de Jesus Christo~. senão para ser blasphemado .on 
desvi~do com desden1 da .consideração dos alun:nos, .como _obJe
cto de que a Sciencia não se occupa n1~is hoJe! E no~ Inter
natos do Governo, povnados de uma JUVentude. baptls~a?a e 
christã entre os militares da Ar1nada e do Exercito, s~ra pr~
hibido,' pela Constituição da Republiea, qualquer ensino reli-
gioso, qualquer acto do culto ! . , 

O povo brazil e iro ·.creu . sen~p1·c., r; continua a ci·er, ... qur~ 
0 sacra1nento do matrimOnio, Instituido por J~~us .Chnsto, 
é 0 unico meio licito e válido de fundar fam1ha entre os 
que professan1os o Cbristi.anisnlo; ,...· a Constituição_ declat:a~~á 
.que ·a Republica n~o adn11tt~ uu~1y .casamento ·sena? o cryll, 
àesa.ereditando, as~nn, eon1o 1nsuihcientes para a boa, solida 

3() 
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e n'loral constituição da família, aquellas uniões, de que todos 
nascen1os ! Que o Governo estabelecesse un1 registro, .... ou 
qualquer solennidade legal, como condição par~ que as unroes 
reli o·iosas tivessem effeitos civis entende l-o-la o povo bra
zilei'ro · rnas proclan1ar contra todas as tradiç:ões, .contra todos 
os uso~ contra todas as conviccões religiosas deste povo, que 
O casan1ento ·civil é O uniCO reconhecido válido, COffiO UnlCO 
que garante a n1oralidade, a bôa ordem e a segur~nça da 
familia é fazer un1a affronta á Nação, ~que até aqu1 nunca 
ccnheceu esta fórma de união conjugal, perante juiz e es
crivão, mediante un1 simples contracto, corno outr~ :qualquer. 

O povo brazileiro quer que se mantenha. a hbe:~ade d~ 
· fazer cada un1 votos a Deus, de abraçar ,a v1da rehgrosa, s1 

esta lhe parecer n1ais accommodada ás exigencias intin1as da 
sua àllna; de associar-se p·ara fins religiosos e moraes, sem 
nenhuns estorvos; no em tanto, a Constituição prohibir~ o e~
tabelecin1erlto de novos conventos, e am,eacará de confrscacao 
as nossas propriedades religiosas 1 . 

_ O povo brazileiro repugna a todo acto 1violento e rn-
justo; ten1 jndole pacifica, hospitaleira ,e generosa; Jc<?mo 
poderá ver na -C-onstituição. de. seu paiz> uma ordem inJus
tissin1a de ostracismo, contra um grupo de padres, que não 
tem outro crime senão educar e instruir a nossa mocidade, 
com applauso e louvor dos paes de família ·que lhes queiram 

-confiar seus filhos ? -
O p'ovo brazileiro professa o culto dos n1ortos; a religião 

dos sepulehros ·é . })ara elle sagrada, como o foi para todos os 
povos, ainda· pagãos; ·quer este povo catholico repousar de
pojs das luctas da vida nun1 recinto sagrado, ·que é a pro
longação do templo; quer dormir o somno da morte e.m terra 
santificada pelas bençãos da religião e com as orações e todos 
os rit.os de_ sua Egreja. E a Constituição desta Nação catho
li.ca declarará .que o cemiterio não ten1 caracter algurn re
ligioso, e que todos estão secularizados sob a administracão 
-exclusiva das intendencias municipaes ! Haja embora cerni
terias profanos; mas queremos ter os nossos sagrados, su
jeitos á discip.lina canonica da Egreja Catholica~\0 a qúe per
tencemos. 

· Senhores, p·or que ha de a Constituição, o acto grave, 
so1_e~~e, fu~d.arnental, _sobre que se vai erguer todo o novo 
ed~f1cro poh~rco e socral da nossa cara Patria, conter estas 
odiosas medidas oppr~ssivas á liberdade da consciencia ca
~hol~ca, estas leis de excepção contra nós, e . que nada 
Justificam ? · i~ , 

:Ma.s, dize~: . Não sois vós outros catholicos inimigos da· 
Republica ? E Justo ~que a Republica se arme contra vós. 

Não, nós não somos i:ç.imigos da Republica, como fórma 
de ~overno. Cumpre· .pôr Isto em claro e desvanecer tristes 
equrvocos. 

Ouvi uma voz auctorizada1 .que desce agora mesmo das 
sum~iqades da ·hiera.rchia catholica, explicando a doutrina 
contrda em actos pubhcos da Santa Sé. 

. « D.e !aes. a~tos se deprehende que a Egreja Catholica, 
cuJa m1ssao . drvrna abr~n~e _todos os tempos :e lagares, nada 
tem, nem na sua const1turçao, nem nas suas doutrinas, que 
repugne a uma fórma qualquer de governo, porque cada uma 
des~as fórmas p·óde offerecer e manter excellente condição da 
:SOCiedade, ,ql:Jando della se usa com justica e prudencia.~ 
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· ~<De feilo, a Egreja, coUocando-se acin1a das fórmas InU
da YOI~ cl o gnvc_rno, ben1 como acima das disputas o rivali
daclcs ~Jo.~ pad Hlo~, ~pplica-se antes de tudo aos progressos 
da rr.hg1ao, para cuJa manutenção e desenvolvimento deve 
empenhar Lodo o seu zelo e todos os seus cuidados.» 

«Inspirando-se nestes principias e considerações a Santa 
.Sé AJ.?ostolica, fiel á tradição de todos os ten1pos, não só 
respelt.a os p·oderes ci:vis (quer seja o Estado governado por 
um só ou por diversos), mas, ainda, entretem por egual re
laç,Õ'es corr1 olles, enviando e recebendo embaixadores e le
gados~ c trava negociações para regular os nego.cios e solver 
as questões cuueernentes ás relaçlõ·es da Egreja e do E:stadu .» 

«-Por isto, o nwsmo zelo do ben1 Lla religião que dlrig·c a 
SanLa Sé nas negocjaç.ôes que trava e nas n1utuas relaÇões 
que enlreten1 com os chefes dos ·estados. deve ser, tambem, 
a 1·e.gra dos fj eis nos actos, não só da vida particular, corno 
da publica.» 

Esta regTa, _re.centeinente len1brada pelo orgão .afficial do 
chefe do nossa Egreja- o Eminentíssimo Cardeal secretario 
ele :Estado de Sua Santidade Leão XIrT -·, e tão opportuna
l1lente applicavel á nossa situação presente, nós devemos e 
queremos, i o dos os catholicos .do Brazil, fielmente seguil-a. 

« Hon1ens da sociedade espiritual, nós outros membros do 
clero abandonamos, exclusivamente, á sociedade civil, como 
com tanUt verdade diz um egregio escriptor, o governo dos 
povos, .qualquer que seja a fórrr1a 'que elle tenha; nem por 
isso, porém, nos restringimos a uma abstenção de todo pas
siva. Nós v iu1os en1 adjutorio á sociedade ci'vil, offerecendo
lhe aquillo que ell a por si mesn1a não pó de dar-se, isto é, 
almas preparadas ás virtudes sociaes, dedicadas ao ben1 da 
Hu1nanidade, diguas de bonral-a, capazes de bem servil-a.» 

«Não sornos, ainda segundo este nobre escriptor, homens 
poli ticos~ mas homens ·espirituaes, que reclan1amos a Uber
dade de nossas consciencias, das nossas almas, e, por isso, 
invenciveis. Não. somos de temer, mas, tamhe.m, não te
rn·emos. Non timemus, nec terremus .» 

Toda a nossa vida devemos e queremos empregai-a em 
obras de religião e beneficencia publi-ca. 

Somos un1 clero catholico e nacional, ·e, ,c.om-o nacional, 
empenhado no be111 da nossa Patria. A ninguem damos di
rei to de contestar o nosso p'atriotismo: temol-o mais verda
deiro que a-quelles que nos desprezam. 

Senhores, a aLLitude definitiva que vai tomar o Congresso, 
cn1 face dos grandes interesses reliigiosos e moraes do povo 
brazlleiro, vai ter um alcance im1nenso. Nós tocamos a um 
mon1ento decisivo do futuro. 

Si a Constituição que fôr approvada violar a consciencia 
caLholica: si ella ferir com odiosas. disposições de excepção a 
fibra rel]giosa do povo hrazUeiro, · un1 .conflicto permanente 
se estabelecerá no seio da nossa querida Patria, conflicto que 
devemos todos considm'ar como a maior das calamidades. 

A nossa ati. i tu de, em face· dessa triste eventualidade, está 
Len1 definida. Não é sobre a força das armas que se fundam 
e se mantê1n os estados; mas sobre a . justiça e o respeito 
dos sentimentos 1nais intimos dos povos. A nossa força moral 
se basêa na jnstiça e no respeito. Ella é grande, ben1 orga-
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n1zada, e conta .con1 o porvir. Nós a of'ferecemos toda inteira, 
de coração leal e aberto, para a consolidação da orden1, da 
paz publica e do bem-estar do nosso paiz. . 

Não recuseis a alliança e o apoio desta força mora~, qt~e 
dirige e contén1 un1 povo nos lin1ites do dever e da obediencia 
aos ~:poderes constituidos, .quando estes sabem pro_mover o bem 
do povo respeitando a sua fé e ás suas justas hherdades. 

Srs: me.n1bros do Congresso Nacional, acolhei este ul
timo appellO' .que a Eg'reja CatJ:olic.a, a religiã~ de vossos 
paes, faz á vos·sa honra, á conscie:nci.a, ao coraça? .e ao pa
triotismo de cada un1 de vós. Inspuai-vos, no redigir a Con
stituição da Republica dos Estados Unidos d~ Brazil,. no 
exemplo da sua nobre irn1ã do Norte ·e da.s ·mais republicas 
da nossa generosa An1erica; elin1inai, ap·~~ai~. ao 1neno~, do 
nosso pacto fundan1ental as ·Clausulas offens1vas da_ h.ber
dade da Egreja Gatholica, a que pertence toda esta Naçao. 

Recebei, senhores, as ·seguranças de minha a1t·a consi-
deração. · 

Rio dé Janeiro, aos 1\2~.: de janeiro de 18911. -· An.tonio, 
Ar.cebispo da Bahia. 

O SR. .• JosÉ MA'R!IANNO (pela ordent) - Sr. Presidente, ha 
poucos dias~ .quando o Congresso teve de votar a 1noção apre
tada pelo honrado Deputado pelo Rio de Janeiro, querendo 
justificar o meu voto, porque não tinha podido tornar parte 
na discussão, disse qu·e o Congre.sso não se · de.via occupar en1 
votar cousas inuteis. 

Queria dizer (não ti:ve occasião de .explicar m·eu voto) que 
o Congresso não devia tomar deliberal)õles que não se pu
àessem impôr un1a .sanccão respeitavel. Referia-n1e a que ·o 
Congresso havia cedido sua attribuição legislativa, en1'Quanto 
est.ive·sse cuidando da Constituição, ao ·Governo dictatorial, e, 
por isso, entendia que o Congr·esso. não podia tomar de.Ji
herações que tronxessen1 o cunho legislativo. 

Entretanto, assim pensando, Sr. Presidente, ·estaco cte·ante
de uma grande difficuldade. Comprehendo a necessidade que 
têm os estados de se organ.J.zarem; ·rnas, ·COinprehendo tambem 
a necessidade ele que as constituiÇlõ!es dos estados sejam mo
deladas de accôrdo com as resoluções do .Congresso, isto é, 
.que não venham chocar, esta·belecer attritos com as reso-. 
lu ções do Congresso. 

Por isso, tenho . a honra de apresentar un1.a n1-oÇão, · as
signada J)Or_ di'versos collegas, na qual o Congresso não cha:rna, 
é verdade, só a si essa att.r·ibuição legislativa, rnas julga-se no 
direito de dar utna orientação ao Governo, orientaç.ão <;~ue a 
1nim e. aos m·eus collegas pareceu necessaria. (Apoiados.) 

·No per iodo de organização, c:m que_ nos ·achamos, V.· Ex. 
sape •que, con_:-;tituidas as antiiga~ províncias sob a designação 
de estados~ nao entraran1, Lodav1a, na posse de si :1nesmas .. ·. 
,(Apoiados.) · 

UMA voz- EsLão ein peol'cs cü·cun1stancias Ll ue antiga
lnente. 

O Sn. JosÉ MAR~ANNO- ... -sendo g·overnado.s por govei·-
nadores nomeados p'elo Governo Provisorio. Não é pois . 
fóra de p1:oposH.o quo o Governo se dirija a seus del'cgado~ 
nesse sent1do, devendo-se, sempre, ter cm. atte,nr.ão as reso-
luç.ôes do Congresso. , 

l 
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A rnoção tem por fi1p manifestar ao Governo o desejo 
que tern o Congresso de que os estados adien1 a sua organi
zacão até votar-se a Gonstituição. 

~' nes~;o sentido que tenho a honra de· apresentar uma 
nw<:;ao. (Le.) 

Si 12 C~ngrrss01 cnt12nder, co1nO eu e n1eus C·Ollegas. que 
a quest.ao (-' n10n1ent os a, tomarei a liberdade de pedir ur
gencia para que seja discutida e Yotada esta n1oção. 

V 8111 á .lVlesa, é lida, upoiuda e adiada, por ter pedido a 
palavra o Sr. Francisco Veiga, a seguinte 

f.!.oçãu 

O Congresso Na·eional, c.onsiderando que a eleição dos 
Congressos ConsUtuintes dos estados ten1 de ser feita de ac
côrdo com o que ·dispõe .o decreto n. 80:2', de 4 de outubro 
de 1890, n1oclificaclo pelo de jJ. 1.189, de 20 de dezembro do 
rnesn1o · anno, o qual estabelece que as constituióõ·es dos es
tados serão moldadas pela ela União Federal, lembra ao Go
verno a C.tHrH->:nicncia .ele :-:;er realizada essa eleição um mez, 
pelo n.tPnos, rlf-~pnb dt• appr·1 •vacla .a Const.ituiç8.o dos Rsta.dns 
Unidos do -Brazil. 

S. R.- ruo. J2 de jnnrirn dü 18ÇH. - Joaldm, Katunda. 
- Leopoldo rle. Bulhões. - Pau.la A1·gollo. - Frederico 
Ror.aes. -- Cassiano do Nwici?"nento. -. Alcides Lüna. - Leitf 
OUicica. - EspiTt:to Santo. - .José Hygino. - BarUosa Lirna.. 
- .José .!..1im'ütnno. -- Jul~o de Ca.stilhos. - Guim·arães Natal. 
- Pereh·o. âa Costa. - Serzedello. - Pedro Cherrnont. -
Urbano 111m·con.des. - Thornaz Flôres.- Assis Brasil. -Julio 
Frota. - Martin.ho P1·ado Junior. - Cesa1· Zarna. - Ba
daró. ·- Dmningos· Vicente. - Baptista da. ~iotta. - Gon
çalo de Lagos. - Lopes Trovão. :::- B. Cw·neiro. - A. 
Stockle1·. - Ante1·ico Lobo. - Corrêa Rabello. - Alva1·o Bo
telho. - C. Paletta. - J. Avellar. ·- Dutra Nicacio. -
Antonio Olyntho. ___; Aristides Mai.a. - Ferreira P1~res. -
Chagas Lobato. - A. Azercdo. - C. Ram,os. - Joaqn'irn 
Murtinho. 

O. SR. JOÃO DE .SrQUlEIRA (pela ordem,) - O nobre reprc
sent.ant.e, Sr .1 .José Mariano, ·pe.diu a V .. Ex. que constultassB 
o Congr.~ssn si· eoneerlia urger.ci.a; para. discussão da moção. 

O SH. .PHESlDJ~NTE ---Pelo Regil11ento. n Congresso púdr 
conceder qnr a rnoç·ão faca pm·Le da ordem1 do dia de an1anhft, 
c neste sentido vou consultar ao 'Congresso. . 

Consultado. o Congresso concede que .a moção entre na 
prin1cira parte' da ordem· elo dia de an1anhã. -

O Sn.. Aj\.IEHIC'o LoBo (pela o1·cle·m.) - Sr. Presidente, 
hontem tive oc.casião de offerecer uma indicação;, e. hoje 
venho requerer. tambem, a V.· Ex. 'qu~ csmsl~l te a Casa si 
adn1itte uro·cnria. afim de ser dada essa IndiC.açao para ordem 
do dia da ~essão· de deP'ois de an1anhã. 

Não ha se-mão uma discussã.o muito sing.ela, .e, .apresen
tando a indic.ação, não houv:e no n1eu esp'iri to nenhum desejo 
de bost ilidadr~ ao Governo. 

o SR. PRERrD&~T'E- O Sr. representante Americo Lobo 
apresentou na sessã.o de hontem uma indicação. 
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Agora, S. Ex. acaba de requerer urgencia para que essa 
indicação seja incluída na ordem do dia de 15 do corrente. 
Vou suje i lar á votação a urgencia re,querida. 

Consultado, o Congresso não concede a urgencia pedida. 

ORDE·M DO DIA 

VOTAÇÃO AiDIADA 

O SR. EPITM·::ro PESSÔA (pela ordern) - Sr. Presidente, 
entre as en1endas offerecidas á consideração da! Casa e hoje 
p·ublieadas~ figura uma, dividida em duas partes, uma das 
quaes refere-se á garantia de direito eleitoral para as 
n1ulheres. 

Essa emenda acha-se assignada por inim, .e tenho ne
cessidade de fazer uma rectifieação. 

Quando, en1 un1 destes dias, um n1eu illustre coll'ega so
licitou a. minha assignatura para essa .emenda, eu disse-lhe 
que estava de accôrdo quanto á primeira parte, e não quanto 
á seg·upda.· . 

Elle fez-me ver que a n1inha assi:gnatura serviria para 
augm_entar o numero de adhesões, prom·ettendo modificar on 
alterar a redaeção da .. mesma emenda. 

·Não .. tendo isto acoútecido, e fi,gurando o meu non1e como 
acceitan do as idéas contidas em ambas as partes da emenda, 
peço a . V. Ex., Sr. Presidente, que faça constar a· rectifica
ção que aeabo de fazer no sentido de acceitar a emenda só
n1ente quanto á primeira parte~ e não quanto á segunda. 

O SR. PRESIDENTE- Vai se votar a emenda da Gormnissão 
ao n. 2 do nrt. 65, .cuja votação fi.c01-;1 empatada na sessão 
de hontem. . · 

O S'RI. Jo.~o DE SIQUEIRA (pela ordem) - Sr. Presidente, 
'Vai se votar uma ma teria . importantissima, e sup})onh.o que 
cada un1 de nós quer ter a responsabilidade do seu voto. 
Assiln, requeiro a ·votação nominal, tanto mais quanto essa 
on1enda não foi explicada p.ela Gon1missão. 

Posto· a votos, o requerimento . de votação nominal é 
rejeitado. · . . , , ~ i_, ; : ~ .... :!! ~1.1 

Posta a votos, é rej eitadâ ·a emenda. ·. 

DIS.CUSS.~O DO Tl1ULO IV DO PRO.TECTO DE CONSTITUIÇÃO 

. Ço_ntinúa a 1:1 discussão do titulo IV do proJecto ele Con ... 
stitu1çao, co~ as emendas apresentadas. , · · 

• IS1ão lidas, apoiadas e entram conjunctamente ern clis
cussão as seguintes 

Emendas 

. "Supprima-se o ~ 3o do art. 70, por i nu til". 
Sala' das sessões, 13 de janeiro de 1891. 

bello ·~ Cortêa Ra-
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Ao art. 73 

1\ccrescente-se: 

Ficam abolidas as aposentadorias, e só podem ser con
cedjdas pensões aos militares que se invalidarem na defesa 

. da Patria, ou ás viuvas e orphãos dos que morrerem em cam
. panha. . . . :;=,:tt~!· 

Sala das S·r:ssões, 13 de jnneiro de 1891. - J. Avellar. -
A. Stocli:ler. - C. Paletta. - Polyca.rpo Vioti . . - Paci{'ico 
Mascm·enhas. - Chagas Lobato. - João Luiz. - F. BadO!Y'ó . . 
- Dutra Nicacio. - Alvaro Botelho. - G. Ramos. Cor-
rêa Rabel.lo. - A. Olyntho. - Costa MatJ.hado. 

Ao art. 70 

O n. 3 do § 1 o seja assim redigido : 
As prar;as de pret, exceptuadas as que tiverem qua ~.quer 

curso das escolas ou faculdades de ensino superior da Repu
blica. 

Sala das .ses~ões, 12 de janeiro de 1891. - M. VaUadão. 
Felisbello Freire. - Rosa Jun-ior. - A. Cavalcanti. -

Oliv'eira Gal vão. - José Be1·nardo. -. - Miguel de Castro. 

Substituam-se os paragraphos 21 e 22 do art. 72, pelo 
seguinte: 

Ficam abolidas as penas de galés e a de morte em todos 
os. ·crimes. 

Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Tavares Bas
tos. 

Substitua-se o § 4° do art. 72, pelo seguinte: 
A Republica só reconhece o casarnento que tiver sido in-

scripto no registro civil. · 
Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. -- Tavares Bac

tos. 
Redija-se o art. 72, ~ 1-4', assim: 
A' excepção d-o flagrante delicto e de achar-se o J. eo pro

nunciado, a pr1são não poderá executar-se senão por ordem 
escripta da auctoriclude judiciaria . 

.Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Tavares Bas-
tos. · 

Ao art. 72 

1 o. Substitua-se o § 3° pelo seguinte: 
Não só os indivíduos, como as c-onfissões religiosas, podem 

exercer livremente seus cultos, adquidr e possuir bens sob 
a garantia do Direito comn1uJn, nbse rvadas ·as prescripções 
das respectivas confissões. · 

2°. Supprima-se o § 4°. 
·so. ,Supprima-se o ~ 5o. 
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~o. Substitua-se o ~ {).o ·pelo seguinte: 
Ser-á livre o ensinD em toda a Republica. 
5o. Substitua-se o ~ / 0 pelo seguinte: 
XenhÚrn culto ou Egreja será subvencionad~ pela Uniã.o, 

ficando~ porém~ garantida aos actuae.s serYentua::-Ios da E~reJa 
Catholica a congrua ou sustentação que por lei lhes cabia, e 
os estados lh-res en1 subvett:ionar estP ou aquelle culto. 

6°. :Supprima -se o § 8". 
Sala das sessões. 13 de janeiro de 189-1. - Ignac-io Tosta. 

- F. Sodré. - San.tos Pereira. - Goru;alves Ferreira·. - J · 
L. Coelho e Ca.rnpos. - A. J . . do Couto Cartaxo. - Cezar 
Zamm. - Custodio José de Jlello. - João de Siqueü·a, quanto 
aos ns. i e 2. - A. ""liilton. quanto aos ns. 1. 3, 4 e 5. -
Leandro :.llaciel. - A.mphi(oph:io. - Frederico Guilh~rme 
de Sou.=a Serr·o-rw. - Ju.ve·ncio cNAguiar. - Paula Gutma
'rães. - F1·ancisco Bada.ró. c·om restricções quanto ao 1 o. -

Gil Goulart, quanto ao ;)". -· Car.los Ju.stiniano da.~ Chagas~ 
ao lo. com restricções . 

O SR. PRESIDE-"\TE - Ten1 a palaYra o Sr. Ferreira Pires. 
V'ozEs - 1Yão está pí~esente. .. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lauro Sodr~. 

O Sr. Lauro Sodré (Attenção) -. Sr. Presidente, reomo 
quen1 n1elhor. o sabe. sei eu quaes são os escolhos que asse
dian1 esta tribuna: ·e não fôra o sentimento imperioso do 
dever, não fôra a- obrigação restrieta, a que me não posso 
furtar, certo~ eu não tomaria o passo a c·01npanheiros de re
presentaÇão o não viria occupar a attenção deste Congresso. 
Mas sou daquelles que abriram caminho para esta Casa em 
nome de um codigo de p-rincipios e á s-omhra de uma ban
deira; sou dos que viveram annos a terçar em defesa do co
digo elos sãos principias republicanos e pelejando á son1bra. da. 
bandeira da den1ocracia. 

E'. talv·ez, necess:ario affirmar perant~e esta Assembléa 
que 'lá~ nas regiões apartadas. do Norte, · tan1ben1 havia· um 
grupo desten1ido rle batalhadores, que · podian1 ceder en1 nu
n1ero, que podian1 cedflr em talentos. n1as que, certo, não ce
dian1·aos seus confrades do Sul nos esforços. na sinceridade r, 
no vigôr emn que defendiân1 a santa caüsa hoje trinn1phante. 
(!Yutm.eJ•osos apoiados; ntuito bem.) 

O SR. ·cA~nPos SALLES - Isso alentava o Sul. 
O· SR. LADRO SonRÉ - E s·ou de um Estado, de onde nós 

trouxemos quasi. que U·m n1andato in1perativo de fazer, ·aqui. 
questão palpitank•. de pu~nar~ aqui, nos limites de no~sas 
forças, pela victoria da Federação an1pla e con1pleta. (Mnito 
bem .. ) 

Nã?, entendo, con1o alguns comp~nheiros, que este pr·ojecto 
offP.reCIQO pelo Governo deva ser considerado como um pro
gramn1a de partido, deva ser c.ons.iderado .como o labaro de um 
gabinete. Entendo que isso é uma base de deliberação; entendo 
q11e é simplesmente, o ponto de partida para a confecção da 
magna carta dos nossos direitos e da garantia das nossas liber
dades ( .. 4.poiados) ; e nã-o comprehendo que a attitude do repre-

l 
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sentante da Na~ão em face .do Governo deva ser aferida por 
s11a. con9ucta e1:n f_ace do proJecto de Constituição, que foi offe
rACido a apreciaçao desta Assembléa (Apo·iados · m.u'ito bem 1 • 
porq~e eu sou an1igo do Governo Provisorio, e' mantenho em 
rela~ao a este projecto a autonomia da minha c·onsciencia 
(frluttC! bern), e não corresponderia á confiança· do.s meus corn
panheiro.s de lucta~ e desn1entiria o n1eu passado faltaria aos 
devere .. s unpe1~ioso~ da min?a. C\)nsciencia si 'não 'viesse, aqui, 
pugnar. pela VIctoria dos prinClpws por que sen1pre bati-me na 
adversidade, nos tempos de pugna incruenta. (Apoiados.) 

E somos de um Estado que quer. e não póde deixar de 
querer, a Federação, como nós a prégai'~n1os en1 todos os tem
pos; porque, ou a Republica não existirá, ou a Republica h a de 
ser a Federação larga, a consagração de todos os principias. 
pelos quaeR viven1o.s a pelejar. (1Vum.erosos apo1:ados_: ?nu.Uo 
bem.) 

Esse nosso esforço, que é traduzido pela nossa attitude err1 
face do pro,j ecto, - esse llOSSO esforço, que é traduzido pelo 
o.fferecimento -de emendas, que eonsagra1n e significam a Vi
ctoria desses princípios, justinca-se. antes de tudo. pelo inte
resse que nós, os autonomistas. nós, ·os federàlistas," temos pela 
J-irmeza, pela prosperidade, pelo vigor da União. 

Sei que no n11eu Estado e em alguns: outros ·0-stados lavra, 
e de v'ez en1 quando jr.rompe~ a idéa separadista. E, Srs. n1em
bros -do Congresso, dissinto daquelles que con.siJeram esta 
idéa, ainda em germen, como um espantalho~ ou daquelles qnA 
consideran1-na. uma fanfarronice. 

Ainda que pertença ao nun1ero daquelles que~ como todos 
os meus ~correligionarios do Estado do Pará. tên1 sabido con1-
bater essa propaganda, que. daria em- resultado a desaggregação 
desta Patria, que só ha ele ser grande emquanto permanecer en1 
derredor de un1 só estandarte, reconheço que esse terreno tern 
servido para cevar o·s odio.s de um grupo politico de adversa
rios, e . continúa como um campo aberto de explorações crimi
nosas·. 

O Partido Republicano Paraense tem: sido contrario a essa 
doutrina; 111as,' si na opinião de todos penso que a idéa sepa
ratista é un1 n1al este mal não é para ser desprezado, antes 
deve ·constituir para nós um dever - a indagação das causas 
dessa .an01nalia, para, na medida de nossas forc.as, .combatei-as. 

O SR. PAES DE CARVALHO -Apoiado. 
O SR. LADRo SoDRÉ - Pois be-In, senhores, entendo que a 

idéa .separatista é, naquelles que a sustentan1 c·on1 sinceridade 
e boa fé. um grito de desespero da hora dolorosa em que o 
centralismo monarch ico amea·ça resurgir sob a bandeira na 
Republica. (jJtluito be?n.) Penso que a idéa separatista só 
acharic1 guarida, e só poderia alastrar si a Republica ~ão fos~e 
o que devia ser -- a autonnruia dos estados·. a g·aranüa segura 
do nosso futuro. porque a garantia segura elo nosso futuro está 
certamente na Federação, co1110 ten1 sido definida por alg.uns 
illustres collegas, por todos aquelles que sabem ser logwos 
co1n seus principias, que sabem ser consequentes com seus 
precedentes·. (Apoiados; rnuUo pern.) . 

Sr. Presidente. eu defini minha attltude em faoe do Go
verno- Provisor i o. ·Tive a fortuna de encetar minha carreira 
publica con1o auxiljar de ,.~1m dos _m:ais eminentes membros 
deste Governo (Muttos apotados) ; tive a fortuna, que h a de, 
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espero, influir sempre na minha vida, de dar meus prim·eiros 
passos como collaborador de meu sabio e eminente mestre, o 
benemerito general J?enjan1in üonstant~ um dos grandss funda
dores da Republica (Muitos apoiados), um dos mais esforçados 
batalhadores da causa victorio.sa de 15 de novembro; por con
seguinte, sou insuspeito a essé Governo. Largo espaço vivi 
a prestar o contingente de meu pequenino auxilio á obra gran
diosa da regeneração de nossa Patria. Entretanto, convenho 
com illustres representantes da Nação que se têm feito ouvir 
desta tribuna, em· que, quand·o, no futuro, tivermos de ana
lysar os actos deste Governo, hão de emergir e apparecer cee-
tos e incontestaveis erros. · 

1Mas, pergunto aos representantes que n1e ouvem: ·Onde 
apontaríamos um Governo, que, no desempenho de uma tarefa 
tal c·omo a que· foi commettida ao Provisor i o, não fosse levado 
a commetter desvios, não seguindo, muita vez, os impulsos de 
suas opiniões e convicções, arredado do caminho recto, que 
deveria trilhar, pelas circumstancias do momento, circum
stancias fataes, qt1e determinam esses desvios ? 

No momento actual, parece-me que a opinião publica está 
retalhada em tr·es grupos: l.!It.l 1 o dos descontentes .. e não sei 
si sobejará, por acaso, entre elles algum raro sebastianista~ 
dos descontentes, que só têm para Republica odios e animad
versões; culTo, o dos re.vul~Jcionarios, impacientes e irre
quietos, espiritos subversivos, que,. esquecendo a fatalidade 
do mejo social, em que· vivemos, queririam que. os primeiros 

·< passos da Republica fossem dados como si ella viesse, de 
longa data, forte, segura, cheia de alento e de vida; .e, final
mente, o grupo, ao qual quero pertencer, dos que comprehen
dem que o problema politico actual póde ser resumido na se-
guint.ê fórmula: conservar. melhorando. · 

Sou dos que entendem· que a Republica, a nossa conquista, 
está feita, e que a tarefa, que nos incumbe, a todos, é fazer, 
nos limites de nossas forças, que seja completa essa obra de 
transformação radical nos nossos molde$ sociaes. · · (lJiuito 
.bem.) · - . . ·.,·:;·;·.·~,,,;~;~~: 

Senhores, basta lançar os olhos para o campo da sciencia 
. para reconhecer o que é um principio comesinho, posto, de 

manifesto, em todas ellas: - a Natureza não sabe dar saltos. 
Si o astronomo exige, com Laplace, longos espaços entre 

o desprendimento de um annel nebuloso e a constituição de
finitiva de um planeta; si o geologo vai pedir, com Lyell, um 
prazo enorme para a foril).ação de novas camadas terrPstres; 
si· o biologo marca, com Darwin, um largo periodo para a 
transformação das especies, como . é que n6s, no campo das 
sc'i'encias sociaes, q.uererian1os que uma transformação, que 
altera até os ima fundam,enta o organismo social, pudesse em 
curtissinio lapso de dias operar seus effeitos, de sorte que 
houvesse a Republica de nascer .perfeita e completa ·com as 
suas vestes alvacentas, sem uma no dó a, sem uma sombra?! 
(:fJiluito bem.) . 

0 SR ARISTIDES LOBO, - E' impossivel, mas é O que de~e-
jamos. · ·· 

O SR. LAURO SonnE' -·- Estou ·de accôrdo com o illustre 
chefe, cujos passos estou acostumado a seguir. Mas é exacta~ 
mente essa a nossa tarefa. . 

Não nos deviamos~ porém, de nossa missão, e não sejamos, 
ao envez de .auxiliares, obices, · (lJluito bem.) 
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UMA voz - Criticar tambem é auxiliar. 

q SR· CAl\1Pos SALLES - Mas ha criticas demolidoras. 
(Apotados.) 

. O SR. LADRO SoDRE' - Entendo que estamos em um pe
rwdo francamente revolucionaria, e laborarn em equivocação 
completa aquelles que, p~nsando por modo diverso encaram 
o G:overno actual como SI foramos em situação caÚ11a ordi-
naria, normal. ' 

Não! a Revolução está. por fazer, ou, antes, ella se está 
oper.ando, po~que, q~ando nós prégavamos a . Republica, era 
como um meio; _queriamol-a como um instrun1ento para ope
rar a regeneraçao moral da nossa Patria. (.:tluito bem.) 

~_obra da Republica ha de ser como a do Sol batendo na 
podridao de urn pantana cenoso; como un1 serviço de hvgil3ne 
cerebr~l, de depuraç~o moral; porque h a de, antes de~ tu"'cto, 

. produzir a regeneraçao dos nossos costumes, e esta transfor-
mação não se h a de fazer en1 dias. (Llluito bem.) 
. Sr. Presidente, vou adduzir, acerca do capitulo do pro
Jecto que está em discussão~ umas considerações, que hão 
de justificar o meu modo de votar em relação ao assumnto. 
Devo con1pletar n1inha declaração de ha pouco, que, em face 
deste projecto, a questão capital para nós, o ponto principal 
de nossos emprehendimenLos e de nossos esforços, é a victoria 
de todas as emendas que redundam na garantia da Federação. 
Eu me felicito por ver que estas en1endas têm ganho terreno 
e têm conquistado triumpho nesta Casa. Entre as que affir
mam radicalmente o principio federalista, destaco a que se 
refere á organização do Poder Judiciario e á legislação se
parada. (Apoiados e não apoiados.) 

Entendo que a victoria desta idéa é a mais assignalada 
de quantas têm vindo ganhando a Federação; esta é a maior 
conquista que podíamos realizar para consecução do nosso 
programm,a. 

Sinto dizer que neste ponto os meus distinctos confrades 
representantes do Rio Grande do Sul se me. afiguram r·eduzir 
sobremodo a sua esphera de acção, quando levantaram como 
base, quasi exclusiva, da Federação a questão da discrimi
nação das rendas, ainda que esta é, incontestavelmente, uma 
das questões palpitantes e uma das condições essenciaes para 
a autonomia dos estados. 

O SR. BARBOSA LIMA -- A mais importante. 
O SR. LADRo SonRE' - Li algures que podemos c~assificar 

e considerar os homens que pensam em tres categorias: uns, 
os especialistas à outran_ce, que podemos 3:ppellidar de mono
typicos:; outros, polytyplCos, r:: outros, plulosopl~os. 

Os meus illustres confrades hão de permittir-me que os 
inclua na primeira dessas classes; porque SS. E_Ex. t~m quasi 
restringido sua base de operações a esta questao upica _- a~ 
rendas· e como a solução para esta magna questao nao foi 
·achada' como considero-a uma questão abert~, para ~ qual 
ap·enas' têm apparecido soluçõe.s erradas, defmtuos~s, Incon1-
pletas, declaro que, neste terreno, a en1end~ offerecida ~ con
sideração da Casa pelos represctante? do RIO Grande, nao s~
tisfaz o meu espirilo. c· que~ para_m1m. n~ que toca á questao 
de rendas, a Federação nã.o está fmta. Re~nto - que é, np m~u 
entender, do mais alto alcance, do maiOr valor, a v1ctor1a 
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obtida pela emenda que consagrou a soberania dos estados no 
exercicio da funcção judiciaria. 

Sr. Presidente, um illustre collega que hontem fallou 
nesta Casa teve occasião de adduzir considerações com as 
quaes estou de perfeito accôrdo, no tocante a alguns pontos 
que. são~ hoje, debatidos neste capitulo. Isto, porém, não im
P•"'dlr-me-á de volver ~l e11es. não digo para produzir nova 
argumentação, n1as para deixar claro, accentuado e bem de-
finido o meu modo de pensar sobre o a~;:;un1pto. 

Sou dos que entenden1 que o voto é uma funcção social. 
Nesta conforn1idade, professo que elle padece. necessaria
lnente. limitações, e nem podia deixar de padecei-as. Fico de 
aeeôrdo com n1uitas das disposições consignadas no art. 70 
do projecto. que estamos discutindo. Colloco-n1e, porém, em 
opposição flagrante ao que dispõe o ri. 2 do § 1 o. do artigo 
eitado. por não con1prehender. no regimen que estamos inau
g·urando. GS n1otivos que actuan1 no animo dos confeccio- • 
nadares deste esboço, para eonsignarem a eliminação dos 
analphabetos. (Apoiados.) 

Senhores, sab~r ler e escrever é possuir um instrumento 
fie instrucção. apenas e vó:3 haveríeis de descobrir entre os 
chamados illetrados quen1 possuísse maior somrna de luzes .. 
mais larga dós e de bom senso. 

Estan1os en1 urna phase social que· se accentua pela ele
vação do proletariado. 

Si lançarmos os olhos para os povos civilizados, si per-
corrern1os con1 a vista as nações policiadas, havemos de ver 
que em todas ellas se vai levantando a grande n1assa. Cha
mem-n'o socialisn1b, nihilisrno, fenianismo, un1 só é o phe
nomeno social. de que t.orlas aquellas manifestacões s::lo syrn
ptomas. Aquellas aspirações legitimas querem dizer o 
advento do qn~T'fo Ec;+ado. 

Por esta disposição do projecto, á qual não posso dar o 
meu voto, grande massa da Nação Brasileira será privada do 
exerci cio da funcção do suffragio. 

Não posso dar o meu voto a este verdadeiro esbulho com 
que se tenta ferir todos os que não sabem ler nem escrever, 
ainda que trabalhem tanto na obra do progresso da Nação~ 
como aquelles que tiveram a fortuna de apprender a assignar 
o seu nome, curto estalão por onde a lei quer aferir a capaci-
dade moral do cidadão brasileiro. 

Acredito que esta disposição inquina o projecto aos olhos 
dos verdadeiros den1ocratas, e, consultando a n1inha conscien
cia! eu não podia dar o meu voto para que passasse esta lei 
en1 flagrante eontradicção con1 os novos princi13ios funda
n1.entaes consignados na Carta Constit.ueional do n1eu paiz. 

·vi. Sr. Presidente! no seio da Cornmissão: de que t.ive a 
honra de fazer parte, uma emenda restrictiva do n. 3 do ar
Ugo 70. 

Não sei si essa e1nenda já reapnareceu de novo aqui no 
Congresso. E eomo espero ane isso ha de acontecer. sou for
çado a fazer algumas considerações sobre o assu1npto .a que 
ella se refere. 

Senhore~. ha uns politicas senth11entaes. tin1idos, que se 
receiarn da intervencão das classes n1ilitares no nosso paiz. 

Est-a é a v~rdade. e nãn posso deixar de denunciai-a con1 
franqueza e desassombro. E sinto-me bem na-ra tratar deste 
melindroso assun1pto, porque á minha qualidade de militar 
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·apponho a nlinha qualidade de republicano 
p~rq:ue nunca. o peso da farda suffocou os~· que serrlpre foi, 
trioticos de minha alma. sentimentos pa-

. Perante este Çongresso, Sr. Presidente, fallo como re u-
bhcano,. e tep.ho titulas para referir-n1e á · h 1 P 
toda a . Isençao de a~ imo. (Apoiados. ) min a c asse com 

Ser, pelo conhecimento das leis fundamentaes da Historia 
que a guer~~ ha de ser e~imin~~a, porque as sociedades evol~ 
v_em . do reo_Imen theologwo-milltar para 0 reO'imen scient

1
· 

fiCo-Industrial. o -
Está tocanqo a seu remate a tarefa principal dos exercitas 

permanente~, aind~ qu~ a~ classes militares hão de subsistir 
com9 factOI es somaes 1nd1spens_a~eis, porque ellas são a ga
~antla da .. orderp e da paz, cond~çao necessaria para 0 livre e 
fecundo .. func:~onamento da s1n.dus~r~as, crue _hão de ser 
no futuro o o I ande can1po de exercw1o das actividades hu
n1anas. 

Esta di~posi_çã?, senhores, contida no n. 3 do artigo, 
q~·e. vou d1scut1nao, r~preseuta uma homenagem ás classes 
militares, factoras glOl"'IOsas da Revolução nacional de 15 de 
novembro, uma homen~ge~ de todo o ponto justa aos moços 
que f~ran1 o bra~o fortiss1n1o daquelle feito épico, que foram, 
que sao e. que hao de ser, con1o o Exercito inteiro, - digo-o 
para a minha honra - a garantia da realização do ideal in
scri~to . na nossa. bandeira - Ordem e Progresso; que hão de 
ser InVIcta tarre1ra contra qualquer tentativa de oppressão ou 
de despotismo . 

Sei que ás tyrannias têm sido base e escudo os exerci tos .. 
lVIas, o Exercito br~siliero, cu sempre o vi apparecer no passado 
e na .Historia para defender a grande causa da liberdade. 
(Apoiado~; mu.ito bem.) 

Ainda em recentissima data viran1 todos o papel que lhe 
foi distribuído na tarefa grandiosa da extincção da escra
vatura. (Apoiados.) 

Sabeis vós todos que o Exercito pesou con1o causa pre
ponderante entre os factores que produziram o desfecho me
morav:el da magna questão abolicionista. Porque a solução 
do problema foi accelerada no dja em que ficou 1nanifesto 
que o official brazileiro não poria jámais a sua espada luzidia. 
gloriosamente ganha nos campos de batalha, ou conquistada á 
custa de sacrifico e com brio nos torneios da intelligencia e 
em plena paz, ao serviço da tyrannia, par~ ~uffocar as. rayas 
opprimidas, no dia em que ellas, no exercww de um direito, 
se levantassen1 para justas rejnvindicações. (lVJuito apoiados; 
muito be1n; mttito ben".) · . 

Esse Exercito, eu vi:...o reapparecer novan1ente quando a 
Patria periclitava (Apoiados), quando todos, a uma, denun
ciavamos a sua n1etamorphose em u1n grande mar ~ogoso, 
onde, apenas, sobrenada~a, como a. alma mat"er da podr~dao? a 
figura da realeza despotica. escondida na capa do constitucio-
nalismo. (Muito bem; rnutto bem.) ,.. 

, Portanto, Sr. Presidente, mo parece qu~ a ex~epçao con
signada no n. 3 do art. 70 é de todo o rigor, ~ de toda a 
justiça (Apoiados) ; , é un1a homenagem prestada aquella cor
poração, que continua a ser a esperança da ordem, e ha de ser 
a garantia da paz . · 

U 'M SR. REPRBSEN'l'AN'l'E - Perfeita1nente ·· 
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O SR. ZA~fA - Mas os seus collegas officiaes generaes 
pensam que é n1ui to inconveniente essa disposição. Tenho ou
vido a opinião delles a respeito. 

O SR. LAVRo SonaÉ - Peço licença ao meu distincto coi
lega para dizer que nesta questão de modo de pensar sempre 
mantiYe autonomica a minha consciencia (Nluito bem; muito 
bem) e sempre entendi que o nosso dever é mantermo-nos na 

, obediencia da lei - (Jlni~os opoiados); que a disciplina só 
dignifica o homem, só det.ern1ina a sympathia dos sentimentos, 
a synergia dos actos, quando ella é a obediencia ás ordens 
emanadas da legitima auctoridade, quando ella é a obediencia 
rigorosa á lei escripta, que nos é in1posta pelo consenso una
nime da Nação. (Muitos apoiados; rn1tito bem, muito ·bem.) 

Sr. ·Presidente, h a, offerecidas ao cap.itulo em discussão, 
en1endas sobre as quaes preciso continuar a me pronunciar. 

Lamento que alguns illustres representantes levantassem 
aqui a idéa, que reputo anarchica, desastrada, fatal, do direito 
de Yot.o estendido ás rrrnlheres. (31uitos apoiados c1 não 
apoiados.) 

Eu, senhores· membros do Congresso, sou insuspeito, 
porque nesta questão só obedeço aos princípios de uma 9-ou
trina philosophica, que adopta como un1 de seus lemmas e 
axiomas que a n1ulher é a providencia moral . da familia 
(Apoiados e muito bem), que o homem deve ser amparo e 
protecção para a mulher. 

Sou dos que entendem que o dever dos· governos é le
vantar, exactamente, o nível moral da mulher, e fazer cessar 
essa especie de ilotismo intellectual, anniquilado, em que ella 
tem jazido até aqui, e dar ao sexo feminino a instrucção com
pleta, solida: encyclopedica e integral, que seja a garantia da 
sua intervenção benefica, da sua acção efficaz nas sociedades. 

Eu não quero que a mulher seja privada de intervir sobre 
o meio social; não: de-fend.), ·exactam,en•e, ·esses princípios que 
exigen~ a sua preparação intellectual afim de que ellas possam 
ser collaboradoras efficazes, possam ser fecundíssimos auxi
liares da tarefa que nos incun1be, qual a de gerir com mais 
vigor, de dirigir a conectividade de que todos nós fazemos 
parte. Essa elevação do nivel moral, pela instrucção, da 
mulher ha de rest.ituir-1!1(~ c papel· que ella na actualidade 

. não tem, mas que seria completan1ente desvirtuado si nós, em 
legar de levarmos luzes a seu cerebro, · fossemos trazei-a para 
um terreno onde sua competencia ha de ser, necessariamente, 
vencida (Apoiados); porque, si ella póde vencer-nos pelos con
selhos e si póde guiar:-nos pela sua acção moralizadora, si 
póde immiscuir-se, activamente, poderosamente, nos destinos 
de uma nação por sua intervenção benefica e constante sobre 
os esposos, sobre os . filhos, sobre os irmãos, é incontestavel 
que, no momento em que nós formos abrir-lhe o campo da 
politica, no momento . em que nós formos dar-lhe accesso no 
campo das industrias, ella terá, necessariamente, de ceder de
ante do poder da força, ella terá, necessariamente, de ceder 
deante da superioridade do nosso sexo nesse terreno. 

O ,SR. ZAMA - Não é a consequencia . 
. U]<I SR. REPRESENTANTE - V. Ex., assim, nega-lhes um 

direito .. (H a outros apa-rtes.) 
o SR. LAURO SonRÉ - Senhores, esta questão de direito, 

estamos vendo que a cada momento soffre restricções. · 

·, 
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. . <? SR· ZAlVIA _ :__ f\.n1esquinh~m rnuito o papei de mãe de 
fam1ha, dando-lhe a Interpretaçao que ulgunsc ollegas querem 
dar. 

. O Sn. LA uno SoDnÉ - Não pe_nso que es?a interpretação 
seJa dada pelos que andam de accordo comn11go. 
'. o SR. ZAlVIA - Não me refiro ao nobre representante. re
~lro-me ao collcg·a que honten1 fallou, e que qualificou até de 
Indecente a proposta. · ' ' 

Ü SR. MONIZ FREIRE dá um aparte. 
O SR. LADRo _f3onrt:b: -- Creio que foi mal apanhada essa 

phrase~ porque se1 _qu~ .o 1neu. distincto collega, justamente 
subordinado aos pl'll1CIPlOS phllosophicos que me traeam a 
orientação, não defenderia se não a opinião que te~ho a 
honra de defende1' neste momento. 

Com essa _emenda, _Sr. Presidente, que reputo filha de 
un1a d~mocracH!- anarclu~a, rev~lucionaria, metaphysica e ir
reflectida (Apouulos e nao apowdos), con1 essa emenda corre 
parelhas outra, que n1anda consignar no nosso pacto funda
Inental a lei do divorcio. (Apoiados~· 1nuito bern.) Não pelos 
mesmos princípios que defende o Catholicismo, porque não 
sou catholico; não pelos n1esmos princípios que defende a 
Egreja. porque não Leni1o bc.~o ck; ligação alguma com a Egreja 
Catholica, sou, con1 plena convicção, com uma sinceridade de 
que ning·uem póde duvidar, francarnenle, contra esta emenda. 

Acredito,_ e neste ponlo sigo os traç.os delineados por emi
nentes obsorvD.dores e pensador1~s de nota e de merito, -acre
dito que a consagração do divorcio, maxin1é combinada com 
essa emenda a que acabo de referir-n1e, seria, exactamente, 
o completo descalabro social (Apo-iados e não apoiados) ; por
quanto, si ha lnna cousa que deva merecer a altenção do Go
verno, é, exactamente, a cOnstituição da familia, porque a 
família é a ccllula social, é a unica entidade que póde com
parecer deante da socj edade; porque não se podem comparar 
senão quantidades homogeneas, e o individuo não apparece 
na sociedade senão corno ente de razão. 

0 SR. EL YSEU MARTINS - A indissolubilidade do laço con
rugal é uma tyrannia, um despotismo. (H a outros apartes.) 

O SR. LADRO Sonn:É - Estou me referindo, no n1omento 
actual, ao divorcio, e parece-me que neste ponto estaremos 
en1 perfeito accôrdo; porque crei0 que n1uito poucos membros 
desta Casa hão de dar seu assentimenf o para que o Congresso 
tome a si a tarefa de anarchizar a familia. 

UM SR. REPRESENTANTE - Isso é para ser tratado em uma 
lei · ordinaria. 

O .SR. LAURO SonRÉ ·- Seria occasião. de rebater essa& 
proposições todas, uma por uma, de dar franco e comple~o 
desenvolvimento ao meu modo de pensar. Sou contra o di
vorcio, porque quero a dign!ficação da familia. COJ?Sider_o a 
jndissolubilidade do laço conJugal como u1na das ma1s solidas 
garantias da moral domestica e sqci~l. . . 

A lei da civilização tmn consistJdo, quanto tá fami11a, em 
tornar cada vez mais ·accentuada a differença das funcções que 
cabem na sociedade e no lar, ao homem e á mulher. Não me 
é dado, agora, aqui, eonsagrar ~ esL~ objectq dem~radas obser
vações; e si' me fôra dado discutil-o mais detidamente, o~ 
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factos como nol-os dá a Historia serviríam de provar cabal
mente que o divorcio sempre tern apparecido como germen 
de relaxação, salvo quando o laço religioso permanece como 
força de resistencia á sua acção dissolvente. Está no animo 
de todos, como na antiga Roma, os effeitos perniciosos do 
divorcio. . . · 

O SR. EL YSEU MARTINS - Não era do divorcio, era da 
corrupção dos costumes. 

O SH.. LADRO SonRÉ -. . . surgiram, sem detença, pro
duzindo a n1ais con1ple1:..a (Jif~t-oluç.ão, a corrupção ~mais desen
freada. 

E nos tempos da Revolução franceza, quando, em 1792. 
foi votada a lei do divorcio, tão desastrados foram os seus 
effeitos ... 

O SR. ELYSEU MAR'l'INS - A questão é do modo. 
O Sn. LADRo SonRÉ - ... que a n1oralidade abriu cam

panha pertinaz contra essa lei de depravação dos bons cos
tumes. 

0 SR. ELYSEU MARTINS -· Não é O divorcio que traz esse 
relaxamento, antes corrige. 

UMA voz - Corrige, sim. 
OUTRA voz - E' um correctivo. 
O SR. LADRo SonRÉ - Isso é argtunentar contra todos os 

factos, é uma proposição gratuita, é uma affirmação que 
soffre contradicção a todos os momentos. · 

0 SR. ELYSEU.MARTINS -Assim como a de V. Ex. 
O SR. LADRO SonRÉ - Sr. Presidente, o n. 4 do art. 70 

tira aos religiosos de instituições monasticas a faculdade de 
votar. Neste ponto tenho de collocar-me em· divergencia com 
os illustres collegas que seguem os princípios da escola phi
losophica a que filiei-me, porque eu sustento essa exclusão, 
acceito essa restricção posta pela lei ao direito de votar. 

Esta questão leva-me direito ao dogma fundamental do 
credo republicano: a separação da Egreja do Estado. 

Não comprehendo · que em nome da Repüblica se possa 
· fallar contra a separacão da Egreja do Estado. 

Tenho ouvido aqui sustentar-se doutrina .absolutamente 
incompatível com toda a organização republicana bem en
tendida; porque, senhores, considero qU:e a Republica h a de 
ser a emancipação completa das consciencias, não ha de ser, 
apenas, uma palavra vasia de significacão, uma Republica 
apenas no papel. (Muito be?n.) 

Nós pediamos a Republica como uma garantia das· nos:sas 
individualidades, da nossa liberdade de pensan1ento; e si Q. 
Republica não realizar esse ideal, e .vier impor-nos ·dogmas 
obsoletos e condemnados, subvencionando um culto (Apoiados 
e não apoiados), adoptando uma religião que não encontra 
mais fundamento perante a sciencia (Apoiados c não apoia-
dos), terá 1nentido ao seu programma. · 

O SR. BADARÓ ·- Na opinião do orado1·. 
O SR. LADRO SonRÉ - Devo declarar ao i !lustre repre

sentante que, na circular que enviei aos meus amigos e corre
ligionarios, disse, sem meandros e sem rebuço, que eu seria 
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~esta da.sa, I~ão inimig·~ da religião catholica porque não 
1a;nos discut1~· ~atl~ol~c:smo, nias. inin1igo daqtiillo em que se 
transf~rmot~ o Cathohcismo depois que os seus docrmas foram 
~emohdos, u;to é, o partido politico denominado t:l- Clerica
lismo. 

O SR. BADAHÓ - E' un1 vocabulariq emprestado pela 
Revoluoão. 

. O SR. LADRO Soo R~ - Sonhare:;, quanto ás restricções 
1mpo~tas, devemos considerar que se trata de indivíduos em 
çond1ções excepcioialissimas, de individuas que fazem renun-

cia da autono1~1ia de su~s conscie~eias, que, espontanean1ente, 
se ~olloc~m fora da le1 r. dél: soc1edade; que se segregam do 
mei_o ~oc1al, levantando ü cel~bat~ c-on1o ideal, que se furtam, 

· egoistwamente, aos deveres que Incumbem a todos os mem
. bros. das collectividades '3ociaes! (Muito bem_: apoiados e não 

apotados. ) · 
Q~e ~ n1uito que a lei venha, tambe1n, estabelecer para elles 

um direito a parte, dando-lhef3 uma exclusão, que. aliás, está 
de accôrdo com as suas conveniencias; porque não ·é a politica 
a sua ·esphera de.! acção. porqne, si elles são. o poder espiritual, 
cabe-lhes agir no fôro das consciencias, doutrinando as almas, 
derramando os seus ensinamentos. (Muito bem_; apoiados.) 

o SR. BADARÓ - Proponha. primeiro o seu banimento . 
O Sn. LADRO SoDRÉ - Sou pelas m·edidas de excepção 

contra o clero cathol.ico; porque elle- constitue-se um perigo 
social, ·porque elle. ·perdida~; as .es:per.anças do don1inio sob o 
régimen republicano, organizou-se em legião, arvorando uma 
bandeira politica contra a Republica (Apoiados e não apoia
dos), disciplinando-se em .Partido politico, que, ao menos 
provisoriam~nte, exig·e . medidas . de :r:igo~, por:que os repu
blicanos dar1a1n un1a prova de 1nepc1a Sl vac1lassen1, entre
gando-se de mãos atadas a seus adversarias. · 

O SR. BADARÓ - Não é isso o que a Na cão :brazileira pede .. .. . 
O SR. LADRO SoDRÉ - Contesto o aparte do illustr~ re

presentante, que confunde un1a religião ele bonzos e manipan
sos com a religião catholica. 
· · A rellgião .catholica não tem raizes: o illustre represen
tante. sabe perfeitamente que essa massa popular que é ex
plorada pelo clero não tem convicção; es_sa massa é p~ramente 
fetichista. 

O SR. BADARÓ -- Eu sou catholico. 
UM· SR REPRESENTANTE - V. Ex. falia 8111 1101118 da Repu

blica? No Mexico, o imperador Maximiliano entrou, -porque 
um padre lhe abriu a porta. . _ 

o SR. LADRO SonRÉ - Sr. Presidente, eu peço pern2_1ssao 
para de~inir claran~ent~ o meu. pensan1ento nesta questao de 
catholicismo e clerwallsmo. 

. 0 SR. ELYSEU MARTIN~ -. 0. Brazil é fertil em padres ex-
cepcionaes, teve-os os ma1s distlnctos. . . 

o SR. ZAMA -- V. Ex. comn1e.tLc um .erro poht.Jco~ i}'an~
forinando 0 clero ern inin1igo da Republica, quando nao e. 

O SR. PRESIDEN'1'E -· Attenção. _ 
o SR. LAun.o Soo RÉ - Eu estou revelando um pheno

meno palpavel .... 
31 
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O SR. BADAR6 -· Palpavel, não . A opinião publica re
peli e esta asserção de V. Ex. 

O SR. LAVRo SoDRE' - . . . que está aos olhos de todos . 
Diz o illustre representante que a opinião publica repelle 

o meu asserto. Julgo-me com o direito de fallar em nome da 
opinião publica. Neste caso, não sei qual de nós fallará com 
melhores titulos. 

Sr. Presidente, não quero descer desta tribuna sem fazer 
uma confissão, visto que pó de ·parecer que quem falia neste 
momento· é um adversaria rancoroso e cheio de. odios contra 
a religião catholica. Ora, pertenço ao numero daquelles que 
rendem homenagem 'á religiã.o catholica; sou daquelles que en
tendem que os seus servi.ços no passado foram numerosissimo'5,. 
pela sublimidade de seus dogmas, no témpo em que foi dado 
apparecer; sou daquelles que pensam que a religião de Christo, 
ou, antes~ que a religiaão Je S, aulo (Muitos apoiados), por 
que foi elle o grande apostolo das ·gentes, o evangelizador in
·cansavel, que andou prégando a idéa nova, prestou os maio
res benefícios á Humanidade: porque, na hora em que Roma 
- e Roma· era o mundo - desaggregava-se, apparéceu o rab
·bino de Nazareth, trazendo a candida bandeira da regeneração 
moral da Humanidade e professando os dogmas fundamentaes 
que foram a arvore frondosa a· cuja son1bra poude a Huma
nidade jornadear ·longos seculos. 
· O SR. OITICICA ·- ·os princípios do Christianismo ainda 
hoje regem a Humanidade. . 

O Sii. LADRO SoDRÉ . - Sou daquelles que entendem, de 
accôrdo com .o meu collega, que os principios prégados pelo 
Christo ·ainda hoje regenlmn a Hu1nanidade. Mas lembro que 
esses principips não. eram creação do. Nazareno: foram assi
milados pelo Christo, para consagrar como dogmas . do novo 
·credo já prégado, e verdades que andavam esparsas e que 
eram acceitas pel~ Humanidade naquelle periodo. 

· O SR. BADARÓ dá· üm ·aparte. . 
O SR. LADRo SonRÉ- Faço ainda esta Justica ao Christo. 

Estas considerações, Sr. Presidente, visavam, antes de tudo, 
defender os nossos principias. . · · · · · . . 

· Eu ia enveredando por um terreno em que. têm andado 
outros, que têm ~ mesma orientação que eu tenho;. e o que eu 
queria demonstrar era a .proposição, que firmei no inicio de 
minha oração desconnexa .. (Não apoiados.) O que eu queria 
demonstrar era. que :a Republica· não póde ser a realidade que 
nós sonha vamos, si ella não trouxer o despeamento de nossas 
consciencias, de dogmas que a sciencia repelle e não podem, 
absolutamente, ser tolerados. (Muito bem.) 
· Senhores~·.'si ·a Republica .ha de ser fatalmente aquillo que 

o povo quizer, como ouço dizer em aparte, ella ha de ser, for
çosamente, a autonomia para todas as consciencias, a garantia 
·do. livre exercicio . de todas as· actividádes materiaes, intelle-
ctuaes e moraes, porque só . assim ella ha de ser um bem geral, 
u~.b:em commum. 

-0 SR. · ZAMA -· E nós os catholiços não queremos mais . 
. · O Sa. LADRO Soo RÉ - Sr. Presidente, outros pontos do 

capitulo em discussão demandariam mais detida · attenção. 
Estou de accordo com alguns collegas que já se pronunciaram 
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aqui em _rel~Ç_ão a restricções que devmn ser fe i Las no projecto 
de Constrtu1çao. · 

Acceilo 1nuilas ela~ mnendas ol'fe1·e~idas a os lo protioctó. 
Voto para quo seJa consagrado o direito de testar, de 

adoptar, parece12d0-1ne, apenas, que essas disposições teriam 
melhor ~ollocaç~o nos nossos codigos. 
_ , As~1m, pondo . de lado outras considerações, que poderia 

p1 o_duz1-r, e que to~os, naturalmente, con1prehendem quaes 
ser13:rn, po~que a or1ent.nção do n1eu espírito está traçada, não 

. continua~·e1 a oecupar a attenção do Congresso, e vou rematar, 
o meu discurso . 

Não quero ser confundido com os que pensam que se póde 
desc1·er da regeneração da nossa Palria. (IJ1uito bem,; 1nuito 
be.rn.) · 

E foi con1 n1agua, mas com profunda magua, ·que vi um 
n1oço de grandes esperanças beber á dissolução da sociedade 
brazileira. · 

UM Sn. REPRESENrrANTÉ - Foi uma ironia pungente. 
O Sn. L"\URO SoDRE'-Senhores, não sou dos que se sentem 

to1nados de descrença pela nossa regeneraÇão moral, sob a 
bandeira da Republica. 

Acredito que essas transformações não se fazem rapi
damente .. 

M~, descrer da nossa rehabilitação moral, quando apenas 
· surge o novo regimen, seria co1no descrer do Sol rio momento 

em que esse astro, ainda rhettido pelo horisonte abaixo, mal 
.con1eca a dourar os pincaros dos outeiros. 

Eu acredito na revelação; eu acredito nos dogmas. Mas 
na revelação positiva~ que se faz no campo· da Sciencia, e nos 
dogmas demonstrados quasi que dia a dia,, u1n por um, pelos 
homens superiores. E é, Sr. Presidente, firmado nesta reve-
1ação scienLifica e nestes clogrnas dmnonstl'ados, que creio quo 
a régeneracão moral -dé nossa Patria ha de operar-se; é por 

. isso que acredito que a nossa Patria ainda ha ele ser verdadei
ramente grande, porque num paiz como este, onde fluem. rios. 
1.ão 1nagestosos que parece1n mares, onde ve.io no~·estas gigan
tescas e collossaes que assombram, é impossível que o homem, 
vivendo .mergulhado neste n1eio co·smico, todo elle grandeza, 
tõdo elle enormidade, sobeje, como excepção odiosa da Na-= 
tureza, pequeno e rachitico. 
. Não, senhores, tamb~m o homem ha de crescer á som-
brà protectoraaa Republica. . . . 

Ella é a garantia segura do futuro .auspiCioso e da glor1a 
ilnmensa que está reservada á Patria Brazileira. (Muito bem. 
ltfuito be?n. O o1·ador é felicitado pm· quasi todos os congres

. sistas presentes) • 
~são ·lidas, apoiaàas c entran1 conjunetan1ente em dis

cussão as seguintes 

Emendas 

Ao art. 69 

Substituam-se os §§ 4° e 5° pejos seguintes:. 
Os extrangeiros que, tendo se achado no Brazi~ no dia 

15 de novembro de 1889, declararen1, dentro em sms mezes 



depois de entrar en1 vigor esta Constftuição, qué adoptam à 
nacionalidade brazileira. 

Os estrangeiros que, possuindo bens immoveis no Brazil 
e. forem casados com brazileiras, ou tiverem filhos brazilei
ros, declararem perante a auctoridade competente que ado
ptam a nacionalidade brazileira. - Epitacio Pessôa . 

• ~o art. 72 : 
Supprimam-se do § 3° as palavras - observados os li

;mites postos pelos bens de mão n~orta. -. Epitacio Pessoa. 

Additivos 

Ao art .. 72: 
E' garantida a plena liberdade de testar. 
E' garantida a plena liberdade de . adopção. 
~upprin1am-·se do § 4° as palavras -. que precederá .... 

culto - e accrescente-se - cuja celebração §5erá gratuita.--t 
Epitacio Pessôa. · 

Ao art. 79: 
.Ao funccionario demittido a bem do serviço publico é de... 

vida, si o pedir, a declaração dos. mõtivo.s que determinaram 
a sua exoneração. - Epitacio P.éssôa. 

· .Ao ·art. 7° : 
A inscripção no registro civil dos nascin1entos será obri-. 

. gatoria e precederá, sempre, as cerimonias religiosas~ - Ep~ 
t'acio Pessóa. 

Sr. Dutra Nicacio (Silenc·io) .- Sr. Presidente, subo á tri
buna, unicamente, ·impellido por um dever e ,por um desejf;,. 

Desde que pude pronunciar-me na vida publica filiei-n1e 
·como operaria obscuro a esse partido que se denominava N~-·
cional, porque tinl;la como primeiro objectivo seu destruir a 
Monarcliia como regímen incompatível com as nossas · aspi-... 
rações · (Apoiados.: m.uif'o b(•m.), para. ·instituir um regimen 
sobre bases mais vastas e mais democraticas, que pudesst=~ 
congregar em torno de si toda a familia brazileira, fazendo ·· 
desapparecer a desunião que existia e que era motivada pela · 
circun1stancia de não poder a maior parte dos brazileiros · ac
ceitar como facto consummado. aquillo que uma circumstancia 
·da historia do Brasil tornou uma instituição que pretendia 
. perpetuar-se no paiz. · (Apoiados; muito bem.) · .. . 
· Nós· queríamos· a rRepublica, não pela Republica, mas 
·porque·· ella era um meio de fazermos a Federação. 

Só a Fede·ração, tal qual existe na Arnerica do Norte,. é 
que estava no pensamento da parte dos directores do Partido 
Republicano, entre os quaes não figurava, sem duvida,' o hu
milde orador ... 

.O SR. ALEXAN_DRE! S"DOCKLER - ·Humilde; não; mui to dis-
tincto. · . · · . 

O SR. DuTRA NICACIO - • :· .. que tem a honra de occupar 
a attenção do Congresso. 

Porque dá-se na orden11 social o tn·eS·mo que na ordem phy
sica. Na ordem social a preeminencia salienta-se quando é illu
minada pela luz da notoriedade; na ordem physica, si a su
perfície. da Terra não é regular, certas preeminencias são illu~ 
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minadas pelo Sol, e outros pontos vivem immersos na sombra. 
(Muito bem.) 
. M~s, ass!m con1o, na Natureza physica, da desegualdade e 

d1vers1d3;de e que nasce a harmonia da vida assin1 tambem na 
vida social, a· harmor:_ia resid~ nessa desegualdade appare'nte, 
mas que, no fundo, nao é senao a egualdade manifestando-se 
na sua expressão mais philosophica. Ha ponto, ·porém em 
qu~ todos eram os eguaes: o da dedicação, da abne~ação e' sin
ceridade com que todos pugnavamos pelo nosso ideal. 

Neste sur:posto de dignidade, de abnegação e de tendencia 
para a c.onquista desse ideal, não havia depressões; todos nós 
eram os 1guaes, estavan1os no mesn1o nivel. (Apoiados; muito 
bem.-) 

E'. esta unica egualdade que invoco e peço que reconheçaes 
en1 m1n1. · 

O 1n'Qu dever. o mr-m clPse,io, portanto, Sr. Presidente, é 
de 1nani_festar-n1e a respeito do projecto de Constituição, e 
de, man1festando-n1e, tornar patente o modo por que exerço 
aqui o honroso mandato que 1ne foi confiado pelos 1neus gene
rosos coneidadãos de l\1inas. 

O SR. AN'PONIO OLYNTHO - E de que é n1uito digno. 
(Apoiados.) . · 

O SR. DUTRA NTCACio - Dizendo-1ne. Sr. Presidente, fi
liado ao Partido Republicano da ·propaganda, :eu não venho, 
todavia, allegar isto para que se possa interpretar, talvez, que 
sou un1 daque1Ies que fazen1 distinceão entre · os . collabora
dores da instituição da Republica. -

Assin1 co1no nós tinhan1os o elevado pensan1ento de con
fraternização; assim como nós queriam os que a conquista 
da Republica fosse esse terreno vasto onde todas as opiniões 
brazileiras se pudessem encontrar debaixo de Ulll regímen 
commum (Apoiados), assim tambem eu folgo en1 reconhecer, 
hoje. este facto: que essa previsão do Partido Republicano 
realizou-se, para bem da Republica. (Apoiados; muito be'm.) 
Nós estamos constituindo a Republica. não os antigos repu
blicanos, mas todos os brazileiros (Apoiados; muito bem); 
porque, para a honra do povo brazileiro. não houve aqui uma 
só voz que se alçasse pa·ra riscar da Constituição o art.. 1°, 
que instituía a Republica. (}lf.uitos apoiados.) O nosso des?.de
Taturn do congraçamento e da confraternização ela grande fa
milia brazileira está realizado por este la~o.; ago~a ~u_n1pre 

· que cada um de nós assun1a a sua responsabilidade Individual, 
• que cac;la um ele nó~ diga áquelles .qu~ ~os deran1 o l;onroso 

n1andato de codificar en'l leis os principws que se pregavam, 
que cada un1 de nós diga, franca e lealn}ente, com.o procedeu 
aqui, como exerceu esse n1andato. (ApO'la.dos; mu'tto bem.) 

. E este é o cun1prin1ento do n1eu dever ... 
UM SR. REPRESENTANTE -E o está cumprindo com grande 

brilhanttsn1o. (A.poiados.) 
0 SR. DUTRA NICACIO - ... e esta é a realização d?. Ine.ti. 

desejo. :Sr. Presiden1,e. 1u ::~· em n1in1 operou e •. po~ assun d~
zer, subjugou as sugg·eslões da 1ninha c~nscienCia, . q~e d_I
zia que devia afastar-n1e da tribuna .l~or na~ ter o cllre1to de 
occupar a attenção elo Congresso. (l\ ao apotados .) 

UM SR. REPRESE:--l'TANTE -· Está sendo ouvido COl11 O lllfl.
:xin10 prazer. 
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0 SR. DUTRA NICACIO - Tanto mais quanto, Sr. Presi
dente, não só pela brilhante oração que o Congr~sso acabou de 
ouvir ainda ha pouco, co1n'O pelos precedentes discursos, todos 
brilhantes, qu~ tên1 illustrado os depates desta .cas!l e que 
tên1, por assim dizer, exornado a tribuna do primeiro qqn
gresso Brazileiro, eu, co1n a minha fraca e d~spretenc1osa 
oração, entro em um confronto, que é, s~m duvida, um con
traste des,vantajoso. (Não apoiados.) 

O SR. BADARó - Está fallando muito bein. 
0 SR. FREDERICO BORGES - Cada um .leva a sua pedra 

. n.ara o edificio. 
O SR. DuTRA Nrc.Acro - Sr. Presidente, co1no propagan

. dista . republicano, disse aos n1eus an1igos, nã~ disse ao paiz, 
si bem que o dissesse publicament~, porque na:o ~enh_o a pre
ten<;ão de desde então· ser conhecido pelo paiz Il).teiro, por
quanto já affirmei qüe era um operaria obscuro ... 

·O SR. BAPARó ·-· Era· ·:muito conhecido: ao m~nO$ no seu 
Estado. · 

O SR. DuTRA NrcAcr·o .- ... mas, dentro daquelles círculos, 
.que fazian1 a honra de congraçar-se commigo, em clubs repu
blicanos, que se ·iam de . dia em dia alastrando pelas terras 
altivas da antiga provinci.;;t de Minas~ propugnet se~pre, e tive, 
até, de luctar coln a ultima tendenc1a, com o ultln1o esforço 
do Partido. Liberal, não com o partido em si, ·mas com os de
legados desse partido, que por toda a parte procuravam. suf
fócar a manifestação repuplicana, porque a· Republica vinha . 
tra~ei' a reaUzação . do ideal brazUeiro, deste ideal unico 
capaz d(} fazer a felicidade do Brazil, 'O ideal da Federação 

. diz~udo : ''Não ides bem por áhi para a realização da Fe-: 
· deracão, .Porql,le· tereis de luctar com um poder forte, que 

não hesitará ·en1 esmaga~~ a1 o dos vós; a Monarchia ahi está 
para nos· dar· a Fedgração". 
· Ent~o eu. como outros propagandistas republicanos protestá
In.os, energicarnerite, · contra isso, que era a inversão de todos 
os. principias, e tivemos a felicidade de ver nossos an~igos des
prezarenl esse aeceno falso que lhes atirava o Partido Liberal; 
e per1uanecêrem comnosco firm·es no proposito de remover a 
MonaTchia.· . · . . · 

U!-.r · Sn·. REPRESENTANTE - Essé Jacto honra o earacter 
rnjneiro. · · · · 

. ÜUTRO SH. REPRESENT.~N'rE - Poucos, 1nas fortes .. 
. O SR. DUTRA. NrcAcro -· A Monarchia era o obice para 
· q?e CÇ>rresse ovante pelo . Brazil o carro que devia trazer a 
vwtona da Federação. . · 

Era 9 obice, porque a Monarcbia,· cmno indica a definição 
. d.a propna :pala_vra, sua accepção etyn1ologica, - era o go-
verno do unltar.Ism~ por ~xcellencia. (Apoiados.) . · 

~ Monarch~a nao pod1.a dar-nos a Federação, porque Mo
narchia quer d17:er -·unidade; e a unidade, em materia de 
governo, quer djze:r - .. força, e a força é um poder que tende, 
sempre, a expand~r-se. . · · .. ~ · 

· A :Monarchia, si ~os désse a Federação en1 um dia e qui-
zesse seF leal cum.pndora do regimen que instituisse sobr-e 
v~rdadeu.a~ bases, ter-se-ia, por assim dizer, intoxicado, e 
nao era. cr1vel q~e essa força, con-1 pretenção á legitimidade e 
perpetuidade, qu1zesse o suJcidio. · 
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A Monarchià só nos podia dar a Federação, como es-· 
crevi em. manifes~o pela Im.prensa, deturpada, o que nada 
adeantana ~o reg1men que tinhamos. Precisavamo~ removei-a, 
para cop.quistar um terreno em que pudessen1os instituir a 
Federaçao sobre bases largas, taes quaes o Direito Publico 
moderno as concebe. · 

Vim, pois, aproveitar a solennidade da tribuna para de
clarar e assumir esse con1promisso individual que é uma das 
divisas de todo. republicano; como de todo homem honesto: 
.para que se sarba, para que, especialmente os meus conci
dadão.s de. Minas, saibam de que modo e por . que maneira 
e:x:er~I. aqu1 o. honros~ mançlato que n~e conferiram, isto é, si 
des.v1e1-me, s1 apartei-me uma só llnha do proposito que 
maD;tinha na propaganda, ou si, pelo contrario, venho para 
aqu1 trazendo desenrolada a mesma bandeira que hasteei na 
propaganda. 

VozES - E' procedimento co~recto, correctissimo. 
O SR. DuTRA NICACIO - E' por isso que eu, não compre

hendendo esses temores, que para mim são vãos, de que a 
ma:x:ima autonomia dos estados im:r>Orta o esphacelamento do 
Brazil, votei pela legislação separada. 

E'· as~siln que :eu er~l.c!ldo que o argumento unico, por 
assim dizer, aqui levantado para que ... um régin1en de sepa
ração de rendas, no sentido federalista, não fosse adoptado, 
foi un1 argumento que repousa sobre uma anormalidade. Re
firo-me ao argumento apresentado pelo nobre Ministro da 
Fazenda, tirado das circumstancias de uma despesa avulta
dissima, que pesa sobre a Uniã:o. Essa somma é anormal, por
que é o transun1pto do orçamento da Dictadura, e, assim 
sendo, não póde 5ervir de pedra angular para o systema de 
discriminação de rendas na Constituição. 

Outro ponto que me tem preoccupado é que a nossa es...: 
perança, ou h a de sahir daqui consagrada no C o digo . funda
mental, para fazer a felicidade do povo, ou ha de ser sacri
ficada de modo a levantar, dias depois, a bandeira da scisão 
no seio da familia brazileira. Este perigo haverá si se sacri
·ficar a Federação e a liberdade plena, que é o nexo luminoso 
e forte que ha de prender entre si todos os preceit_os da 
Constituição, para que constituam urn todo, um cOnJuncto 
systematico. 

. Dizen1 que precisamos dotar, quanto an~es, o paiz d~ uma 
Constituição, porque a den1ora faz, até, ba1xa.r o C~J:?bio .... 

Pois bem mas façamol-a como nos Estados Un1C1os, a11rn 
de que· possamos pelo menos, faze?l-a passar aos nossos pos
teros con1o uma bbra digna do povo brazileiro .. Al_iás, terem~s 
o desgosto de vel-a reformada em peq':le:np _periodo, e. ha mais 
inconveniente em reformar-se. a Constitu1çao n.9 Brazil ~o que 
e:in demorar-se un1 pouco n1ars a sua elaboraçao. (Apotados.) 

. Um argumento contra a Federação é tirado da f.al~a de 
recursos por parte de certos estados para poder.em existir no 
regime:h fecleral, e outro argumento ~ o 9eduz1do da neces- . 
sidade. de homogeneidade da nossa legrslaçao, sob _pretexto de 
não existir differença de . costumes a par da d1fferença de. 
zonas. d' · 

O primeiro ~rgumento apavora; J?Orq~e, 1z-se, os . e~~ 
tados que não tiverem. rec:ursos para v1ver Independentes, fi
carão constituindo terrüor1os. 



Ora, este argumento não deve prevalecer de modo algum, 
porque estou e·erto de que 0 Gongress.o não desconhe-ce qu~, 
quando se fallou en1 transfonnar estados pequenos em terri
torios, foi fals.eando..:s·e a noção de territorios, que ha na 
Constituição americana. (Apoiados.) 

Territorios, na America do N ortê, existem, não pelo facto 
da depressão de um Estado en1 sua dignidade, não pelo facto 
da mão potente da União deprimir o Estado no nivel da Con
federação, m1as como lin1 propriO nacional, que a União des:en
volve até poder se elevar a Estado. 

O interesse do EstadQ é povoar os territorios, p.orque · 
· estes, incultos, de nada valem; e então a America do Norte 

chama - territorio .--- áquélle que fica sob a administração 
da ·união, não para,· por assim dizer, adn1inistral-o politica
mente, mas no sentido de desenvolvei-o, chamar a immigração, 
para· que se desenvolva e se capacite para firmar Estado au
toncimo. 

o argun1ento contra a diversi.dade de legislação não colhe 
de modo algum; porque todos sabem que,. nó Brazil, as leis 
n~o são applicadas uniforn1emente; 'digo isto sem entrar. em 
desenvolvimento, porque preciso do· ten1po para tratar da ma-
teria do titulo e1n discussão. . 

O facto do Estado ter a faculdade de legislar não quer 
dizer que ·vamos ·desfazer em myriades os .. corpos legislativos, 

· pela vaidade d.e cada Estado ter legislação diversa. Não; só 
não haverá homogeneidade nas modalidades particulares das 
legislações, que hão de reflectir as necessidades peculiares aos 
logares e costumes dos differentes estados.· E em virtude disto 
é que a Constituição deve conferir ·aos estados o direito de 
legislaren1 na ordein commercial; civil e . criminal. (Apoiados 
e. não apoiados~) · · · 

0 SR. ALEXANDRE STOCKLER - V . Ex. está de accordo 
com a propaganda que sustentou com todo· o brilhantismo. . . . . . 

O SR. DUTRA NICACIO- A unidade de legislação· não póde 
· nem deve existir no regin1en que vamos adoptar; do contrario 
não teremos uma .Republica federativa, teremos uma Repu-. 
blica 1nonarchisada; porque, havendo unidade de legislação, o 
Centro terá. toda a omnipotencia, e o Centro é a centralização · 
politica,· e :a centralização não é senão a Monarchia disfar
çada. A Republica que viver debaixo de um regimen tal, não 
póde ter ou tr·a classificação senão o disfarce da instituição 
republicana .. em un1a republica 1nonarchizada. · 

· ~, preciso, senhor~s, arnpla liberdade de legislação por 
parte dos estados ; . . · - . 

Esta· questão de se denominar soberania ou autonomia dos 
estados pouco importa; a questão não é de fórma, . é de es
sencia, é de. substancia; pouco in1porta que digamos - os es
tados autonomos do. Brazil; pouco importa que digamos - os 
estados soberanos do Brazil, c-on1tanto que façam.os o qúe de
vemos fazer, isto é, dis-crin1inar completan1'ente a. esphera da 
União da dos estados. E não ha difficuldade erh delimita-

. rem-se essas espheras, porque o criterio para essa delimitação 
é bem conhecido: consiste erri attribuir aos estados a facul
dade plena de estatuirem aauillo que affecta unicamente a sua 
P.~istencia intima limitada -a uma soberania en1 relação á da 
União, que é soberana e regula os interesses geraes, comn1uns 
a todos os estados. 
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Isso não impo~ta; quebra do princ.ipio soberano da União. 
O outro pr1nc.Ip1o que deve, por assim dizer, presidir a 

t~da a structura da nossa Constituição é o principio da plena 
liberdade. 

_Eu peco permiss_ão pa:r:a. não ac.ompanhar o orador que me 
precedeu. En1 que~tao religiosa entendo que o legislador não 
tem_ que _declarar ,si pertence. a esta Dn áquella seita religiosa: 
e p.1sto e que esta a verdadeira g-randiosidade do systen1a que 
adopt~n1os. ou, por outra, a verdadeira noção desse systen1a. 
(Apo1ados.) · 

A Co~st~ituição nada tem que vêr co1n esta ou aquella 
c~e~c;a religiosa. n1as, ao mesmo tempo, por un1 certo prin
Clplo, tem que ver c.on1 todas, porque não deve prejudicar ne
nhuma e deve garantir a existenc.ia dellas, sen1 preferencia 
alguma. e garantir-lhes toda a liberdade. As diversas reli
giões hão de crear adeptos, não pelas disposicões do Governo. 
n1.as pela .liberdade de seus principias. (A vaiados e apm·tes.) 

A e:x1stencia da liberdade religiosa não é incompatível 
coin o desenvolvimento scientifico. 

U1vr SR. REPRESENTANTE - A' rnedida que a sciencia pro-
gride, vai diminuindo a religião. . 

O SR. DUTRA NWACIO - Mas da h i não cheguen1os a con
cluir que o Estado deve ,prohibir a existencia das religiões; 
elle quer a plena liberdade. e é isto o que eu estou susten
tando. lVIas a plena liberdade não está consagrada no projecto 
do Governo; elle exclue certos individuas do exercício do 
voto, principio com que não concordo .. Já o disse en1. circular, 
antes da minha eleição. e o repito agora, porque é preciso 
mostrar a minha coherencia. 

Eu não admit.to restricções e1n n1ateria politica con1 o 
fundamento de religião; isto é. não adn1itto que se negue o 
direito do voto a este ou aquelle individuo porque tem esta 
.ou aquella seita religio~a. 

UM SR. REPRESENTANTE - A inelegibilidade dos padres 
já · fqi supprimida. 

O SR. DuTRA NICACIO - Mas o capitulo que se discute 
véda o direito de voto aos clerigos de ordens n1onastica.s e 
outros. que são sujeitos a voto de obediencia. ~AJ.Jartes.) Es~a 
exclusão não é justifieada de n1odo algum .. ~~- Ot ~stad~ nao 
garante a e:xistencia desta ou daauella rehg1ao; s1 existe o 
principio capit.al da eeparacão da Egre·ja do Estado, dahi de
corre que o Estado não póde ter nenhurna interferencia ~a 
ecnomia. das seitas religiosas, salvo em easos de perturbac;ao 
da ordem publica. . , . . . . _ 

Si o Estado. repito. não gerante ... a esta o~ ::quella rehgiao; 
si toda.c:; são toleradas, tamben1 nao ten1 due1to o Egtado de 
evitar o voto politico de um cidadão. s.irnp~esment.e pel~ facto 
de elle haver prestado um voto de obediencm a esta ou aquella 
seita.. · .. 

Ul.\i' SR. REPRESENTANTE-· .Apoiado; üSLa f'- que é a verda
deira doutrina. 
. O SR. DurrRA NTCACIO - O Estado não ~en1 di!'eJto ele ~e 

envolver na vida econon1ica de qualquer seita religiosa, se.1 a 
ella catholica. ou protestant.e. Sômente ten1 qu~ ver qua~do 
ellas se oppuzerern e rertuha.rern a ordem social e pubh~a. 
Por este motivo, Sr. Presidente, voto contra esta exclusao, 
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assim como voto,· tarnbem, contra o restabelicimen!o das 1e1~ 
prohibitivas de posse de bens por parte de cor~oraçoe.s d.e :n!io 
morta.E' verdade que a propriedade tem dous .fins. O IndiVIduo 
tem o direito potencial,· tem esse direito que os romanos eh~ .... 
1navam ad rem, isto. é, o direito á propriedade. ).VI~s este .se~Ia 
inutil si não traduzisse em fac. to. Esta transposiçao do direito 
á propriedade, do direito .Pote:t:cial, p~r~ o t.er_reno dos facto.s, 
é regulada por certos prtncipios e limitada, .Já pela neces~n
dade da coexistencia social, para regular !3-S esT?heras. ~o exer
cicio individual do direito, já para garantir o fim poh.tiC~ eco~ 
nomico da propriedade. Portantq.. o Estado ~em direito de 
intervir neste assumpto. sómente para regular1sar o modo de 
acquisição, uso: goso e transmissão de propri_edade. ·. . . 

Fundado nestes principias, 3:cho que nao têm JUStlft~a
tiva ·esta disposição relativa ás propriedades de corporaçoes 
àe mão-morta por não estar convencido do inconveniente de 
possuírem bens.. . . 

E, hoje mais do que nunca, quando estabeleceu-se o prin
cipio da separação da Egreja do Estado, penso que não se 
deve tirar ás. corporações de mão-morta ess~s m~ios de · ~t
t~n8'iren1 os ... f1n~ gue. se propoem, porque seria fer1r os prln:--
mp IüS de l1.oeraaae . . 

Plena liberdade, portanto, quer . para a .intervenção dos 
individuas na ordem politica, exercendo os· seus direitos de 
accordo com as leis existentes, quer na aptidão p·ara aequi
sição de propriedades. 

E' este o reparo que tinha a fazer relativamente á decla-
ração de direitos. . · 

·Cumpre-me, agora, adduzir algumas considerações á ·res-
peito. do art. 69, §§ 4o e 5°. · . . 

O projecto de . Constituição, para determinar as quali-: 
dades de cidadão brazileiro, foi procurar subsidio, e nisso en
tendo ·que fez muito bem, na extincta carta constitucional do 
Imperio. . . 

Adoptou o mesmo principio ali i consagrado da soberania· 
territorial, e procurou, para attribuir a qualidade de cidadão 
brazileiro, os mesmos princípios que lá se achavam_ 

. Mas, nos §§ 4° e 5° ha uma disposição, que é peculiar ·~~' 
projecto, -. disposição que foi introduzida, estou certo, por 
um 1Pensan1ento elevado do Governo Provisorio, e que. talvez. 
domine a consciencia de muitos, mas que não tem· umá legiti
midade tal, que possa converter-se em preceito legislativo. 

, Si hem q~1e ~ste § ~o ~osse inspirado pqr_um sentimento 
de confratern1zaçao, e d1re1~ mesmo, de gratidao para com ó~ 
e~trangeiros. que residiam aqui no dia 15 de novembro .de 1889 
e .que, por . assim. dizer, adheriram 1á; nova ordem de cousas' 
collocàndo-se ·á testa dos seus ne.gocios, e não mostrara·m des~ 
confianca, o que rios traria algumas diffiiculdades p·erante as 

·potencias extrangeiras. que procurariam sustentar os direitos 
de seus subditos, .que fossem violados: a estes ent·endeu o Go
verno Provisorio que devia declarar que ·rosse1n considerado~. 
cid·adãos brazileiros. · · · ·-

E~tou d~e .accôrdo em s·e. çonsiderarem brazileiros os ex
trangeiros residentes no Braz1l a 15 de novembro, em equi- · 
·parai-os, mesm~o,· aos brazileiros natos; mas discordo· inteira
mente do modo por que estabelece isso o projecto constitn
cional; porque. elle quer ~cru~ a adopção da nova ·nacionalidade 
pelos ex_trange1rqs aq_ui residentes s,ej a. por assim dizer. de-
prehendida do Silencio delles. (Apoiados~) · · 
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Ora, ~enhore.s, iss~ t~m um grave inconveniente: parece 
ql!e o legislador consti.tucional devassa as intencões dos indi
Vlduos, para apurar SI elles querem adoptar a nacionalidade 
brazHeira. 

O SR. FRANCisco VEIGA - Deve preceder a declaracão de 
que querem. 

. O SR. DUTRA NrcAcro - Por outro lado, parece que se quiz 
evitar un1 escr.upnlo:. que Julgo não justificado, de dizer-se que 
esses extrangeuos nao se prevaleceriam da magnanim·idade do 
procedimento dos brazileiros que transformaram a sua Patria 
mn _Repu.blica, si estes exigissen1 a declaração expressa da nova 
nacionalidade, porque elles passariam como individuas que 
repudiam a st1a antiga Patria. 

Este arg11n1ento ten1, á primeira vista, vigor de vroceden
·cia, 1111as~ no fundo. não expri·me cousa nenhuma. Pois, si os: ex
trangeiro não declara, positivam·ente, por um acto de volição 
sua, que quer adoptar a Patria Brazileira, porque incorre em 
censura, elle deixará de incorrer nella, si isto é censurave1, 
pelo facto da adopção ta cita. 

O SR. !M!oRAES BARRos -. V. Ex. quer .que a.Constituição 
republicano se.ia menos ljberal do· que a 1C'onstituição monar
chica de 1824 ? 

0 SR.\ DUTR.A NICACIO - Não, senhor. 
O SR~ l\foRAEs BARRos - Pois essa Constituíç.ão adopt.on 

os extrangeiros então existentes, sem exi.g:ir declaracão al
.guma. 

O I~'R .. DUTRA N1ICACio - Não, adoptou portuguezes. 
_ O SR. MoRAES BARRos - Os portuguezes eram os extran-

geiros que então havia no paiz. 
O SR. DuTRA NrCACio - Para o procedimento da Consti

tuição de 1824, actuou uma raz.ão espe1cial, uma razão es.pec~a·
lisshna, que frizarei; chegarei lá~ e espero que talvez· CÇ)ns1ga 
ver o nobre· representante de S. Paulo concordar oommi.go. 

O SR.· MoRAEs BARRos -·os extrangeiros de 1.5 de no
vernhro, até~ Mu sã.o eleitores republicanos. 

O SR. Du'rRA NrcAcro - Chegarei 1á tambem .. Já declarei 
que sou pela equiparação a ·nós~ brazileiros, dos e::x:tran
g,eiros residentes no IBrazH no dia Hi de novembro . 

. O ~.R. MoRAES BARRos-· Nós, qne aqui estamüs, vien1o~ 
corn os votos desses extrangeiros. 

. 0 SR. DUTRA NICACIO - Pois estou dizendo que SOU pela 
equiparação delles a nós .em relacão ao exercicio. dos direito3 
políticos. . . . 

Creio .que o nobre reppesentante .:-Pão ·póde e:x:I?'Ir n1~~.s 
clQ· min1 para eslar de accorno com S. ti.iX. n~st~ sentido; di~

. cor do apenas quanto ao modo; c peco perm1ssao para· ·exp.Jr 
o meu pensamento. 

· A Oonstitu i~,ão adoptou o 1prinldpio de ~oncl~1ir-se do 
silencio do extrangeiro que elle adoptava a naciOnalidade bra-
zileira. · . 

·ve;io nisto inconvenientes, os quaes já se manifestaram nn 
rlonyinin rnesn1o ctn Dirtad.ura pela troca de notas diploma
tien.s (Apoiados) : .i ~í houve na1~!õcs européas que reclam·aram 
. contra este facto. 
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UM .SR. REPRESENTANTE - As notas diplomaticas foram 
victoriosamente respondidas. 

·.·._, .. \' 

O SR. DUTRA NicAcro - Foram respondidas, mas a ques
tão est.á de pé. 

O SR. FRANCI·sco VEIGA - Os governos extrangeiros se 
convenceram .. 

O SR. DuTRA NICAOio - Os governos extrangeiro.s _nãJ 
-celebraran1 nenhuma convenção com o Governo brazile1ro. 

UM SR. REPRESENTANTE - N (nn pre'cisan10S de conven-
ções. . 

O SR. DUTRA NioAaio - A questão é muito melindrosa. 
A este respeito entendo que a Nação ·Brazileira tem o amplo 
e pleno dir;eit.o de -constituir-se serri intervenção de .outra 
nação; mas a existencia de ·extrangeiros. em. qualquer ter
reno; é. uma .auestã.o de -relações do Direito Publico Privado~ 
para a resolução das quaes VV. Exs. hão de conceder-me per
mis8ão para dizer: as naÇões fazem, até, 'Convençõe·s especiaes. 
O Bra'Zil póde con~tituir·-se sem a intervenção de qualquer 
outra na,ç.ão; mas. assim como nós quereriamo·s defender os 
nossos concidadãos que se achassem em terri to rio extr.an
geiro, as potencias •exr.rang.eir.a.s tên1 direito de intervir, ao 
menos pelos meios diplomaticos, .para a resolucão das que!;
tões attinentes a.os direitos de seus cidadãos. 

O extrangeiro declaradD brazileiro por esse meio traz 
in0onv·enientes praticas; e, senhores, a J.ei é em si um prin ~ 
cipio in:erte, un1a regra jnridica; pois, e-orno rprincipio 
inerte·,. ·escripto por caracteres· en1 um pedaço de patpel: 

ella ·não tem valor senão .quando sahe dessa posição para ma
nifestar-·se no terreno dos factos. E, si a lei não pó de tras
ladar-se desse dominio da inercia, para o· domínio positivo, 

· para o terreno dos fa.cto.s, 'e re.ger con1 .seu imperio absoluto as 
relaçõ·es jurídicas, segue-se .que não deve ser adoptada. 

Eu admit.to que os cidadãos extrangeiros _que assistiram 
ao facto· dB 15 de novem·bro. '!)restaram sua cooperação e tot·
naram-se digno.s de ser cidadãos brazileiros: :inas não o deverYI 
ser por. estes meios, aue dão logar a ernbara,..o~, e eu não 
q.uero ver u.n1 principio da Constituição contestado na pra-
tiCa. . · · · 

. o embaraç-o é facil de dar-se . .Si quizeri:nos do silenc~0 
do extra.ngeiro concluir que· elle adoptou nossa naeionalidade. 
é possível que elle, em um 1nomento dado. :quando exijan1os ··J · 
cumnrin1ento ·dA un1 onus. de uma o:hrigação inherente á qua-

. lidade de "idadã.o hrazileiro, nos di1za. prevalecendo-.sp, da con
test:,tção que o Governo de· sua pa{ria tenha feito: 

"Eu sou cidadão extrangeiro e não brazileiro." 
.- UM 'SR.· REPRESENTANTE - Isso acontece até con1 os ex

trangeiros naturalizados, e soibretudo com os inglezes . 
. O SR. DUTRA NI.OAJOio -. Ahi ha docun1ento comproba ... 

torw. 
UMA· voz ~. Mani:restação da vontade . 

. 0 .SR. DUTRA iNICAOIO .-Eu entendo que o facto do ex
t.rangAn:·o ~Aclarar que onta por uma n~cionalidade. não é um 
fac~.o desairoso d.e repudio 'de Sl)a patria. Por aDe un1 hom·em 
emigra d.e um pa1z nara outro. nerr1P. os pontos dP. eontar,to com 
sua· patr1a, 'porque no paiz onde elle reside encontra fortuna, 
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:tan1_i1ia, an1lgos. ha de n1anifestar-se tlm cgoista- qud não 
queira con1partilhal' os onus, e somente as vantagens da so
ciedade en1 que vive? 

E_ss·e indivi.cluo ha rle, pelo falso principio de não qu~Crer 
repudiar a :pat~1~, collocar~ ::;e en1· posição commoda ?· Não, até é 
no]~re um Individuo mostrar que não é egoísta, isto é, que, 
assim con1o quer os commodos que a nova sociedade lhe for
necf?, quer, tamben1, carregar com os onus que supportan1 ·os 
nac1onaes para ter esses commodos. 

Jlá se vê, DOrtanto, qt~e es_sa circup.1sta~cia, que pareceu 
pesar para optar-se pelo silencio, •pela 1nacçao como modo de 
considerar-se cidadão brazileiro, não deve contribuir para que 
acceiten1o.s o modo engendrado pelo § 4<>. 

Nós deven1os estabelecer que serão brazileil'os, nas con
dições do § JJ:·o, todos os extrang1eiros •que residian1 no Bra·zil 
ell?- 115 de noven1bru, 1nas que declararem por um meio ~vu
bhco ... 

O SR. MoHAES [BARRo::; - (E.ssa declaração é que ninguern 
fará:. pelo amor ás suas patrias. 

O S.R. DUTRA Nrc.Acro - Eu ia concluir. Podian1o.s, ainda, 
corrigir, estabelec·endo ·que serão brazileiros, não só aqueUes 
que o declararen1, mas aquelles que por qualquer meio po
sitiv_o deixarem transparecer essa tenç.ão, como, por exemplo : 
pelo alistamento eleitoral, ou inscrevendo-se, nos boletins de 
recensean1ento, naquella qualidade. . 

Este .systen1a é o n1ais liberal, ·porque concilia ·os escru
pulos .que entendo não deveren1 existir, .porque é nobre, para 
o extrangeiro que r.eside no paiz, optar pela nacionalidade~ 
porque ninguenl dirá rque :scrit para auferir lucro-s, porque i.l 
qualidade de nacional importa tambmn onus. 

Jiái existe un1a 8Inenda no sentido que deve· ser additada, 
conforme os principias que expuz .. 

10 SR. MoRAES BARRos - E~m 1824 ninguen1 exigia essa 
declaração .dos -extrangeiros. e acabavan1 d~ s·er ·inimigos:, con
tra o.s quae:5 se tinh~ feito a lndependenc-ia. V. Ex. quer que 
a RepubHca seja meno·s liberal que a Monarchia. 

O SR. DUTRA NICAClo - Ha de pern1ittir que conteste s·eu 
aparte. Quero, apenas, a exactidão dos :princípios manif1es
tados. Já disse que a lei seria un1 principio vão si encon
trasse embaraços na pratica. 

Os extrangeiros tiveram dua.s occasiões pa-ra se declara
·rem: ou alistando-se . e lei tores, ou inscrevendo-se nos bole
tins' de recenseamento. Devemos modificar 0 § 4°, elimi
nando o principio elo silencio cqmo m~io de presumir a vo_n-~ 
tade · e substituindo-a pela man1festaçao expressa, conseguin
do-a com· a declaração feita 1por qualquer 1nodo positivo. 

•O .SR. CoRRÊA RABELLO - No recenseamento ha uma dif·· 
ficulcfa.de: ha extrangeiros que não f1zeran1. decl~ração al,guma 
de quereren1 continuar ·com a sua nac10nahd_ade e que 
nas listas· de recensea1nento declararan1 sua qualidade de e:x:
trange ir os . 

O SR. DUTRA N1ICAcro - Ben1; mas esse.s manifestaran1 
vontade expressa de não quererenT acceitar a nacionalidadf~ 
hrazileira. Esses factos corrobora111_ o ~1eu argumento._ Se
gue-se pois que os extrangeiros nao fizeram declaraçao, e, 
entretànto servem-se elo boletin1 de recenseamento para de-

' 
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dar ar que continuan1 a ser extrangeiros. E.str:. hypothese é 
presumível, é absolutamente verificavel. . ... 

A hypothese de im.Pôr um onus ao extrangeiro que nao 
tivesse feito declaração de permanecer como extrangeiro, du
rante o prazo fixado pela Constitu~ç.ão, e elle recusas~e -cum
prir esse onus invocando a sua qualidade de extrangeiro, pro
vocaria -conflictos nas. nossas relações diplon1aticas c~m· ~s 
outras nações. Este principio não traduziria a verdadeira lt
berdade, porque esta não está nisso que d~~ <? nobre repr:esen
taJ.1te~ n1.as no systen1a que queremo.s .substituir ao do :proJe.cto. 

Preciso responder ao nobre representante por S. Paulo, 
·na obj e.cção que suppooz tirar da Carta Constitucjonal. de 182~1. 

A Carta de 182141 não declarou que os extrange1ros res~
dentes no Brazil, na época da proclamação da Independencia 
do.. Imperio, fosse~ brazi~eiros; de9larou que ~s portuguezes 
resjdentes no \Bra·zll, na epoca da 1ndep~ndenc1a ... 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - E que adherissem Já Indepen
dencia. 

O SR. DuTRA NICACio - . . . serian1 considerados btazi
leiros. 

. O SR. ·MoRAES BARRos -.- Portugal teria o direito de re-
clan1ar; como as outras naçõ.es. · 

O SR. DOTRA NICACio - Nesse caso, Portugal reclamaria 
contra a proclamação da--Independencia do Imperio, que já êS·· 
tava nego~ciada nas côrtes vortuguezas. E-· tanto isto. é ver
dade, que a Carta portugueza de 29 de abril de. 1826 declarou, 
eXJpressatnente, adoptando tamhen1· o principio da soberania 
territorial-, .que sorian1 portuguezes os nascidos én1 Portugal 
e suas colonias, excepto os que j:á' er~m brazileiros em vir
tude da Independencia e fundação do Imperio do Brazil. 

Não está lá isso por estas palavras, mas está en1 substancia~ 
Si Portugal protestasse quanto ·ál .qualidade de brazileiros para 
os indivíduos· aqui residentes, teria protestado, ipso facto, 
contra a Indepeiidencia do Brazil. . , · . 

Portanto, senhores, si o projecto de 'Constituiç.ão .ainda 
quiz, neste 1particular pro-curar- subsidio na Carta de. 2·4, i' o i 
infeliz, por.que tratava-se, então,· de um caso restricto, parti
cular a uma nacionalidade; e tanto isto é verdade, que a ·con
stituição portuguez·a justifirea a declaração feita na Cartà cúrt·-
stitucional brazileira. · · · 

O .SR. PRESIDENTE E:stá ter~inada a hora. do orador. 
· · . . O SR. DUTRA NICACio -.Vou co~cluir. O outro paragrapho 
subseq1fente tem o ·mesm,o 1nconv~n1ente. Este paragrapho 5-> 
do proJecto parece ter sido· compilado da 1Cionstituicão ·m·exi- . 
cana. . 

· Nro Mexico estabele~ceu-se que seriam mexicanos os cida
dãos que qvessem propriedades territ_oriaes em_qualquer parte 
da Republica, . P.arecendo que o 'Mex1c.o retrah1a-se · aos· tem
po~ e·m. que ·vivia sob o }nfluxo d~ Constit~:ição hes:panhola e 
de1xava-~e ~eyar por meio. de um Influxo directo do principio 
da Co,nstittuçao hesp~n.hola, ·que determinava que seriam hes-
panho:es os ·que a~dquirisse-m a hurguezia ( vencidad) ·em. qual-
quer parte do reino. · 

tM.as o nosso projecto de Constituição foi talve·z. mais 
correcto. do que a Gonstituição mexicana; po-rque o :Mexico. 
adoptando o estatuto pessoal para determina~ão da nacionali.:. 

···~, 
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dade :mexicana, est~helece~ que o individuo que adqulrissa 
propriedades, que tivesse filhos n1exicanos seria mexicano. 
. . q nosso projecto de Constitu~ç~o exig:é mais: exige que o 
1~d~v1duo case c.om n1ulher_ brazlle1ra, que tenha filhos bra
zlleuos e pro,Pn.eqade territorial; e é mais correcto, porque 
adoptou o pnnc1p1o da .soberania territorial. 

. ~ã~ contesto .a legitimidade dessa disposição; contesto o 
prinCIPl~ de _adstru~gir q_ Pode~ p~~lico brazileiro a deprehen
der do Silencio, da 1nacçao de 1nd1viduo o ·facto da adopção da 
u'acionalidp.de. . 

Por~anto, para que nã9 fiq!Jem de pé estes principias, para 
que elle~ venham, por assnn dizer, dar logar a conflictos, como 
suc~~deu, no ~en1p9 Lio Ilnperio, eorn n~lação i .França, a re
speito de nacwnahdade, v1.sto como a ConsULuição i"raneeza 
adopta o estatuto pessoal, entendo que devmnos reJormar esses 
dous paragrruphos, no sentido que aeabei ele expor afim d0 
se evitarem conflictos. ' 

!Si pudesse, ào Juudo da nünlla oLseuridade o da nlinha 
fragilidade (1Huito8 não apoiados), dirigia ao !Congresso mn 
pedido : ao abandonar a tribuna, eu diria que o Congresso 
comprehendesse ben1 a sua alta missão e modelasse a nossa 
Constituição pelos princípios elevados e den1ocraticos da Fe
deração e da n1ais an1pla liberdade, para que essa Constituição 
se torne uma égide bastante vasta, que possa abrigar toda a 
familia brazileira e conduzil""a aos seus gloriosos destinos·. 
(Muito bem! Muito be~m,f O orado?· é eump1·imentado por mui-
tos Srs. 1~epresentantfJs ·) , , 

O Sr. Barbosa Lima - Sr. Presidente, Srs. membros do 
Congresso Constituinte Brazileiro. Faze o teu dever, aconteça 
o que acontecer. . 

Esta formula synthetiza, no momento actual como em 
todos aquelles em que se trata da confecção de leis das quaes, 
como. desta, dependem os acontecimentos mais importantes 
para a vida de uma nacionalidade,. -- synthetiza, admiravel
mente, o procedimento que cabe a cada um de nós. 

Faze o teu dever, aconteça o que acontecer, suppõe duas 
condições : primeiro, intelligencia mais ou menos esclarecida 
para collocar-se na altura_ das ~ifficuldades de cada cas~, e o 
saber onde está o d,ever. :Oepo1s, como propulsor desta Intel
ligencia, caracter e sentimento, que inspirem no agir, para 
impedir desfallecimentos. · . 

Nestas condições, Sr. Presidente, penso estar cum~pnndo 
o meu dever analyzando, de accôrdo com o pequeno cabedal 
de conhecimentos de que potiso dispôr, o projecto de Con-
. stituição que nos foi, aqui, dado_ para discutir. . _ 

Senhores, nem só de pão vive o homem, e, por Isso, nao 
estou de accordo com aquelles que sustentam que a parte 

·mais importante do projecto, aquella para que· se devem. vo~
tar todas as vistas do Congresso~ é a que se refere. á distri-
buição dos meios materiaes. . 

Sentimentos e idéas governam as soCiedades; e a magna 
. Carta que vai organizar a nossa sociedade, estabel~cendo qs 
direitos de_cidadão brazileiro, não póde furtar-se á Influencia 
de taes factores. . · 

Parte a mais importante do _proJe~to é, co~ certeza,. a 
secção 2a do titulo que está em discussao. (Apotados; mu~to 

. bem. ) - . d bl d 
· Aqui está synthetizada a maneira e ver o pro .ema a 

liberdade religiosa, da parte daquelles que confeccionaram 
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os te projecto; aqui está synthetizada esta tnaneir~ de ver, per
mittam que o diga, de n1odo, a· um tempo, 1ncoheren.te e 
omisso. 

Incoherente, porque ha disposições já contida~ em ca
pitulo anteriores, 1que são incompatíveis .'com multas _deste 
titulo; omissa, pôrque~ tratando-se de realizar os dogmas ac
ceitos pela Sciencia, as conquistas que melhor traduzem o 
ponto a que tem chegado a Humanidade no seu J?rogredir 
ininterrupto, estão, em parte, co_nsagrado_s nestes tltulos, e, 
t.~ln parte. completamente esquecidos muitos des1tes ensina
n1entos. 

E era de esp eral' que isto aconteces,se, por.que, de facto, · 
o empirismo, unicamente o empirismo, presidio á confecção 
de semelhante projecto. E se não, vejamos. 

Tratando-se de lançar as bases para a. constituição civil 
da familia, nós vemos que o projecto preo~cupa-se com a i~s
tituição do casamento, de um modo defeituoso, mas, erof1m, 
consignando disposições a este respeito. 

Consigna, tarnbem, disposição a respeito do 1nodo porque 
o Poder civil ha de intervir por occasião elo fallecin1ento de 
cada un'l elos cidadãos, do n1esmo modo imperfeita, incompleta; 
mas não consigna cousa alguma relativamente á intervenção 
desse poder no systematism.o do registro de todos aquelles 
que, vindo ao Mundo, nesta Patria, são por isso brazileiros. 

Dir-se-á: já faz parte. da nossa legislação a ·organização 
do registro civil. Direi eu: Mas nós temos de consignar neste 
pa.cto . fundamental todas as disposições capitaes, essenciaes, 
organicas, quer ellas façam parte, de um m~do mais ou menos 
defeituoso, da nossa legislação, quer sejam apenas aspirações, 
modos de pensar daquelles que constituem a vanguarda dos 
brazileiros. · 

Daquelles que constituem a vanguarda, digo, porque é 
incontestavel que ainda que passe aos extrangeiros essa dis
posição da soberania popular, a grande massa- da população 
brazileira (e o mesmo se dirá a respeito de outra qualquer 
nação) não concorre, conscientemente, act,ivamente, directa
mente, para o estabelecimento· dessa disposição . (Apoiados; 
muito bem. ) ' 

Quem con~orre é a n1assa actlva de cidadãos que se pre
occupam com o conjuncto de· disposições a regulamentar, a 
transformar em leis, · apoiada . sobre a massa passiva, con-
st).tuida pela grande maioria da Nação. · 

Pois bem, senhores, é preoccupaÇão minha subordi
nar-me ás patrioticas observações do nosso digno Presi-dente 
que, ao e~cetar-se a disc?ssão: desse titulo, appellou para nós 
out:ros, afim qe 9:ue o aJuda;ssemos .a cumprir: as dis.posições 
reg1mentaes, lnnltando-nos a mater1a do proJecto. 

E' 9 qu~ farei, ainda que involuntariamente, podendo 
desviar-me, mas, em todo o caso, empregando esforços para 
que taes desvios não se dêem. ·· · 

~m primeiro logar, cha~a a minha attenção; e neste sen
tido tive a honra de apresentar emenda, o § 2o do art 72 E' 
omisso; não ·é dessas omissões para as quaes eu chame a· at
tenção do Cong-ress<;> com o desejo vaidoso de querer ·estar 
apontando erros capitaes, de querer passar por um concertador. 
d.e primeira or:dem:, não; mas é um!l consequencia que póde 
ficar est!-belecid3: ~ q~e refere-se a consagração pratica da 
suppressao de privilegiO, que representa um dos ultimas ves-

\, 
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t.ig·ios do regimc•n da~ eat;La~. Itei'ü·(J-llle au que ~e charna a 
r.; lasse dos eaclet o~ do ExerciLu, ' 

O ~ zo desl (' at·Ugo diz: 

"A R~publica não achniLLe pl'ivilugiu du nascimento des-
conhece foros elo nobreza", etc. ' 

~-~ e~n lei ur-~jinar_ia_ dada au paiz tratou-se disio, ficou 
C.0fiSlf?;nao~ esla ü~~p~lS i çao. :que a L'.lass1~ dos cadetes elo Exer
mto ilcarn1 SUIJ!_H'llllllia. qlll~ o Eslado nü_n 1uais rl'conhecPria 
caçle~es ·. Esta _cl1sposif~-ão~ porém~ cleant0 das vantag·ens que o 
lH'lYilcglo_ Lyaz11.t. pant aqLlellt~s q uc. dnlk podiarn g1Jsar. calliu 
cm _exereicws 'llnclus~ fni lcttra n1orla, nunca se poz en1 exe
cuçao. 

UJYI 8H: _HEPRESEN'f.\..:\TE - Por causa da lui do sorleio. 
que nunca io1 executada. 

O SR. BAHBOSA Lll\L\. - Isso proYa o n1odo de vee incor
recto do l~g·islacloe, qne fazia depender disposição de tanto 
valor da s1n1ples oxigenei a ela realizaçã.o da conscripção,. 

VozÉs -- Não é simples, não. 

O SR. BAHBOSA LtMA - Mas por esLc n1oLivo ou por 
aquelle outro, nós nada tcn1os que Yet· corr1 o n1odo de pro
ceder do leg·islador rnonarchico. O que é fora de duvida, o 
que é inconLestavel é que nós~ legisladores republicanos, de
vemos abolir sen1elhante privilegio e não consentir que elle 
continúe a produzir ns tristes resultados de que temos co
nhecimento. (Apoiados.) E para isto basta len1brar, ligeira
mente, os c• pi socl i os dolerm i nados pC'la exisLeneia deste pri
vilegio. Nos quarLei s. rnoços cUgnus de 1 o da a considcra~ão 
pelo seu proeedimento, pela sua conducta irreprehensivel, por 
não terem naseido filhos ele algurn privilegiado ... 

O SR. BADAHó - l\'Iuitas vezes ele un1 n1ajor da Guarda 
nacional. 

O SR. BAHBOSA LtMA - • . . estão sujeitos aos serviços 
mais sordidos, estão sujeitos, 111ais rigorosan1ente, aos ca
prichos pequeninos de qualquer n1ancl~o,_ ao. passo que outros~ 
que tiveram a ventura de gozar do pr1v!legl0 de poderen1 ser 
reconhecidos cadetes de 1 a classe, ele za elasse, de qualquer 
classe, não ilnporta ... 

u~r SR. REPH.ESENTAN'rE- - De sangue azul. 
-o SR. BARBOSA LnL\.- ... a par de un1a conducta menos 

digna, ahi estão para clesanim~, para enfraquecimento da 
emulação n1ais elen1entar. (Apotoclos.) 

U:M SR.. REPHESE~TANTE - Com a PxLensão que ten1 tido 
a Guarda Naeional, em breve, só Leren1os cadetes. 

o SR. BARBOSA Lll\JA - Não n1c cle_n1~ro nesta questão_: 
é uma questão que basta enun~iar, o a~u fwa. . 

Ella só poderia provoc~r cllverg~nc1a sob o s~gu~n~~ as
nccLo: a rnf~clicla cal.w aqu1 no pro.] rei o rle ConsLJ Lu](;:.a.o~ pu 
deverá ficar para u_n1a: l_ei ordinaria '? Eu en.~en~o qu~ devemo~ 
aàaptal-a na Conslllnlç:ao, na qual,_dnv<'ll1 fJCar.~bohdos .todos 
os privilegias. Não ó bom que f19ue desde .1~ traduzido .o 
nobre açodanwnto · corn que nós vroeuy~n1o~ e::_tn'pa~', na prl-
111eira occasião quu ~c nos ofl'erece, pnv1leg·w tao odwso con1o 
este? 

32 
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Seguirei a m·Jmn cn1 quu estão uisposLos os paragraptws 
deste artigo. 

O § 4° dispõe: «A Republicá só l'econhe_c~ o casan1ento 
civil, que precederá sernpl'e ús cerimonias religiosa~ de qual
quer culto». Diversos oradores já clisseran1 desta tribuna que 
esta disposição "constitue u1n ataque i'ormal, flagrante á liber-
dade espiritual, á liberdade de consciencia; e senão, vejainos. 

o SR. EsPIRITa SANIJ.'O -. Não se esqueca dos privilegias 
da:-5 diversas c01npanhias. 

O SR. BARBOSA LlMA .- lVleu collega apresentará da tri
buna e justificará alguma emenda; :mal tenho tempo de jus
tificar as que apresentei. 

Dizia eu : Vejamos si, de facto, ha ataque á liberdade 
religiosa. · 

O conhecimento rnais elen1entar do que . seja o dogma. 
hoje scientií'ican1enLQ denwnsL.l'ado, irrefutavel, incontestavel, 
da necessidade da separação plena, de funda separação entre 
o poder temporal e a auctoridade espiritual, convenientemente 
entendida, leva-nos a reconhecer o flagrante attentado que 
aqui existe contra a liberdade religiosa. 

De · facto, a auctoridade espiritual e o poder temporal 
governam; um e outro são susceptíveis de determinar actos; 
mas a auctoridade espiritual governa. convencendo, governa 
persuadindo; governa dirigindo-se ás idéas, g·overna dirigin
do..:. se aos sentimentos, governa pelo mesrno n1odo que 1'azen1-
.se sabios; demonstrando, não obrigando~ materialrnente a crêr, 
mas mostrando, o que é uma verdade irrefutavel e, quer crea
mos ou não creamos, ella ficará de pé. 

A persuasão é representada pelo privilegio moral, cara-
·cteriza a mulher; é esta maneira de governar que se dirige ao 
sentimento e que é capaz de produzir actos que cada um é 
susceptível de imaginar; um e outro n10do de governar consti
tuem o poder espiritual e não são susceptíveis de confusão co·m 
o que seja poder temporal. O primeir:o vai até aos recesso~ da 
consciencia, vai esmerilllar os sentin1entos, vai examinar as 
idéas, e ingere-se na formação subtil de cada um dos as
pectos do nosso fôro intimo; crêa e modifica doutrinas, e, por 
esta maneira, modifica indirectamente os actos. O poder 
temporal não tem que ver con1 o modo de sentir de cada 
cidadão; manteb.edor da ordem unicamente, seu dever não é 
impedir que outro cidadão pense assim ou pense de outro 
modo, cr~a nes~a doutrina, _a~ceifé este o~ aq"9-elle do~ma~ seu 
dever é Impedir que ~ actividade dos · cidadaos n1an1feste-se 
em actos e acções con.trarias á ordem publica. 

, A confusão desses dous poderes, istG é, o exercício desses 
ldo-u;s modos de. governar_ por , u1n mesmo orgão, dá lagar ás 
mais deplorave1s aberraçoes, as consequencias n1ais desastra
das no governo da sociedade. Quem aconselha e manda ao 
mesmo tempo, está, naturalmente inclinado a abusar e toda a 
xez que _:não póde convencer pela força das idéas, pela força da 
persuasao, toda a vez que encontra ·<Jpposi(:.ão; lança mão do 
braco temporal e diz : ··Crê ou morre. ,, 

E' o que nós v~mos .P~aticado largamente, const~tuindo 
uma das phases ma1s decisivas da historia da Humanidade 
pelos portadores do· Alcorão, todos aquelles que pretendera~ 
prega~ essa grande synti:ese elaborada por Mahomet. E' o que 
~ós v1mos na decadenc1a do Catholicismo ..• 
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O Sn.. Tos'rA - Não apoiado; não está crn decadencia; 
cada vez 1nals forte. 

Ü SR. BARBOSA LIMA - Moclifivo o que disse. E' o que 
ven1os ~o, apogeu. do Catholicismo, ~i. ú que devemos chamar 
apuuwa _a uvoe:~ t•nt que o vO\'tu·de .luauili ~~o son11Jrio Pllelipve 
II cobnarn a Europa de fogueiras c daYan1 ao rnundo o mais 
revoltante especLaculo, e ampar3:clos en1 urr1a religião exgo
ttada, enlregavarn-~e. aos desvarios do fanatisn1o; quando é 
certo que c~ C?-t.ll_olw1sn1o ~evelou_ sua 1naior pujança quando 
um Grego r 10 V li conseguia~ apoiado sú no prestigio da fé, 
que urn In1perador ela Al_lernanha ficasse fazendo penitencia 
ás portas do c as tello de Canossen. 

A'· n1edida que ia t:>1a1Jor·ando-s(• a Sviuncia, 1 ivcn1os, pa
rallclaHlCnLe, dua:; cvolu~:üe~: a de uum synllll·:.;u muuuJUl'lll a.l. 
a que a H un1anidade deve os n1clhores serviços, mas que, 
não estando n1ais de accordo von1 as necessidades sociaes, 
desinoronava-sc potwo a pouco, e ·-a do uma nova synthese, 
appareccndo pouco a pouco tan1ben1, desde os rudimentos da 
Mathematica até as subtensidades ·da moral, constituindo, 
successivan1entc~ cada un1 tios degráos da escada scicntifica. 
. Dizia eu que o facto de estar na n1esma n1ão o exerci c i o 
do poder espiritual e do poder ten1pora~ dá logar a abusos~ 
que ilDP(~clein o progresso c per! urbmn a orcl cm. 

De facto, atravessamos, desde o seculo XII, uma phase 
justamente denorninada revolucionaria, en1 que tudo está em 
discussão, desde a organização dos governos até a da familia-; 
força é convir que, con1paradas as diversas phases da historia 
de Hunmn i dali e, I al faeto (l dev.ido ú dL~t.:acleneia da syntlle::;u 
theologica, qllo não mais póde regula1nentar as idéas, senti
mentos o actos humanos, como força é convir, repito, que só 
quando lcnlm surgido o se Lenha lJl:upagaclo uma ~ynthusu 
capaz do Lãn g1·andiozo papel, Li L~ s u bst it.u 1r a religião de Sãu 
Paulo, é que a Hu1nanidade poderá ver estabelecida a concor
dancia dos sentimentos, das idéas e, por isso, dos actos. 

E qual 6 o nosso dever para que essa eoncordi.a se esLa~ 
. beleça? 

. E' não crêar embaraços ao advento das idéas, é continuar 
na conclue! a publica, acceita e posl a onl pratica poe un1 Ri
chelieu, por um Pombal e por 1_1m Dar anda; é corneçar aca
bando com a censura prévia, e terminar por fazer a mais 
profunda separação entre o poder ten1po·ral e o espiritual, em 
abrir a mais franca discussão, quer na tribuna, quer em 
pamphletos, quer na in1prensa cli.ada. 

Deixar que do embate das idéas em discussão, travadas 
pelos competentes, possam surgir novas luzes, capazes de re
gulan1entar os actos, de dirigir a opinião, agora completa
mente desnorteada. Isto é necessario e. ao n1esmo tempo, uma 
vantagem no ponto de vista da dignidade da propria Egreja, 
e, especializando, da Eg:reja C_atholic'a, já qu~. ~omo sabemos, 
a ella pertence a quasr totalidade dos braz1lCiros. 

O SR. TosTA - Folgo n1uito de ouvir essa declaração. 
O SR. BARBOSA LIMA - E, a proposito, _declaro ao meu 

collega f[ue atrnxrssf! a phase, qne será a. ult~rna !lO 1neu de
s.cnvolvinTcnLo incl1vldual, na qual. clrvo cllzer. ref1ro-n1e a u~ 
Deus como a uma hypothese que dura.nte ~lgum tempo fo1 
éapaz de prestar serviços á Humanidade. (Rtso.) 

Portanto, está claro que r;tão sou C;l;tho!Ico; mas, por com
prehender convenientemente o que seJa liberdade, e posta a 
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questão no lorreno da separação comvleLa, entre o poder tern
poral e o espirituaL é que exijo, em nome ela digniclaclc da 
Egrej a, que §_eja 1nant.ida esta separação. 

UM SR. REPRESENTA:NTE - A pastoral collectiva não quer. 
O SR. BADARÓ - V. Ex. não c01nprehendeu perfeita

n1ente aquelle docun1ento. 
O SR. BARBOSA Ln.1A - Não ha urn fiel digno, que con

sjnta, que pos.sa correr o risco á sua crença de ser confundida 
con1. uma especulaç3.o. 

Con1 effeito. Si o facto de pertencer a tal ou tal credo 
dá logar a. vantagens n1ateriaes; si. acontecer co1no h a p_ouco, 
no Brazil. quando ao credo cathohco dava-se p_referenci~ no 
preenehin1ento dos ernpreg·os, e que a preferenCia traduz1~-se 
en1 vantagens materiaes, é natural e possível que surJam 
duvidas ~obre a sinceridade do individuo que se diga catho
lico. é natural a interrogaç-ão. Esse individuo é catholic.o 
porque pensa que esta é a crença que deve seguir, ou está 
apeg·ado ás yantagens n1ateriaes inherentes a esse credo ? 

O SR. BEVILAQUA - Eis ahi a questão. V. Ex. está de
fendendo brilharitenrente. 

O SR. BARBoSA LnvrA -· Si un1a egreja ten1, ao .lado das 
espirituaes, vantagens n1ateriaes a dar. eu pergunto: Aquelles 
que fazen1 parte de tal credo, para não poderem. ser confun
didos con1 hvpocritas. tên1 ou não n1uita cousa a luc-rar eon1 
a separação "dos pode.res ? Portanto, encarada a questão neste 
ponto de vista, a separação dos poderes deve ser acceita. 

O SR. BADARÓ - Con1 os seus consectarios logicos. 
O· SR. BARBOSA LIMA -· Van1os ,;êr si posso tirar esses 

conseetarios,. para demonstrar a necessidade da separação de 
u1n e n1odificações de outros artigos deste. capitulo. 

Isto foi o ponto de vista de dignidade; agora o ponto de 
vista da liberdade. . 
. ·· A todos os cidadãos deve ficar, francan1ente livre a fa
culdade de. pertencer a este ou aquelle credo; não podendo a 
sua conduct.a ser · n1otivada pelas vantagens materiaes que 
este tenha· e aquelle não tenha. Explico-me mais : não póde 
ser tolhida a liberdade de um qualquer cidadão de filiar-se a 
uma certa crença·. · 

Ora, essa liberdade é tolhida pelo poder ten1poral todas 
as vezes que este poder crêa para aquelle credo uma posição 
inferior a todos os outros; crêa as n1aiores difficuldades e. 
eniliaraços para o cidadão, fazendo-o tocar, em n1aior ou n1enor 
son1n1a, ás raias do n1artyrio, con1eçando por impedir-lhe os 
en1pregos publicas e indo, até, á condueta de Felippe II. 

O que se dá no § 4 o deste artigo é, exactamente, isto : o 
poder. ten1poral não tern confiança en1 uma disposição que 
constitue o alieerce da fan1ilia; não tem confiança: e que 
faz para que este modo de ver possa arraigar-se na população 
brazileira ? Junta-lhe un1a pena ten1poral. Devia deixar a 
todos aquelles que não quizessen1. obedecer á prescripção do 
casan1ento civil todas as consequencias que resultam de uma 
semelhante desobediencia, sen1 que estabelecesse penas: 
cadeia para o padre, n1ulta para o nubente. 
. Pois~ póde o Governo achar. que é pouco o facto de un1 

, cidadão eoustituir fan1ilia fóra das disposições civis e ar-
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riscar-se a _não ver legitimados os seus filhos nmn respeitadas 
as suas ult1n1as vontades nas disposições testamentarias ? 

l!M Sn · HEPRESEN'I'ANTE - A jgnorancia não se importa 
COm ISSO. 

O Sn. TosTA dá um aparte. 

O S1~~. B:\!),BOSA ~--IMA - Já esper~va a objecção; e si· o 
n1ou colkl:'lu I:Lw n1:, lnLerronlpc~sc, Vl~l'Ja que proeuro arn1ar
me .da mell~~I .ho,a fu. Tenho fmto esforços para encontrar no 
eonJuncto du 1cle_as do n1eus concidadãos aquellas que mais 
comn1un1n1entc sao apresentadas como objecções ao que vou 
ox;~~nclo ~~ llm_a t_IPs!as i'0i: que n P.aclrc pócle abusar, l)Ód<~ 
pr ~\ alec~r-se da 1gno~,anc1a, que sobeJa nas massas populares, 
e 1n1pecllr que ~-e l'eallze o casamento civil; o padre pó de fazer 
o q~w ten1os VIsto que elle tem feito. (Apoiados. Trocam-se 
rau/ttos apaT·tes.) 

Si no final elo n1ou discurso eu tiver deixado de encarar 
estas questões, não faltará intelUgencia a qualquer dos meu.s 
collegas para. que, subindo á irjbuna, venha csclarecel-as. 
Mas poç-o aos nobres reprcscntanles que rne deixon1 lfwn1inar 
o n1cu diseurso .. 

Mas, Sr. Presidente, o padre póclc continuar a fazer o 
que temos visto faz'er, prég.ar elo .. pulpito que o -easamento 
civil é tuna lllancerüa, an1caçando ós Jiois eon1 o terror de 
penas fulu:l.'as c i.mprdir que v~.o cumprir os seus deveres cln 
cidadãos. · . 

Qual é o dever elo Estado. pergunto ? E' intervir e dizer: 
O senhor não póclr proeeder dr'ssa mmwira; aqui estú a eadeia 
ele un1 lad n ~~ a rnult a rlü outro. 

Ora. este principio~ levado. :is suas oxtren1as eonse
quencias, póde produzir a mais feroz das tyrannias ... 

In1ag;i nou outr' ora o governo ele nossa Patria que para a 
felicidade do Estado e do individuo era necessario que todo 
cidadão aereditasse em Deus. na in11mortalidade da alma, etc. 
E aquelle que não acreditass·e em Deus, clj zia o nosso fan1oso 
eodigo, fiearia sujeito a taes o taes penas. 

}~is alli até aonde vai a intervenção . do Estado. 
O SR. Tos'T.\ - Esses effeitos são punidos pelas leis an1e-

ri canas. 
O SR. BARBOS.-\ LIM:\ - Vamos mais longe. Da radicação 

dos sentin1ent.os cathoUcos na massa, na populaç,ão. é de es
perai'. e si n8.o é dn esperm\ é de suppôr> da parte do padre ,a 
aceeitação ele todos os riscos no curnpr1n1ento do seu cle:yer ~ 

Assin1, p paclee. no cu n1pri monto t~ess9 clever. ae-ceiLara · 
o n1artvrio da eadcia. c o nubentn accmLara a multa. O que 
resulta" é isto: casarnento. na grande n1a i o ria. acoll!panha:d~s, 
não da lua de mel. n1as de cadeia e n1uHa. E a lm continua 
a ser sophismacla. · 

Uffi SH. 1R.EPHESEN'T:\NTE - E que hayr.mos elo fa.zer ? 
O SH. BAHBOS:\ L1MA - DescnYolvcr a, instr~lCção l?Or 

todas as e amadas. gratuita. cn1 todos ns seus graos .. E1 s o rne10 · 
Portanto. a rlisnosic-ão do pro.i t•cl n (· !yran.n1Ca por um 

· lado. · 
uj\1· Sn. HEPI1ESENTANTE - i\Ias nrerssaria. 
o S·R~. Y:L\.~~p,n~ \ LT:iVL\ _E' 11 m:.~ 1 ~Tanni.a nec essar1 a, eomn 

. cljz n 1ncn r1nb1'1' c,-dlrgn; rnas 1wço licrnc-a a Y. E·x:, para 
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dizer-lhe que no regin1on republicano não .con'heC}o tyrannias 
necessarias. · 

J?óde ser que o fosse nesLe perio.do jnic1al, neste prologo 
do regímen republicano. 

Mas, en1 synthese, .acho que esta disposição é n1ais al
gun1a .cousa: é desnecessaria; não corresponde, do ~odo 
algum, áquillo que o Governo pretendeu, ou pretende evitar. 

O ·SR. EsPIHITO SANTO dá um a.parte. 
O SR. BAHBOBA ·LIMA -Esta questão de attribuir ao 

orador svstemas e exaggeros ·de escola .depende do ponto de 
vista e·m~ que est.á collocado o apartista. 

· Que faz o regimen rep'ublicano ? Trata de pôr em pra-
tica o e·stabeleeimento da Hberdade con1o a base sobre que ha 
de assentar a orde:m puhlica. 

E· dahi tirarem-se todos os corollarios . 
.AJg1ora, systmna por syS'tema, eu poderia dizer, n1ais, que 

grande parte da sociedade, grande· parte dos hon~ens que 
pensam e estuda:n1, procedem, neste assumpto~ de accordo com 
un1a certa orientacão. . 

Ha alguns ·que pensa~m que o padre não é um c i da dão bom. 
O .SR. Ttos·rA- Qual a classe da sociedade que só tem 

bons? · 
0 SR. BARBOSA LIMA-Alguns, até, dizen1 que são na 

maior parte especuladores. 
Encarada a· 1qu es~tão .debaixo deste ponto de vista, seria 

necessario. estabele;cere.m-se no -Godigo di·sposiç.õles para taes 
espP-cula·dores, e isso de·p'ois da separaçãtO da ·Egrej a do Es
tado;- o que leva a consequencias da f6r1na daquellas que 
vem:ús no a·ctual üodigo Penal. 

O .aodigo Penal, que se pretende ·ter consagrado ás dou
tr,jnas n1ai.s m-odernas, ü Codigo Penal, ·que é urh.a constitui
.cão nova, o ·Codigo ·Pen~l, que ehegou pelo ultimo paquete 
.(R?~so), o Codigo Penal, em que se diz que estão classificados 
todos .os delicf;os, ·com~mina penas taes e taes.. . e. prisão cel
Jnlar par.a todos aquelles que pra:ticarcn1 · o espiritismo, a 
magia, etc. (Riso.) 

Ora, pergunto:· [.,evada a este ponto a thcoria ria inLrr
:venção do Estado, estavan1os ou não arrjscad-os a ver un1 Co
dig'o Penal que cornnl.inasse penas contra um padre que, por 
um conselho em ·confissão, ou advertencia etn sermão, levasse 
um ou mais .crentes fanaticos á loucura? (Apoiados.: rnuito 
be1n.) 
· ·)()[>a, todos este~s males resultam. não do abuso por parte 
dp~ sacerdotes de qnaes;quer doutrinas, mas da si tu ação a nar
c'nica em que estan1os todos os o~c.cidentaes. (Apoiados.) 

·Por isso, apresentei uma emenda ne·ste sentido (lê) : 

. «A Republica só reconhece a instituição civil do casa
mento,, que _P9derá ,ser preeedido ou :Seguido de ~qualquer ce
re.monia rehgwsa, a yontade dos nubentes, mas terá sempre 
por base a monogamia.» 

Continuemos a analyse. 
. ~\.s crenças eatholicas n~o sã.o 11enhun1 scgt'cdn; fodos. nósr 

s:;, nao snmos, fomos cat;bollCos; e mais ou menos as conlle
cemos; ella& não se oppõ·em ao que se .segue. 

n 
) 
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~ão _ha~ absolntan1ente~ o n:rmor ataque á. liberdade de 
consCIB"I}Cla, ele q 11a1quer catho1 1co ou fiel de outra egreja 
en1. ~brigar-se esse cidadão a inscrevrr no registro civH dos 
nasm1nentos os nomes de todos os sen::; filhos . 

. Como. 8:P vô. fl?- i coherente: não di ssc: A inscripção no 
registro ClVll é ohr1gatoria. e deve ser feita antes do sacra
Jnenlo.- porqnc n Estado não con'hece. nern ·quer saber de 
sacramentos. (Apoiado$.) · 
_ O bom cidnrlã11 qllc no 1nesmo ! cmpo é bom crente- e 

sao ~,OlJSas Cl1'0. nfin se repeli em. ·qur são conciliaveis -, 
])aptlsa o sen t1lho, faz a festa como muito be.m entende e 
depois, v~i p'crante ~ official publico e inscreve-o no respe_: 
-chvo reg1stro. (A1Jotados e alguns apartes.) 

A pena serve para os abusos da c-onducta individual em 
que a ordem é gravemente compromettida. 

Objectam-n1e~ segundo ouço, que cidadãos haverá que 
não se ilnpor!arão con1 a ins:cripção de seus filhos na·quelle 
registro c nem com ns males q·11e dahi resultarem. 

Ora,. o Estado não ten1 meios de evitar, ou impedir que 
un1 individuo proceda desse modo. 

E" un1 individuo que 'Vai ao encontro de um mal: não 
podemos obstar a isso. · 

Nós :não temo::; meios de impedir que ·quem quizer vá a 
uma pharmacia, compre strychnina e envenene-se, ou que 
atire-se de uma janella abaixo. 

· UM SR. Rl:m:>HESENTANTE- Então. ha ., de ser coherente 
acceitando o divorcio. · · · · 

O SR. BARBOSA LTMA- A respeito do divorcio, terei oe
e as ião de pronunciar-me; é un1a questão de tal alcance, que 
rrLc desviaria agora -do plano do n1eu discurso. Continuarei a 
esforcar..:.mc p·ara manter a continuinacle do meu discurso, sem 
o .que elle não terá connexão, não te~á ligação nenhuma, será 
uma especie de dialogo. 

"(JM SR. REPRESENTAN'l'E- Continue, que vai muito hem. 
O SR. BADARó- Estamos ouvindo-o com muito prazer. 

Sob esse ponto de vista, está discutindo perfeitamente. 
O SR. :BARBOSA LIMA- Digo eu: Van1os ao encontro do 

naseilnento. regulan1entemol-o por essa mm1eira livre. sen1 
ingercncins·· indebitas, sen1 tyrannia~; vanws. depois, a outra 
.phase. ao casmncnto; neste interim h a um gTande espa9o de 
1
L€n1po, dnran!·.e o q1uü o cidadão desenvolve-se no seiO da 
t:an1ilia. 

Não governar de mais- é a fórm11la ho.in a.cceita como 
o rn.eio de ·traduzir a necessidade. em que estamos e CJUe con
stitue uma conquista da .observaÇão histori ca. cl e não estar o 
Estado intervindo todos os dias a proposi t.o ele tud~. na vida 
domestica, na vida do individno, en1 não estar sacr1f1cand<? o 
individuo ao Estado, em não estar querendo amoldar o 1n
. .dividuo a u:in: .certo typo preconcebido por un1 qualq:~wr ~e
gislador ·que legislasse para todos os momentos da v1da ln-
dividual. · 

1Ben1: intervern o Estado por occasião do casamento, e 
o faz pela maneira por q11e .i á o disse.: f~n~lmentc~ interv~_!U 
o Estado por occasifio do traspasse rln mcllv.1duo,_ por occas1ao 
do obito; e intervem, como? estabelecendo ~ re~1stro, por um 
Jado_. e pondo o e.irl::tdão a salvo ela !.yeann1a. Já agora ~xer-
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.c.itada, não mais pelo E:stado, n1as p'ela Egreja, exorbHand_o, 
ou eXJcedendo-se nas suas attribuiçõos. Nós o saben'lOS; es~ao 
na reminiseencia de todos os nossos concidadãos, as questoes 
·~que suscitara·m-se n1uitas veze·s a p~'oposito do enterramento 
.de maçons, a proposito de tal ou tal par?ch~ negar sepu!tura 
.no uniéo log·ar possível, no unico .cen11ter10 qu~ eXISt}a, a 
,un1 individuo, a pretexto de ter elle durante sua vida pregado 
,doutrinas en1 contrario t'uquellas .que prég·a a Santa Madre 
E.greja Catholica. . 

Isso, porém, não é razã.o para que o Estado procure cah1r 
.no extremo opposto. . . ... . 

Ass·iTn. não deve ir ás confrarias, ás assoCiaçoes reli
giosas; ás ·diversas egrej as, tirar-lhes o !3en1.iterio, que con
.stituc para ellas un1 1ogar de culto, e o~r1g?-re_n1 a .s~ fazerep1 
·.OS enterran1e.ntos. unieamente, no cen11ter10 ·mun1c1pal; .nao 
.estabelece un1 cémiterio municipal para todos aquelles que 
~ciu iz·eren1 ahi desca.nçar no seio da terra, independente·mente 
das crenças que, por acaso, possam ter tido durante a vida ... 

ü SR. BAD:~Rô-E'·stan10S de p'0rfeito a-c·côrdo. 
O SR .. BARBOSA LIMA- ... e deixa subordinados ás regras 

da policia ·e ela hygiene, unicamente, os cen1iterios religiSJSOs, 
em cada um dos quaes cada egreja celebrará as suas cer1mo-
11ias, irrhumará os seus n1ortos da n1aneira por que entender 
(Apoiad0s_: rnu-ilo bem,). Esta doutrh1a eoncilia a· liberdade 
civil com a liberdade reUgiosa (Apo·~ados). 

ü SR. Con.Rl~A RABELLo-Contra isso não ·h a objecção pos
s.ivel. 

O SR. .BAHBOSA LIMA- .Sei :que en1 n1uitos codigos civis 
a ·questã.o do crt:~amcnt.o .civü é regul:unentacla; sej que ·em 
n1uitos paizes o 'Casan1ento civil constitue um dos · obje-ctos 
desses ·codigos: ora, si nós, nãq nos preoccupando ·com essa 
consideração, trat.amos de legislar sobre o casan1ento na Con
stituição, apesar de eostun1ar essa n1ateria ser prevista no·s 
.codigos civis, nã.o vejo .razão p-or que não 'continuemos, sem 
entrar e.m detalhe·s, nes!a r1~gulamentação das bases capitaes, 
para que não completemos a cUsposit::ão- relativa aos obitos. 

De facto, o ,lndividuo ·que fallece confia dos ·poderes pu
blicos- a exeeução ela sua ultin1a vontade no tocante á dis
tribuição dos ·seus bens. Es-cusado, 1Sr. ,pr·esidente, . seria in1-
pertinencia n1inha es·tar ins'istinclb no ·fa,cto de que isso faz 
parte rle todas as l0gislaç}ües. Neste sentido enc.ontrei-me 
.C0n1 diverSOS disJinc1.iSSÍJ110S COll8'6:as. C[U€ apresentara111 a 
emenda~. consagrando a l~berclade de· testar., seguida ·de seu 
corolla:rw, de seu appendme, a liil)erdade ele adoptar. . . Mas, 
por ·que não ·deixa-mos isso para o Codi,go Civil ? 

E' materia ·do Godigo detern1inar a especificação dos de
talhes, dos registros, 'etc.; mas a consagração do principio 
cardeal, que apresenta 11n1a reforma radical, no meu modo 
de entender,. tem t.anta razão para ficar aqui como essa outra 
dispo~j.ç.ão, •que tamhem figura nos ~cocligos ciYis. (Apoiados.) 
Nós, nqn i. ·consideran1os o principio geral: a Constituicã.o 
.3.eeeita. tal c fal insl ituição, qun não fazia p•arte da anterior; 
não .estamos rrgulamentando, esf.arnos ·consagrando o principio. 

Aproveito o ensejo, ·que ~e me proporciona, para declarar, 
fro.nearrH~nt e, uma ~1ez .que n ao me foi dado faz~el-o, pelo aço
clanlento com que tên1 si do en~:araclas as discussões, pelo im-
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· perio do cnccrr::unento~ que dowlinon r {{He~ felizmente: pa
rece ... enf'raqtu'rido ... 

U l\fA ·voz- E S lú aclOl'l11 CC j cl O . 

O SI.-t. IL\.n.BOSA L.IMA- ... ·qur, não e~!ou ele accôrclo corn 
a rlontrn1a. qnc aqui passou, rn1al iYn a rrn1etterem-so as 
con~d i~Õ'E·s dr, r~ 0gih1li r:~ ade para .a 1 rg·isla\ão ordinaria: pri
Ineiro porque e nma HlCOhcrrnCla ;C[-lH~ a !Gonstil.uiçã.o coo·itr. 
das rondições inlprcscincliveis~ 0lrm1rml.ares. en1 virtude ~las 
quae~ ... urn <Cidadão pócle ser eleiLm·~ e deixe de cog·iLar das 
con~1çoes a qu0 clc·ve eorresp'ondPr 11111 cida·dí'io para ser 
el e~g~1vel. 

Não vejo por tqu e razão a Constiluicão não ha de cogitar 
das razães de inr1e:gibihdade, ·c1uando é ·eerto qne sn occupa 
das -condiÇ-Õ1CS n elas ra7Jões ·de elegibilidade. Ser elegível pôde 
ser assurnpto" da Constituição, ser inelegível não pócle! 

.Já ouvi cliz0r que no ·prim.eiro caso trata-se rla coTnpati
bilülade, no srgundo. da incom.1w.t'ibilüla:de. 

?vias. senhores, assiln .como ha ~condições capitaes ele ele
gibilidade. ha condições <e'apiLacs no sentido negativo. c. desde 
e nion1en!.o rm qne consagrarn os as pri n1oi r as, dPvemos con.
sagrar as segundas, e desde que não quermnos consagrar as se
gundas~ não cleven1os .e.qnsagTar as primeiras. 

l)igan1os a Yrrdadr: foi~ Ttnicamenle. 11m lll'f\io de pro
tellur 1nna qnesl.ão veneirla na opinião publica, 1)'orque ro
pr·esentava nrn dos aspectos ela Lyra11n.ia ·mais insupportn:vcl 
(Apartes; :imvcdir 1que certo 11nmern rln ddadãns. pelo facto 
do })ertcncercnl, con1o sacerd o! f'~L a uma rPli!p.:i ão~ não pn
d essern ser e lei tos. (Apartes.) 

·vou, ainda. ao encontro de outra o~)jeeção. 
Disse-se nesta ~Casa: üs padres tên1 deveres, na sua re

ligião, ~que os inhibem ·de inlg'erir-·se nas questões seculares. 
Mas, senhores, é o 1E:stado o tutor, o curador da Egreja, 

para :fiscalizai-a· quando não -cun1pre hen1 seus deveres ? 
Snbris ·qt1C a E:greja CaLholica se :frag·mPrüon, depois rln 

schisrna lnthm·ann, nrn nn1a in:fjnidade ·de seitas as ·n1ais Ya
riadas. Como rmclcr·ú o Estado l.ul.0llar todas rssa~ seitas ? 

No c1 i a í'11!. que o sacerdote r1 n .qu:üq UPt' religiã.o. ou os 
individuas qut-~ a ron1põe.n1. rn1 virl.ude df~ que estãu inhiJJidos 
de r·evesLir os hahilos 'll1UiLare;;.;, não só os eatholieos, ·con1o 
os ;quakers. por Px.emplo. -no dia rn1 Clllt' ellPs reprr:.~senLas
.sem ao Porlee Pu'b'l1 et·), dizendo que ~ru rrNlO ]rnpecle o exer-

. <Cicio desses dcverC'~ -tln cidadão. PnLão c! i riamo . .;;: Conceden1os 
a excepç~ã.o. n1as fi.cac•s Jóra ela lPi ~·.das al.lribui~~c,~es ron1muns. 
e, então, não tendes as vantagens 1nherentes a estas. 

J\las. ha urna emenda, apresentada pelo :Sr. represen
tante SP.rzede1lo. que clisp1ôe: «Por n1otivo ele crença nenhu111 
brazilei~o poderá ser p1~ivaclo· ele seus ·di~,e~tos .civis e poli
ticas. nem exirnh~-se de qualquer dever ClV1CO »~ emenda que 
vem · pre-cneher un1 claro na Constituição.. _ 

~ão haverá sotaina nen1 batina debaiXO da qual nao se 
occulte nrn ·cidadão. 

Qurro crrr que os n1eus .eon1paJrioLas. ~qu0 rrwestmn ... os 
hahil.os talares::. não terão abcl ieacln ·das suas preoecup'açO'es 

. patrioticas por se tcren1 filiado :1 tal ou tal credo. . 
Senhores. dt'YO dizer. un1a vPz f[110 occupo a Lnbuna, o 

men n1odo dr '/cr· sobre a crnencla ck diversos represental).f.es 
deste Congresso. c 011si gn a nclo a clc:;;cen~ ral i zacão da legislação. 
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Quero crer que a coherencia impera na Republica, c, assim 
tanto, como elle consigna -certo numero de idéas ·Que se diz·em 
sendo, o Codigo Penal passa a constituir letra morta! Entre
capitaes e muito consentaneas com o que se chama modo de 
vêr mais· rnoclerno na actualidade, me servirei de algumas 
disposições do Codigo, para justifi.car uma .emenda, .que pre
enche uma omissão do projecto; emenda que representa uma 
suppl'essão, que já foi ·feita nas .constituições de alguns 
estados. 

Refiro-me á emenda ~que manda accrescentar, onde 
convier- ficam abolidas todas as loterias p'or parte do es
-tado. (M~f.ito be·m.) 

O SR. BEVILAQUA -lDevia ter sido feito isto em 115· de 
novembro, á noute. 

0 BR. BARBOSA LIMA - 0 art. .337 do !Codi1g10 Penal 
diz (lB) : 

I 

«Fazer loterias e rifas, de qual:quer espe~i·e, não aucto
rizadas por lei, ainda que corram annexas a qualquer outra 
auctoriz~ada, penas, etc.» · 

Va·mos ver aqui adoptada uma doutrina interes-santís
sima,- a lote r) a e a rifa constituem um vicio, em,quanto fôr 
exercitado pelo cidadão; ·e no dia em ~que uma a~.sembléa 
basear nesse jO\go a fundação de Uin hospital OU 'qual:quer 
outra obra, de benefieencia ou não, passa a ter direito de 
cidade entr~ as virtudes ... 

Sei. que muitos raciocinam com a pratica; porque~ dizem, 
é um meio de levantar-se um grande capital para edificar-se, 
por e:x:emplo, um hospital . em 'b.'eneficio -da Humanidade. A 
analyse não está bem feita. Vamos ao seio de cada familia; 
vamos á casa de .cada proletario, e que observamos ? Elle não 
vê a solução qne esperava do jogo, senão ·como naufrago .que 
a este recurso se ap'éga, crendo que a loteria é .capaz de 
faz el-o rico de um dia ·para outro .. 
. . Vejamos a desillusão •que repercute no .seu moral: o des
animo apodera-se délle, depois de ver que o ultimo recurso 
com ·que contava .·falhou-lhe e só tJem co1no resultado a es
poliacão pelo ·v]cio de alguns ·mingoados ·meios que o não ti
raram , da mi seria, ,i1á agora ag-gravada pelo despeito e p·elas 
paixões que o jogo desperta. 

· Portanto, a sociedade não póde ·erigir o vicio e1n meio 
de vida, nem em base 'Para re-cursos; e esbes ~eneficios pro
palados não são mais do que triste e irremediavelmente · 
jlJnsorios. 

Diz mais o Codigo P~enal (lê) : · 
« Art. '3:6·9. . . jogar jogos de azar. 
Penas- prisão cellular e multa.» 

· Parece .q.ue estas disp'osições .subordinam-se á seguinte 
.observação: ·o jdgo de azar excita as paixõies e colloca o in·
dividuo em taes ,condiçlões, ·que o podem levar a praticar 
crimes. 

Mas, modelo de co.herencia ! 
Está mais abaixo o seguint;e (lê) : 

« Paragrapho unico. N~ão se cmnprohendein na prohibi...; 
ção dos Jogos de azar as.oapostas de ·corrida·s .a pé ou a cavallo.» 
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Aqui está o que se h . 
con1 os preconc.eitos que a~i~~~ um~ ·v~~dadena transa.rcç.ão 

Esse 1· orro t. · , .. ' os /)lJ01 tmen ! 
.~ • o- e~ ln, .adido o que se cha.n1a . - ·. 'á 

s~ v e, a. parle mais alta da sociedade (A' . i s)em razao .... J 
chz-S.€\. de aperfeiçoar a raça c-avaliar 2Jf~~-e~cto' com P fim. 
ten1po, que. definhe a 1?-umana. (A.poiddo;.), . ao mesmo 

~ensan1 .que_ o , melhor n1odo de dar jncre1nento á in
~~stria . 1·d~ m ·eaça~ A_ fazer,, pelo jog~n de apostas. desp.erdicio 

e . cap1. a . cru c 1 opL·;scnta., nas ma os de uns, o super.fluo 
a?cun1uh:do, ·quando e certo que uma gTande part.e de Huma
nidade na.o ten1 sequer n necessario. (klnitos apoiados.) 

Eu tive a honra do a~prese~ta2-~ urna outra emenda, que 
preenche, a men. ver·. urna om.Issao da. Constituição. Todos 
saben1 ·qu~ por dn~rl's~s v~z·e~, se rl~m· !.entado, em nosso paiz 
e _em. out!.QS, (a exrFTiencJa .]a esta fmta), a promulgação de 
lers que Il11fleçam a vadiacão .e a n1endjci·dade. 

Ora~ estas prenden1-so a cousas tão complexas. que não 
é dado entrar no seu exame e formular juizo seo-uro a r.e
s~eito, se~n} digressõ·es mais ou n1eno.s I'üngas, mas- que a hora 
na o p.erm\1 t.te. 

E·m todo o ca.so,. dir.ei algun1as palavras. com que ten
tarei justificar a minha emenda. 

A emenda é a seguinte (lê) : 

<< N enh un1a 1 e i se fa.rá contra a mencncidade, nem sobre 
locação de s.erviços,. ou marcando dias o horas de de~scanso; 
egua.lmentc não se p-oderá I~egislarr sobre infra·C('~es de ordem 
puram·ente moral.>> 

Ora, o Estado ·legisla .sobr.e crimes e delic~t.os e não 
sobre pec.cados .apenas. Nós não vem.os isto em mlÚ:l.os co
digos -penaes, no da H alia, no da Suissal et.c .. que consignan1, 
n1e·sn1o, o conLrario; n1as não é isso razão para que nós ad
optemos na Constitu-ição es~ta m~edida. que representa um 
passo dado no caminho do ~progr,esso. (Apoiados e apartes.) 

Meus Senhores, interromp.o o meu di~curso para dizer o 
seguinte: ·Pó de par.ecer que estou f6ra do assun1.pto. 1)1as a 
razão por qnc 1ne· baLo para que t.a.es e .tae.s disposições sojan1 
incluidas na Gonstil~uição, (S po·r·quc a üuLroducção drllas im
pedirá fJlH\ depois. nüo se Jaçan1 leis ordinnrins) r.01nn este 
Cndigo, qu n ecnitém dispos:iç.õos eon1o esta (Zê) : 

« ArL :109. Deixar de excN'JÜar pl~ofissfío. nffi0in on 
qualquer nüster c.m que ganhe ,a vida~ nfio /piossllindo- me,ios 
·de snbsisltenc,ia c donüciiio c~erto. ·em que habite~ etc. 

Pena - de 11wisfio cellula.1~ por '15 a 30 dias.» 
Ora, m~eus SEmhore.s, vamos suhl1inhar - Não 1Jossnindo 

meios ~e s.ubsistenc·ia, não exercita?· profissão: . cY' 
9 PoH~. 1sso é cousa que dependa ela vont~HI.e d.e mnonein . 

Quantos paes de familia encontramos todos ,:.os d1as amar:gu
rados 1para akanç.ar o pão ,para os seus o nao o .conseg1undo 
n11.1 irias vezes senão ip'ela esrr10~1a ? . . _ 

Poi~s um cidadão qne .~ncontra drflfJculda~es, 'que nao 
encontra' quen1 lhe extenda a mão_~ quern o arrrn1~e, quem. o 
introduza na secrclaria dos ministros . .q11em lhe a:ranJe pr2-
vileg;ios, conr.rssõrs, porque ,commPUP n p:ra~nde erm~~ rle nan 
ter tneios de suhsistcmcia, ha de ser· put· 1sso purndo ? Isso 
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.será UI11a con~reque.ncia da famosa lei que diz que a Huma
nid:ade _9e&Qnvoh·e-sc geon1etrieament:ce, .ao passo ·que ·os 
l11>e1os sao na propo.rção a.rithn·wtiea ? :Po'r ou,tro lado ~cl.eli
xando es~se as~ecto revolucionario. nós sahemos ·que toda a 
fortuna e pubhca, n1as a.ch.a-.se ·concentrada nas n1ãos; ele di
versos n1antenedores que ·estão i'mhui:dioiS da .s.eguint.e con
vkção: ele que da pro·priedade material se pó.d!e usar e abusa.r. 
De n1odo que isto é c.rear para eSita grande .Jnassa :de popu
lação~ qur, re.presenta o prol·dariado, aqui e na EuroiD.a•. em 
todo o. oceiclcnte. ernfin1, pa.ra e.sta grande n1as·sa. que tir.a os 
n1eios de subsistencia do trabalho de tndos os dias, a.. s:ituação 
a n1ais afflictiva que se pód·e ilna,ginar. · . 

O prolet.arjo vive sob .es.tc ~peso. sob esta pressão~ que 
resulta da n1aneira por que o rico em.prega sua. fo'l:·tuna. cio 
·modo p.or que o em~o·r·e·H.eiro trata o operar i o. 'Die sor::te que, 
Br. Presidente, o pr1ollet ar·io íQne é ·casado ·e ·Que ten1 filhos. im·
possihilitado rde dar-ll181S· educaç,ãn phyiSi.ca € dntelle,ctual, 
vê-~e na dura nece.ssidadc de m.a.ndal-o, ·conjunctan1ente corn, 
a n1ulher. trabélJhar para 111a.nter a ·sua subs.istencia. O ri.co 
não reconhe,ce deveres no em.p·rego do eapdta1\ .. nem .encontra 
lilnites lpara sua avare.za. 

Con1o. pois. esta ·dis,1)osição j,niqu.a. rle punir-s.e o cidadã.o 
q:t.ran,do não ·tom n1~nio.s ·rl'e subsisrbenci•a? No re:In,tanto, ·q·uanclio 
se trata nar.m e1les qur. pcrt.encon1 a mna certa clas.se. que p0r
tencon1 á bohcmi(:~ quando se fra.ta d'o flanenr, desappa.rr..c.e o rigor. : ... ,, .. ~ 1 

.. Para o que se encosta á1s vitrin,es. se111 Ler n1eios e oc
cunaç.ão. 1nas que consegue aDresent.ar-se sen1pr~e bem. v\~s
tido: 1)ara aque11P q1.w -constitue o verdadeiro tyno do .pa
rasita: para 81auellc .cru o conso.n11e. mas nã.o ~)rnduz, -~ na,ra 
esse não é feita a lei~ porque .e,ste. não é o~ vadio: a lei é 
feita lpa.ra acrue1J P que ·p.~rc.or1re todas as ruas. e rproc.ura. por 
todas a.s eLas:::es da sociedade c não encontra en1!prego. 

O SR. PnESIDEN'PR - Lernbro no nobre repre·s:entante que 
est~á f.erminacla a hnra cle·sf i nada ás no·ssas se·s~sões ~ 

' . 

ü Sn. BARBÓSA LIMA - Y·on conel ui r . 
Não 1110 fni dado apresentar um pÍ~ot.esto contra uma clis

posiç~.o relaitiVa ao Po.c1P'1" .Jndi:ciaricl\, .en1 que iSO rconsig-na o 
prjncipio elo 1)re.enc,himrnt0. de certo~ r:argo.s •o·ela condiçã·O de 
notavel saber P nu?recünento, condiçfw que. todos sabemos. é, 
rigornsamentel hnpondrravcl. impal.pavel. in1possise·l de deixar 
de cahir no arbitr·io . . c. ntuitas vezr:s, om. eousa J)COr auc o 
ar~bit.rio. no nc·potLisD1a. no ·patronato, no 1filhotismo. 
(Apofa.dos.) 

E para ·crur. ·O (11reench·imento de toodo.s os .cargos subor
dine-sr a un1a regra que rne p.areee da mais alta n1oralida·de. 
l.emhrej-mo. pôde ser qur. :;: .. em razão, de apresentar a seguinte 
emenda (lê) : 

<< 1Serão\ inv.ari avelmente. JYree.riehi·dos [Jor -concurso, no 
p:rim eiro ~srráo, 11a r a os q1.w co~m.portarn . aecessü, toclo·s os 
cargos p1.1bli-cos rivis ». 

Cnnw ·vemns. o Co.n!!1~e.sso, n esl as eondlições. vai r.8conLar 
os indivklnos crur lrmhan1 dr desernpen11ar ta.1 ou ta1 C·argo 

. pubUr.o, na n1as~a cionstitnid'a ~lr •todos o:s ·ci,dadãos. 

------·-------
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se1 u c.lu gaJ.nnd~~ LL•Hdu u auxHiu du uu~s Lre uLl á eu~t~ du 
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0

o ~ 
l11allllcslal· a .sua uplidãu. (.t-1poiall.os.) 

Dü·-nw-lúiu: jla;-; o ·toncu1·su é sujeiLu a abusos. 
A rcspciL.u \..~o_ concUl'.SO lJara os tat·gos publü~us. di!·.,~ i t!Lte 

tu das as Hl::;lllu1çues llu1nu.nas ~ão susecp livcb do aiJusos; o 
urna JJll'rasc vu~gar, em. ·que Ll·aduz-::;e a salJeclor·ia do [)OVO~ 
rc;·s:poude ben1 a ts,.lo: ltuun eom .olle, pcnr sem elle. (Apoiados.) 

Se.nhore.-s, h a i:Üucla di versas ques Lões crn que deYeria 
tocar. n1as 1'êtll.a-1ne t.em:pu; j~L di~se · quq. ~o.r1:s,eienLemente c 
co-rn verdacl c ir· o p t'azcr·. fauo Limbre cn1 sÚborclina1·-n1e ~s in
diea~.ões eLa .J..\J.2sa; rna~, 1para .Loen1inar, farei uma. ,ligoil'.a, al
lusão a duas questões: un1a., relativa ii perna do n1orte. outra 
l'elativa ao v o Lo dado ás n1ulhere·s, cada qua.l mais il11porta:nte, 
rnais serra. (Apoiados.) 

Não sei si 1110 sc·eú cladu cnl uuLra o·ccasiãu Lc1· de suv
portar po.sit.:-ãu 111ais cliUicil elo que est.a: i-r de oncon\t:ro -a duas 
idéa.s que Lên1 co·uquisLado a adhesão de grande nun1oro de 
espíritos, que e.:::; lã o victorio~o::; neste Uongres:so, sen1 poder, 
ao mesn1o ten1po, ir ao cncon:ll'o tle todas as objc~cç·ões e. Jun
clarnentos .f~n1 -que ellas ':30 apoian1_. pela i'alla de lempu. 

A icl(•a ·de pena ele n1orLo). ·COHrSiignada na nossa Cun~Li
tuiç.ão C-01110 devendo S!)]' abolida rJl(l Locant.e aos erimes poli
tieos. foi obje:ct.o ele en1-encla suppressiva dessa disl)osição. 

Sabc1nos que u dig·no Ministro da J·usbiça elo Governo 
Provis:orio já <C-onsli'Cierou cO<mo · abolii-cla_. não ~só esta ,pe . .na, 
c.o-1110 a pena \ele galés, io'nlan:do para n1aximo da penalidade 
30 annos de nrisão cellula:r. 

No terçar- galhardo ele aL'rTJJa.~ .. lPO.l' parü~ elos cr·ünina,list.as 
de esco'las -Jn:lis clivorsRs, que é rq.ue .t.mn consLi.tuk1o -o result.'ado 
deste batalhar, u1n resultado inconlestado ? Cousa alguma. 
O que .nós sabe1nos é que mn uma dessas e·scolas don1ina a 
idéa ·de que é -pre.ciso abo1lir -a .pena tde, rnorite, é ·precisro. a.bolir 
a pena de galés, é preciso aLitender para uma Hurnanidacle de 
anjos para .urna Hum:anidacle ~de ·cas-o-s ·no.rn1-aes, :para uma 
Hun1~rüdado quo não tenha casos teratotogicos. para un1 
g-enero hunmnu que, a c-r:ô1· 1110 . 1H~do0 do Vtn> _dos. _que 
filian1-se ús escolas t.hoologiCas, seva iormado elo 1ndrvrcluo. 
foito á .ünag·enl .e se111e!lhança 1die ·um Deus, seja fo1--;madlo 
do indivi.dn·Õ · que cm relação aos anima,r:l.'s tenha un1 ·es
paço ext.raord]n~l'k, qc~~~ .dell\es n sep~r-o. -. individyos, qu~ 
abs-olutarnenke na o se IJguenl, que esLr.q.arn mu 1.f.o lo~g-~- d elles 
·por sua -constituição, que esLejan1 m:;us perl'.o do ?e.o do qun 
da terra. Essa escola, cJn qu-e peso tt,q~Ielle,~ .qw~ t;Ol que, .enl 
g-rande ma] ori:11 não concorda.n1 comnngo, ~~ a es-cola roman
li~ca ou ·do sentimental i'3D10 f~xaggoraào. c a escola que sn 
deixa levar .por· voos ele ]mag·inação hugy~na, a os.col.a. que se 
deixa p1~eoceÚ-par c·om a sc;guinrte pr~pos1çao: a ca~.a :-es-cola de 
;primeiras }.eLlras que se abre corr~~p~·n:lc ~1n1a prrsao ;ru_o ~~ 
f e:cha. J3i' essa uma escola· que -chega, se1n querer: ao seotun~e: 
a hurnan idade. na-s sua~ leis {le. prngyessn_. t.m~1. Sido ,eonc].,usi~dc~ 
elo patrio poder, que lH1ha u J'US 'Vtla ac nects, e, en1 opoca.::; 
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posLe:r.iol'.cs, do dü·cito !Llo rnutilar c do espalhar os rnembt·os 
dos crirninos.os, do dü·eito de torturar e o de seviciar cr~imi
nosos ·ató a 1nisol'icordia que .ca.ra.cLerlsa os codigo.s n1odernos. 
Mas, succ.essivamente, á n1edida que o .progre-s·S·O ia se exten
dendo aos aperfeiçoarnenttos mo,r·acs, a H·Ulnanidade foi re
stringindo-se a~té usar·. uJücamcntt~_. da. ,faculdade de, em bcn1 
da cornn1unidad<:\ .clilninar, se1u supplicici nem sevicias. 
aquclles individuas pr·ejndi·c-iaes á espec.io ~ 

N es L e. gradativo decrescer neste de,crescer de n1aior 
crueldade, para n1enor rigo·r, pou·de cl1egar~ .en1 escala ·desc.on
denlo, ú pL·cpccupação,_. que parece donlinar e que VOtll1'0S tra
cluzida na e.scola elo da.rwinis1no, i:sto. é. 0111 um.a serie de 
terrÚos ciecreSIC·Gl1tes continua.cla111011l e e cada vez rnais: O li-
111it e é zero. 

Ora, a semellhante conc.lusão nós podmnos ante1Pôr coJi-
. clusões .s~cient:ificas:. que mosLran1! ,poder.en1 os. tea.~mos de un1a 
serie cre.s.c.·er· ccntinuamenl.e. sen1 nunca te:ren1 Q).ara lin1i~e 
zero; .en1 que o orgão pó ele a~rophiar-se suceessivan1ente, re.
duzir-se a um 1ninin1o inslg1tifjcanto, o nunca annullar-s·e; 
póde desenvolver-se e::s::traordina:Tian1ent.e, 1111as nunca tendo a 
faculdade de crear-s-e do nada. 

A n1esn1..a ~cousa: aqui. Nós. van1os ·restringindo a pena
lidade ,por um lado; por o~utro lado a eliminação dos ca5os 
teratolo.gi.cos', a oliminacão dos- ]ndivicluos rnonstruosos vai 
rarefazendo ·a re·produ.ccão de Laes casos: a hcredi.taricdadc 
não continún cori1 tanta frequencia a i1mpôr as suas leis 
beranas: os jnclividuos HlonslLruO'sos vão se tornando cada VC'l 
mais raros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Mas .. tenws nós já a!:Li-ng·klo a urn deS'envolvin1ento nn1 
quo seja possivel estabele-cer a SUipprossão de semelhante 
rpena? Acredito .que não, e a ra.zão por q1..w acPed'ito é que, 
co·m.o já disse ha poueo, atravessamos ulna época revolucio
n.a'ria, en1 qll'O tud'o !Se tdeb.ato, >t~1n1 1que a ·fortuna :publ!ica corre 
os maiore-s perigos, ,e,rn qui3 iPO.f toda a parte apparecem ·sym
ptO'nia.s co,mo 10 so.cialisn1ü, o nihildsmo, ü .i.rredentis·mo, a C·a-
morra. etc. · _ · · 

Quando os sentímentos, que formam a base da.s .asso
ciações. expl uem por toda a parte nas sociedades ··modernas, 
em que o eerebro hun1a.no é agi1tado pelas paixões ruais des
encontradas, .a abolição da pena capital v-e1n d.es.ar1nar a so
ciedade.: é não querer co-rrer o risc.o de ferir um innocente~ 
-para que poss:a o ·0rim.inoso trucidar •muitos innoc·entes. 

_ Sinto não .ter tempo para i-r ao enconrLro ·das objecções 
·C·oinn1umrnente aprescntada1s .c mos~trar que não f.orin'eti minha 
Qpiníão senão depois de muito estudo e refiloxão . 

.Sei que se tem ac·cusado essa .syllit.heso, a que tenho o 
prazer de fi li ar-me, - un1a synthese que quer transfor,mar 
a Humanidade em anjos. 

Sei ta1nbem que tê.n1 sido considerado·s co.m'O .egoislas os 
que entendem que não se deve ir até o [)onto de abolir a p.ena 
de morte. 

Mas, diz-se, póde-se 1nataíl:' 1.1111 linnoC'ente. a soeiedaJde 
não póde dar a vida e, ·portanto, não tcrn o dire.ito de tirai-a; 
á sociedade.. em lo.gar de ape·rfeiooar o individuo, vai ,eu.:.. 
;mi.nal'!"o. 
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Sei. finalmeu te, que n1uitas dessas idéas se baseam no 
gue. se pr·elenllc chamar a parLe rnais adeantada da es:cola 
Italiana. 

:lO'. Pojs ~em, .ou, que .sou lelgo u que não Lenho privado con1 
l~~olSLa.s,, flz ,..esiorços, h ent.~e OS! ~uctores predilectos dos ju
llStas de no~so Len1po, GaroJ.alo u Lurn1H·oso, e as razões apre
sen~~·~a~ po1• .c::;l c.':l 1~1es~ros da escüla ilaliana cada vez n1ais 
confnmarmn a ,couvrcçao, _em lJ.lle esLava, de que a pena de 
morte é uma nessu.s faLa:hducles que não é possivol abolit·. 
, . -. Vou, ~gor~, ao .ciwon.tro das . diversas oLjec(iõcs. <.\A s1 ).
e~ edade nao ·pode dat· a v1.da o, purL.anLo, Jtüo k"rn o ·di rei Lo de , 
t~ral-a ». _Transforme-se a '[lrop·oslção: não tern o dirci.Lil ele 
hFar a vrd~, .por·que não_ a pódc dal'. De facto, si ~c nucr 
~~1zer ·~O·Jn rss:o (lUU a so_cncdacle, 1norLo o indiYid~uo, não pódu 
I esusCital-o, responder,ei que, na ·verdade, a Scienci<.t não 
eheg_a a ta:nto, que so hypothe~~can1ente é possivel, com a 
omn1pO~·enc1a cl'.1S theülogos. . . (Ila un" aparte.) 

. ·~:e1xe-rne o l~lCl~ .colle.ga exarninar, csmerilllar c.s~a JH'o
posrçao, com o direito que tenho aqui; idéas cmno csLa s,j 
pode•m ser debatidas om seu conjuncto. 

_ ~ soc~ed~de n~o t,e~ o direito, quer dizer, parece-me 
nao e eqtutatrvo, 1.~ao _o JUSilO, re1pugna á noção que vulgar
mente se ten1· de JUStiça - oacceHar que ella orn dnfesa do 
bem col.Iec~ivo,, elilnine o assassino, a besta fé~à que gerou-se 
em seu s·ero. a eusta ele seu generoso concurso, qne arnpuJa 
um membro gangrenado . 

Estou fazendo min:lla 1 1ração, c meu Golleg~. quando cu 
acaba:r, dil'á: << Y. disse 1nuiü~ eousa, n1as1 não provou nada», 
e faHará. 
. Pros.eguindn: u individuo (~ nma a:bstracc.\ão; não lta parte 
nenhurna elo Mundo cm Qtlü o e.nco.nl;r01no.s isolado. Encon
tra...;se na sociedade. na Lri11ll, 11:1 fan1i1Lia;. mas jndividtto s,·~ (~ 
abstracção tllW nã.o ·eorre3ponde ú 'l''Oa1 idad.o. Si conseg:tH~ · 
:vencer todas as d:ifficuldados c f.t·aquezas ao enLrar no 
mundo, dcve.-o ao concurs.o de s·cus s.ernc1ha.nLc.s, u si <:oll
Siegue atr~vessar a vida, é conlribuindo a~ ;sociedade para 
apoiar a famiUa, que, por sua vez, é inprescinlivel para o 
des·envolvitm:ento do individuo. · 

Este é tpüt" assin1 dize:r. u1n devedor ins·olvavel en1 r.e
la.ção á so~iedade, ú qual nunca. podo.rá ello pagar paTLe in
finit.esimaf\. sequer, do que recebeu. A:conteee. poi·ém, que 
constitue u•ma l110nstruosidade, .que tem a fatatlidade de 
possuir um ce.relbro em que habita o ~ns~tincto d~ destruivã_o, 
,e que a educação,,que .... é um poder llnTit~do, nao consegun1 
moderar ou abafai\ senao de rnodo pouco nltenso. D·e·sd.e que 
encontra occ:asião, 'esse c.rhn~inoso latente vai a.o ~e i o de u1na 
familia honestissima) toma do se\1 che~e encaneerdo no hon
rado Iabo.r .con1 que provê a subsistenma dos s.eus, '8 o Inata: 
banha--se no se.u sangue. gosa·, de ac~côi'~clo -com o ser!. modo 
de sentir, as deljcjas. da fero-cidade carnic.ei.ra. . . . 

Pergunto: A sociedade, que deve fazer ·~·estü IndivJduo ? 
Não é juSito, ·equiLativo. que .essa 111esma. s~eredad.e. que con
correu pa.ra 0 seu desenvolvimento, o ehm1ne desde que c~llc 
a·ssim s·e revelou ? 

UM SR. REPRESENTANTE- V. Ex. não é congrugente. A 
·es.cola italiana da Criminologia moderna, baseada no criterio 
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L1Ue dâ o Jü·eilo de rept'()Ssàu sueial. que nãu é uma del(:~ga~·iiO' 
diYina. .. uu 1naniJest.ação da jusLiça disLJ'lbuLiv.a, n1a~ ::;i.rn\PlBs 
-defesa ~ocia:l~ ·e apoiada na ·esta ti-sLiea e observação, pro;va., 
de sobejo, que a pena de nlo.rte·~, sobre arbit.raria. é iin.pro
du·ctiva, porquanto para os ~crüninusos ele ·que V. Ex. ·a~)H'O
senta o ~i1n'ile não ser:á in1;peci.lho para a .perpell·ação elo 
crin1e. A Lheol'ia ·d.o n-obre orado1· é u re:fhexo da escola ülas
sica, hoje C'onclemnada. 

() SR. BAHBOS'.A LnviA - A ::;ucieuadc deve eljn1inar esse 
individuo, e nen1 tratei da prodLtctividade pura o individuo, o 
sin1 :para a Hun1anidade; esta, con1 certeza, ganha, pois se vê 
livre do n1onstro. 

O JVIES~i-o SR. REPRESEN'1'AN'rE - E qual a vantagern pra
tica? O ten1or? A estatística den1onstra o contrario. Não basta 
segregai-o en1 uma prisão? 

ü Sn.. :.t;L'\RBosA LIJVIA - Os annaes das prisões ahi estã') 
· Dara mostrar a insustentabilidade da doutrina Jaquelles que 
se contentan1 com a prisão. Um dia, e não é dif1ficil a·contecer, 
o criminoso evade-se., e a sociedade vê-se de novo alarmada 
com o n1e,sn1o perigo em seu seio. 

A sociedade só o conheceu na occasião da e~plosão, e não 
ten1 meiGs de dia•gnosticar a hypertrophia dos instinctos san
gui':flarios. 

UM SR. H.EPRESENrL\.N'J.'E - Tenl. 

0 SR. BARBOSA LIMA - ·Não ten1 tal; V. Ex. não cita 
auctor nenhum que sustente .se1nelhante ar.rojo; quando é 
certo que os academi·cos negam, em sua maioria, a exi.stencia 
da ].)ro1prja Phrenologia conw sciencia. E emquanto se man
tiver o meu collega com a preoccupação individualista das 
vantagens do céo, não podená aeceitar a legitimidade. da pena. 
capital. Só o ponto ele vista social o leva1"~á a acceital-a, como 
fatalidade que se não possa affastar á vontade. 

A punição, dizem-nos, ten1 por fin1 -castigar ( quia pec
catum); logq que peccou, '1, .vindicc.a publica reclama o castigo, 
e .si a lei não lh'o dá, ahi está a lei de Lynch. 

A segunda forn1ula - ne peccatu'r - vuJígar1nente citada, 
dlá a pena con1o um meio para que o individuo não reincida, e., 
de facto, o n1edo do castigo conté1n a tentação. Finalmente, a 
punição ~~ consiclera;da ·cmno inS(p·irada pelo bem collectivo, 
como defesa da soc1edade en1 face elo assassino por índole e 
em virtude della se põe a Hurnaniclade ao. abrigo de todos 'os 
1nalfeitores, graças ao appello para 'o argun1ento poderoso -
tor-micline pence. 

~~os que vêi~1 com argL1n1ento.s theologicos, eu dírei que n. 
propr1a 'Theolog1a ten1 . o ~n:f~rJ?,o e .o Purg.atorio. O Pu~ga
torio, ~reo':l-o ella para f! IndiVIduo susceptJvel de correcção; 
mas nao l(lJspensou o Int.erno para a,quellc que não é susce
ptível de correcção. 

. Eis c,omo e~1 ]~ositivei esla. ~oncop\çáo, a1pplicando-a aos 
1nonstros nnposs1v01s de se aperie1çoarem tanLo, que deixen1 de 
o ser. 

O Sn. PRESIDE!\!TE - Len1bro ao nobre Dep.utacio, pela se
g,unda vez, ·que a hora esh:'í; cx:cedida. 

O SR. FRBDgRIOo Bon.G g:5 - E nãu Locou no di r c 1 Lo elas 
mulheres votare~n,. 
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. O Sk · BAR~osA LI .MA -. - Não uoneord~ no direi to do v o to 
as n1ulheres, nao pela questão de direito ... 

O SR. SEnzEDELLo - Mas, pela~ funcçõcs sociae.s que a 
n1ulher exerce. 

O SR· !EIA~lBOtiA LI:MA - ... .pot~que a nl\.llher é capaz de 
abordar a . n1a1s alta questão de transcendencia rnathe1nati>ca. 

Eu se1 que a 1nulhcr é capaz do 1nais arrojado eon1metti
l~ento - .Jeanne. d'Arc ao lado ele Bayard; mas sei que estes 
sao ~asos ~xcepc10naes. A .sua int.elligencia é sob ·certos aspe-
ctos superiOr e sob outros inferior á 1nasculina.. · 

A mulher é mais sagaz do ·que o h ornem; nós temos maior 
poder de abstracção. . 

A mulher tem o i:ientirnento que a torna superior ao ho
mem; ella ten1 a superioridade do coração. Toda a .sua dedi
cação para con1 o filho, não só quando o amammenta, como 
durante a prin1eira infancia, pouco attenta a complexidade ela 
educação.· . 

Cabe·-lhe a gloriosa e difficilima tarefa na qual é ella in
substituível, de acompanhar, momento por~ n1omento, o tri
plice desenvolvhnento do filho. de observar-lhe o desabrochar 
das boas ou n1ás inclina·r::ões, de esforçar-se por cohibir estas 
e accentuar aquellas. 

O coração do hon1em está formado aos sete annos; em·fim, 
quando sobre elle actua o fecundo influxo ela diuturna inter
venÇ'ão materna, ai delle quando esta providencia moral lhe 
fallece. 

Dai á n1ulher a faculdade de votar, e rarissimas serão a:=; 
que troquem os encantos da sua nobre em·preza pela ingra..: 
tidão dos embates eleitoraes ou pela secc1ua e aridez das luctas 
parlamentares. 

Den1os o direito de voto á mulher. P'oi.s bem, seja uma 
família que tenha .. além da mãe~ duas ou ~res filhas maiores,· 
sogra, tias, emfin1 diversas senhoras e dr versos parent~s. 
Dá-se uma eleição.: nós estamos,· .iá o di.ss8~ em verdadeira 
anarchia. moral e mental; na eleição municipal, discordam; na 
eieição regional, discordan1; na eleição provinci~l, divergem: 
na eleição geral, discordan1 tambem. Que podena acontecer? 
O seguinte: a mulher, em lo:gar de. estar entreg~e a este 
grande ,problema. para o qual todos os n1on1ento.s sao ..,pouc9s 
-. a educação elos fHhos, est1á accentuanclo . a:s di.ssen.çoes, . f.t-
cando assin1 do lado a unic.a base de estabilidade da fan1rha, 
que, por sua vez, é a base da estahilidacle, qa harmonia ·e do 
progresso sociaes. 

VozEs - Muito bem; n1uito bem. (Applausos; o orador· 
é cumprfmentado.) · 

São lidas e apo:iadas, para entrar en1 discüssão com o pro
jecto, as seguintes 

Emendas 

Additivo ao art. 70 

. São eleito:·es os estudantes elas :faculdades e escolas stt-· 
periores. 

Sala das se.ssõP~. 12 de ,janeiro de 1891. -. A?'istides Lobo. 
- Dr. Furquún 1Verneck. - Tho1naz Delftno. 
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Ao § 4° do art. 72 

Aücrescente-se - e que será gratuito para os pobres. 
Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Co'rrêa Ra

bello. -C. Lima. - Polycarpo Viotti. -Ferreira Rabel~o. 

§§ 4° e 5° do art. 69 

Su~stituam-se p~los seguintes: 
Os extrangeiro.s que, tendo-se achado no Brazil em 15 de 

novembro de 1889, declararem, dentro de seis mezes depois de 
entrar em vigor a. Gonstit"'.lição, o animo de adoptar a nacio
nalidade brazileira; 0onsiderando-se por essa declaração qual-
quer manifestação, como o alistamento eleitoral c declaração 
nos boletins de recenseamento. 

Os extrangeiros que possuírem bens immoveis no Brazi l 
e forem casados com brazileira, ou tiverem filhos brazileiros, 

· si manifestarem, por qualquer modo, perante a auctoridade 
competente,. a intenç.ão de adoptar a nacionalidade brazileira. 

~- R. -· Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Dut'ra 
Nicacio. 

Fica a discussão adiada, ];>ela hora. 
leem â mesa as seguintes 

Declarações de· votos 

· Declaro que votei a favor da emenda da tJommissão rela-
tiva ao § 2° .do art. 65 do projecto de Constituioão. 

Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891 - Manoel Fran-
.cisco Machado" . 

. Declaramos que votámos pela emenda n. 2 ao art. 65, 
determinando que os estados só não poderiam rejeitar a moeda 
legal. · 

Sala das sessões~ 13 de j aneir~J de 1891 ó -~Chagas Lobato. 
- João Luiz. - Ferreira Rabello. 

Declaramos que votámos contra. 0. n. 2 do art. 65, e a 
favor da emenda da Commissão. 

. Sala das sessões., 13 de janeiro ele 1891. - Santos Pereira. 
-· · Custodio de Mello. · · 

O Sn. PREBIDENTE designa para an1anhã a se,guinte ordem 
do dia: 

1 a ·parte '(até á 1 1\2 hora) 

Discussão da indicação do Sr. José :Marianno e outros; 

· 2• parte (á 1 112 hora,, ou a~tes) 

CÇ>nt~I}U8.Ção qo .titulo IV do,, proj~~cto de Constituição 
Dos cidaaaos braztletros; - . 
. ~iSCtfSsão de titulo ·y- Disposições geraes e disposições 
transttonas . · · 

Levanta-se a sessão ás 4 112 horas da tarde. 
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32a SES{JÂO, E:M '1·.1, DE J"A:\llW-tu DE 1891 

P residencia do Sr. P1'udente de Moraes 

Ao meio-dia, Jaz-se a chamada, á qual respondem os Srs.: 
Prudente de Mor~es, Paes de Carvalho, João Neiva, Franciscn 
•Machado, ~eoveg1ldo Coelho, Joaquim Sarmento João Pedro · 
Cunha. Junwr, José Segundino, lVIanoel Barata Ailtonio iBiaena' 
Jqaquim Çruz, Theodoro ?a~heco, Bezerra de Albuquerque Ju..: 
n1o~, Jos~ Berna_rcl?, OliVeira Ga_lvão, Firn1ino da Silveira, 
!ose Hyg1no, Jose Suneao, Frederico Serrano, Pedro Paulino, 
-f::tva,r~s Bastos,_ Hosa Junior, 1Coelho e Gan1pos, Thomaz Cruz, 
VIrgilio Damas1o, Dorrlingos Vicente Gil Goulart Monteiro d~ 
Barros, ;La:pér, Braz Carneiro, Cainpos Salles, Uhaldino do Ama
ral, quintJno Bocayuva, Santos Andrade, Generos.o Marques, 
Rauhno Hqrn, E.steves Junior, Ramiro Barcellos, Pinheiro Ma
c~ad9, Julio da Frota, Joa.quirn Felicio, Cesario Alvin1, Ame
riCO Lobo, Eduardo \Vandenkolk. João Geveriano Saldanha Ma
r_inho, Joaquin1 de Sou~a, Silva Canedo, Silv a Paranhos, Aqui-
11~10_ do An1aral, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfort 
VIeira, Uchôa Rodrigues, Inna.cencio S.erzedello, Nina Ribeiro, 
Can~ão, Ped~o GhermpJ.?.t, lVI_atta B1acella~, üosta Rodrip-ues, Ca
semiro Junior, AnfriSio Fialho, N1ogue1ra Par&nagua, Nelson, 
Pires Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril, Justiniano de Serp:1, 
Frederico Borge;s, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de 
.Lagos, Nascimento, Aln1ü1o Afforrso, Pedro Velho. Mi~uel Cas-
tro, Amorim Garcia, Epitacio, Pedro Aineri~;o, Couto Car
taxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa e 
Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira1 José Marianno, Al
meida Pernan1buco, Juvencio d'Aguiar, André Cavalcanti, 
Raymundo Bandeira. :Meira de Vasconcello.s, Pereira de Lyra, 
J.oão de 1S'iqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito 

·.Santo, Pontes de Miranda, Oiticica, Ivo do Prado, Oliveira 
V"a.lladão, Felisbe.llo· Freire, "Paula Argo:llo, Tosta, Arthur 
Rios, Gar.cia Pires, l.VIarcolino Moura, Santos Pereira, Custodio 
·de Mello, Paula Guin1arães, Milton, Leovigildo Filgueiras, 
·Barão de S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco 
Paraizo Muniz Freire, Athayde Junior, Fonseca Hermes, Nilo 
Peçanhà, Urbano Marcondes, Manhãe.s Barreto, Cyrillo ela 
Lemos Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, França Carvalho, 
Baptista da Motta. Fróes da Cruz, Erico Goelho, Sampaio 
Ferraz Lo·pes Trovão, Furquin1 Werneck, Thomaz Delfino, 
Antonio Olyntho, Badaró, Paéifico Mascarenhas, Gabriel de 
Magalhães, Ghagas Loha;to, Jacoh da Paixão, Alex~ndre Sto
ckler Francisco da V erga, Costa Senna. Lamoun1er, Alvaro 
lBtotei'ho, Gonçalves Chaves, Feliciano . Penna, Viotq, Du~ra 

'·Nicacio. Corrôa Rabello, Manoel FulgencJo, Astolpho Pw, Aris
tides Maia. Gonçalves Ramo.s, Carlos Chagas, Çosta _Ma.chad .. P• 
Paletta Jo.ão de Avellar, Corrêa Rabello. Ferreira Pires, Joao 
Luiz Bernard1no de Ca1npos, Moraes Barros, . Domingos de 
Moràes. Carvalhal, Mursa, Rodolpho Miranda,_ Ang·elo Pinheir:<>, 
Costa Junior, Rodrigues Alves, Alfredo Ellls. tCa!los Ga_:rcu1, 
Rubião Junior, Fleury Curado_, Leopoldo de Bulhoes; _Guima
rães Natal, Azeredo~ Bella.rm1no de Mendo_nça, Marciano · 1e 
Magalhães, Eau ardo Gonçal"~res, Fernando Siffi!lS. Lanr:o Mp..~.-
ler, ·carlos Campos. Scbm1dL Lacerda Co~1t1nho .. Vwtor1no 
.Monteiro. Pereira da Gqsta, Ant~o de ~ana. Julio de Ca'3-
tHhos Boro-es de Medeiros, Alc1des L1n1a, T'homaz Flores, 
Abreu', Homt:Jero Baptista, Rocha Osorio, Fernando Abbot, De-
metrio Ribeiro e Lauro Sodré. 
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Ábre-se a sessão .. 
Deixam de con1parecer, com causa, o.s Srs. Floriano Pei

xoto, Ruy Barbosa, Francisco Glycerio, Elyseu :Martins, Joa
kim Katunda, Amaro Cavalcanti, Saraiva, Luiz Delfino, R·q- _ 
drigues Fernandes, Henrique de Carvalho, Martinho Rod~l
gues, Theophilo dos Santos, Gabino Besouro, Leandro Mac1el, 

· Dionísio Cerqueira, Francisco Sodré, Blellarmino Carneiro. 
Aristides Lobo, Conde de Figueiredo, Leonel Filho, Matta 'lVIa
chado, Ferreira Brandão, Domingos Porto, Francisco Amaral, 
Bueno de Paiva, üesario da lVIotta Junior, Lope.s Chaves, Pau-

. lino Carlos e Moreira da Silva; e, sem causa, os ~S'rs. : Theo
dureto Souto, Rangel Pestana, Indio do Brasil, João Lopes . 

. Annibal Falcão, Bernardo de Mendonça, Augusto de Freitas, 
Antonio .Eusebio, Zama, Santos Vieira, Amphilophio, Fonseca 
e Silva, Alberto Brandão, Joaquin1 lBTeves. Luiz Murat, AI
cindo Guanabara, Jacques Ourique, Mayrink. VinhHt:n, Do
mingos Jesuino, .João Pinheiro, Americo Luz, Domingos 
Rocha-, Barão de Santa l-TAl ena, Luiz Barreto, Antonio Prado,. 
Adolpho Gnrd~"~. Almeida No·gueira, Caetano de Albuquerque, 
ErnA:-.tn °B Oliveira, Assis Brasil, Cassiano do Nascimento e· 
Menna Barreto . 

E'· lida e posta em discussão a acta da sessão aNtecedente. 

PRIMEIRA' PARTIE DA ORDELvi DO DIA 
. "' 

oRGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

. Em virtude da urgencia approvada na ses.s~o de hontem, 
entra em discussão a seguinte moção do Sr. José Marianno 
e. outr·os: · 

O Congresso Nacional, considerando que a eleição dos 
congressos constituintes dos estados tem de ser feita de ac
côrdo con1 o que dispõe o decreto n. 802, de 4; de outubro 
de 1890, modificad0 pelo de n. 1.189, de 20 de dezembro do 
mesn1o anno, o qual estabelece- que .as constituições dos es
tados serão moldadas pela da União Federal, lembra ao go-
verno a conveniencia de ser realizada essa eleição um mez 
pelo menos,. depois de approvada. a Constituição dos Estados 
Unidos do 'Blrazil. 

O Sr. Francisco Veiga (Movimento de attenção) - Sr. 
' Presidente, ninguem mais do que eu deplora e lamenta que .. 

a pre:eiosa attenção do Congresso Nacional seja distrahida 
com qualquer outro assumpto que não a discussão e ana-

. lyse do projecto de Constituição, submettido a nosso estudo 
e apreciação; ninguem mais do que eu deplora e lamenta que 
o Congresso~ repetida .l ve•zes, e ainda a.gora mesmo, esteja a 
occ~p·ar-se co1n _quest.ões 9u~, e!TI.bora de alguma impotranch, 
podem S·er consideradas InSI•gnificante·s em confronto com o 
magno assumpto que deve fazer o exclusivo objecto da nossa 
solicitude e esforços. · . 

Assim pensando, invariavelmente tenho negado meu votio 
a todas as urgencias que aqui se têm pedido para tratar de 
.assumptos alheios á Constituição. E,· asshn procedendo, cumprJ 
um dever, gu.~l o de. corre•sponder á justa e patriotica ancie-
dade da op1n1ao nacwnal. que reclama de seus mandatario.; 
o. cumprimento do seu primeiro dever - votar a Constituição 
e restituir o paiz á ·.posse de si mesmo, sahindo do per iodo 

-
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picta1 ~dordial en~ qu~ ainda está, para entrar no regímen da 
ega 1 a e, un1co. ~~gno de um. povq livre. (Muito bem.) 

N ~stas c_onch"'oes, eu te na, silencioso, deixado votar-se 
a n1oq~o do 1llustre representante de Pernambuco se não se 
me afigurasse como cousa provavel, .senão certa, que o Con
g~·esso, talvez. aLten~endo ao grande nuinero e á respeitabi-
hd3:de dos s1g·natarios ela moção, ap-provar1a a mesma sem 
ma1or exan1e. 

UMA voz - Gastava-se n1enos tempo. 

O SR. FrtANCisco VEIGA - Gastava-se n1enos ten1po~ Tilz 
o nobre representante do n1eu Estado; mas, si assim o f'i
ze·s_se, o Cong.resso, alé1n de retardar. inutillnente, a .organi-
zaçao do.~ estados, procederia incoherentemente AApoiados e 
nao apo~ados_: apartes) ; o Congresso pro,cederia incoheren
ten1_ente, porque, :Sr. Presidente, esta n1oção não é, no fundo, 
senao a que aqui apresentou o nobre representante pelo Rio 
de Janeiro, o i Ilustrado Sr. E rico Coelho. (Apoiados e não 
apoiados.: apa?·,tes.) 

O SR. JosE' l\1ARIANNO - E' muito elifferente; não ha a 
n1enor sen1elhança. 

S SR. FRANCISCO VEIGA - E accresce que a n1oção do 
Sr. Erico Coelho tinha sobre esta a vantagen1 de franca
mente declarar que o regulan1ento eleitoral estava conde
n1nado, con1o incapaz ele dar un1a Gamara exacta expressão 
da vontade nacional. E assim, dizia muito logicamente: adie-

l11!0S a eleição. das legis!latura.s dos estados para depois de ter
n1os un1 regulan1ento tCIUC garanta o livre exercício do· voto 
·popular. 

O SR. JosE' l\1ARIANNO - V. Ex. n1esn1o está se incun1-
bindo de n1ostrar a differença. 

O Sn. ·FRANCisco VEIGA - Irei lá, responderei ao nobre 
representante, e espero provar que a differença existente ·é 
apenas na fórn1a, sendo eg·uaes no objectivo que ambos 
visam ... 

O SR . .Jos1t MARIANO - Ne'm no objepto, porque julgo não 
tem tido pensan1ento reservado. (Apartes.) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -- V. Ex., provecto orador, seja 
gcnorvso para qUem não o é, e interron1pa-:-me menos·. 

O SR. JosÉ MAR tANNO - Pron1etto não lhe dar mais 
apartes. 

O SR. FP.ANcrsco VEIGA - Aprecio os apartes, mas, 
assim, em t.ão grande nu1nero, in1possibilitan1 a discussão. 

Sr. Presidente, pretendia o honrado representante pelo 
Rio de Janeiro que se decretasse novo regulan1ento para ga
rantir a liberdade do voto; e, depois, que se designasse a 
époc~ para as eleições das legislaturas dos estados. Era uma 
razão log;ica e procedente. Entretanto. o Congresso votou 
euntra, por não querer adiar as eleiçõs.. . 

Que quer o nobre· representante signatarw e apresen-
tante da n10ção mn discussão ? . . _ 

Si. eu quizesse demonstrar a ll111WocedenCia desta moçao, 
não teria mais elo que ler ao Congresso a~ P8:l~vras com. que 
o i Ilustre reprcsentan_te de Pernarnbuco JUStlf1c_9u, ~ fo~ S. 
Ex. quem se incurnb1u de declarar~ que a moçao nao tinha 
razão ele ser. 
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Elia. que está escripta cmno que em fórqla de syllo-
. gismo, é illogica, e sua conclusão não está, absolutamente, 
de accôrdo com as premisE?as. Que diz o nobre ~epresentante 
de Pernambuco ? Diz - attendendo que as legislaturas dos 
estados · deven1 ser eleitas pelos regulamentos taes e .tae.s,_ e. 

·determinando um desses regulamentos. que as constituiçoes 
· d0s estados sej an1 n1oldadas pela Constituição da Republica, é 
de parecer que as eleiçõe~ sejan1 effectuadas um n1ez, pelo 
menos, depois de approvada a Constituioão. 

VOZES - E, muito lógico. 
0 SR. FRANCISCO "VEIGA - Não é tal; e eu não quero 

outro juiz que não. o nobre. Deputado auctor da moção. . 
A unica conclusão a tirar-se das premissas é que fique 

··adiada ·a, réunião dos congressos constituintes dos estados 
p~r~ depois de approvada a Constituição. 

Mas a eleição faz-se e deve ser feita antes da approvação 
da Constituioão. 

O SR. CHAGAS LoBATo. -· Temos pressa de organizar os 
estados~ 

. 0 SR. FRANCISCO VEIGA - A medida lembrada pelo ii
lustre representante de Pernambuco, absolutamente, não 
preenche os seus fins; com a franqueza que lhe devo, per
mitta-me S. Ex. que diga: Elia é inefficaz para o intuito 
que par.ece ter em vista, sendo, aliás, efficacissima para 
effeito!g prejudiciaes, não só á União como, principalmente, 

. 'á t:rrgente organiza·oão dos estados, o que é, p·ara mim, 
essencial. 

ComO' V. Ex. sabe, Sr. Presidente, em alguns dos es~ 
tados, até, já houve eleioões: ,já houve em Matto Grosso, 
Alagôas, e creio que tambem em Goyaz. 

0 SR. ARISTIDES MAIA - Em Goyaz, não apoiado. 
O SR. FRANctsco VEIGA - No Estado que tenho a honra 

de repre$entar, a eleiq,ã.o está marcada para o dia 25 do 
corrente~ . 

Ora, r;j pojo 1nesn1o o Congresso tomasse uma resolução 
qualquer a este respeito, admittindo mesmo que essa reso
lução pudesse obrigar, asseguro a V. · Ex. que seria impos
sive'l chP.gar ú. .grande maioria das freguezias do Estado de 
Min?s ·Geraes. a. noticia da medida aqui adoptada. (Não 
apozadas; apotados e apartes.) · 

Pergunto ao illustre representante quai o fim que tem 
en1 vista apresentando a sua moção ? 

O $n. JosÉ MAl:UANNo - Responderei. depois, a· V. Ex.· 
não o faço agora, para n,ão interrompei-o com apartes. ' 

O SR. FRANÇA CARVALHo -. E o orador já disse que não 
gosta de apartes. · 

O Sn. FRANcrsco VEIGA - Eu não disse que não gostava 
de apartes; o que não gosto é da enorme accumulação delles. 
(Riso.) · 

,Mas não comprehendo o fim qúe S. Ex. teve em vista 
apresentando esta moção; e, si não conhecesse as intenções 
do nobre representante, diria que S. Ex. veiu por esta 
intenção de votar uma moção de desconfianÇa ao Governo, 
(:bfuitos não apoiados e apartes. O Sr. PrP.sidente recltJma 
attenção.) 
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. P_9r me lho~ que seja a minha vontade de acc.eitar a ex-
-~)llCaç~o que dao os nobres ,__represen! antes, de que não têm 
n:~tençuo de _vo.üu· uma moçao de desconfiança, S. S. EEx. 
hao de permrttn' que eu dê ás palavras a significação que ellas 
tem. 

Que é que pede ou lembra o nobre representante ao Go
verno com esta moção ? 

Lembra cousa de simples bom senso ! 
S~nhores, nós tivemos no parlamento, no tempo da Mo

n.archla, nume~·osas .. mo_ções de desconfiança, . mas, confesso 
slnceramenle, .1ama1s VI uma em termos tão desagradaveis 
par~ um governo regular, como esta. (Apoiados, não 
ar;otados e apartes.) 

Que importa, Sr. Presidente, o conselho que o Con
gresso quer dar ao Governo da Republica, senão dizer-lhe: 
- Tende crHerio, tende bom senso ? (Não apoiados.) Esta 
é que é a verdade . (Apoiados; não apoiados; e trocam-se nu-
1nerosos apartes. O Sr. Presidente reclama attenção para o 
orador.) · 

Peço aos nobre representantes que tenham a bondade 
de mB attender. 

Senhores, si os estados estivessem confiados a governa
àores de tal ordem que fosse n1istér o Congresso Consti
tuinte, interrompendo a sua missão, lhes mandar recommendar 
que procedessem con1 criterio e bom senso, nós poderiamos 
dizer que eramos um paiz perdido, porque estavamos gover
nados por. . . cretinos ... 

Effectivamente, um governo que precisasse, que o Con
gresso o fosse adrnoestar por não consentir elle que se pro-· 
cedesse á confecção das constituições elos eslados antes de de...: 
ocrelada a ConsLitu 1 ç:ão c1 a Rcpub li c a. porque sobre esta devem, 
necessariamenl e, }Jascar-se aquellas, era um governo de 
beocios, pois que em tão simples assumplo carecia de sug
gsião alheia. 

Porianl o, qúe é que veiu fazer o nobre representante 
com a sua i11clicação ou rnoção? Veiu dar ao Governo. per
JniLla-me dizel-o. 11m conselho, assirn á. ronda das famosas 
maximas do Sr·. Dt~ La Palisse: veiu dizer-lhe que comece 
pelo pr·incipio, qne fome por bas.e do edificjo os alicerces. 

O Sn.. J o sR 1.\tlAnL\NNo -·-- Mas h a easos em que se deve 
conwçar pelo fiin. · 

0 SR. FHANCISCO VJ~lGA - Ahi é que ·caberia dar O con-
selho~ porque seria um caso excepciona.l. . 

Sr. Presidente, por muito demorado fiUC possa ser o de~ 
bate deste Congresso, eslá !!O ·animo de t9dos os se~s membros 
o desejo d8 tornai-o o ma1s breve poss1vel (Apot0dos) _; está 
no animo de toclos os seus membros corresponder a anc1edade 
publica decretando, quanto antes, a nossa lei fundamental 
(Apoiados) ; está no animo de todos os. seus membro~ 
cumprir do melhor modo. a grande e alta m1ssa9 que nos fo1 
confiada para sahirmos denlro em pouco das Incertezas af;. 
flictivas da actualidade. (Apoiados.) 

Mas por mais demorada que seja a discussão da Con
stituição', é quasi infallivel .que nos prim.eiro~ ~i~s do . pro
ximo n1ez de fevereiro esteJa votada a Constltu1çao Federal 
(Apoiados) ; e não m~ con~ta que cong·rcsso algum ~o_s es
tados se reuna .em fevereiro: todos elles se reun1rao de 
n1arço em de ante. (Apartes.) 



Admittamos, para fazer a vontade aos nobres repre
sentantes, que este Congresso prolongou . seus _trabalhos pqr 
dous ou .. tres mezes, para concluir a di~cussao da C_onsti
tuição: qual seria a consequencia ? Uma simples portaria dos 
governadores dos estados adeando a reunião dos congressos 
c.onstituintes dos mesmos estados; e~ assim, ficaria a questão 
li qui dada. (.4.partes.) . _ '7 

Pois os nobres representantes fazen1 as~1m tao mau 
juizo dos. governadores dos estados, que queiran1. lem?rar
lhes u1ua sirnples n1edida de bom senso, uma providencia de 
eornezinho eriterio ? 

O SH.. J o sÊ MARIANNo -- Isso era o me sino que dar ao 
Governo Provisorio o direito de mandar adiar o Congr·esso. 

0 SH. FRANCISCO VEIGA - Não é Ulll adiamento arbi
traria: o nobre representante conheee perfeitan1ente a dif-
ferenç3 das e.ondições. . 

O· SR. JosÉ .MARIANNO - Ha Ró uma differença: é que 
-VV. EExs. · estão divididos. e V. Ex. está obedecendo a um 
pensan1ento politico. · 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Qual é O pensan1ento politico ? 
O SR. JosÉ 1\IARIANNo - V. Ex. obedece a esse pensa

mento da divisão do seu Estado .. Em: Pernan1buco a eleição 
já foi adiada, e o g·overnador, alli, terá o criterio preciso para 
adiai-a, tantas vezes quantas necessarias forem. (H a out?"OS 
apartes.) 

VozEs -Não querem que o orador falle. 
O SR. JosÉ 1\'lARIANNo - Péço desculpa ao orador, si disse 

alguma. palavra menos doce. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - 0 aparte com. que acaba de 
honrar-me o nobre representante é mais uma prova ·da des
necessidade desta moção. Si no Estado de Pernambuco, com 
applauso do nobre representante, o respectivo governador 
adia as eleições. . . · 

O SR. JosÉ MARIANNo Mas os outros estados podem 
proceder de modo diverso do. de Pernambuco. (Trocam-se 
outros apa~·tes. ) 

O SR. P_!t.ES.IDENTE -. Attenção ! Peço aos Srs. represen
tantes que nao Interropam o orador; quem tem a palavra é o 
Sr. Francisco Veiga. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -· Sr .. Presidente, não tenho a 
honr::J. de . conhecer todo.s os governadores dos estados do 
Brazil... · 

O SR. JosÉ MARIANNo . - Basta que conheça o do seu. 
O SR. FRANCISco VEIGA -. . . n1as, em relação ao gover

pador .do meu Estado, folgo, e tenho particular prazer em 
garantir a:o nobre }'epresentante, em garantir ao Congresso e 
de garant1r á Naçao, que é um dos cidadãos mais distinctos 
que o Brazil P<?Ssue. ( Apoiados.) Não é uma homenagem 
prestada por mim; no Estado de Minas Geraes todos o co
n~lec~m l?ela sua prob.idade, pela sua honradez e pela sua de
diCaçao a causa publica; tem un1 passado muito glorioso: e 
appello para os n1eus dintinc . .tos conterraneos, que o conhecem 
de perto. 
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UMA voz - O que é certo é que as intendencias repu
·blicanas têm sido todas dissolvidas. 

-~·~0 Srt. FELIC~ANo PEN~A- I~so não prova nada; porque 
poue ser que as 1nlendenc1as republicanas não tenham razão. 
(H a outros apw·tes.) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Pergunto ao nobre represen
tante: Qual é o effeíto pratico da moção ? 

O Sn . .TosÉ lVlAlUANNo -Eu o direi a V. Ex. 

9 SR. FRANCISCO VEIGA - En1quanto não fizer o favor 
de d1zer, V. Ex. consentirá que ru a ~nterprete tão exacta
mente quanto possa. 

O SR. JosÉ lVIARIANNo - Está no seu direito. 

0 S!• .. FRANCISCO VEIGA - Sr. Presidente, admittindo, 
o que nao posso conceber, que o Congresso approve a moção 
do nobre rt•prescnLantc, creio que ella só poderá ter um effeito 
rnoral: nmnrlan1os ao Governo esta especie de convite adver
tencia, inspiração, ou o que melhor nome tenha. E, de duas 
un1a: ou o Governo a acceita, e, nesse caso, temos que elle 
se declarará réo eonfesso do crime de imprevidencia ·ou in
capacidade (Não apoiados), pois provará que foi preciso que 
o Congresso o fosse advertir de un1 obstaculo que occorria 
na marcha regular ela administração, e teremos, Sr. Presi
dente, de lmncntar este facto (mnilos dos nobre~ .... represen
antes lamentarão ainda com n1ais dor do que eu) de vermos o 
Governo do paiz, para~ questão tão sin1ples e secundaria, pre
cisar que o Congresso lhe fosse dar inspirações, lhe fosse sug
gerir o unico alvitre razoavel e sensato: porque, effectiva
mc.nte, repito, si houvesse governo, já não digo da Uniã-o. mas 
de qualquer Estado, capaz de consentir na reunião das legis
laturas respectivas para formularent suas constituições antes 
de estar decretada a Constituição Federal, lei mãe e base es
sencial daquella, esse era um governo inepto. 

O SR. JosÉ MARIANNo - Então espero que V. Ex. tire 
a .conclusão de un1a premissa que hei de estabelecer. · 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Pois não. 
O SR. JosÉ MARIANNo - Hei de cha1nal-o a esse terreno, 

para V. Ex. classificar o seu governador. 
O SR. AMERICO LoBo - Diga-me: si não estamos aqui 

para collaborar com o Governo na obr~ santa ?a construcção 
da Patria, então para que estamos aqu1 ? (Apotados.) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -- Não comprehendi bem O aparte 
do nobre representante. · 

O SR. AMERICO LoBo - V. Ex. póde-se 1nagoar com a 
nossa collaboração, 1nas pergunto: Si esta coll.aboraçã~ cons
titucional não é o nosso fim, que fazemos aqui ? (Apotados) . 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -- A collaboração do Congresso, 
que me .len1bra o 1neu i Ilustre a_111ig:s> e conterraneo,, represer:
tante por Minas. parece que nao i1ea de n1odo nenhum ex
cluída. A nossa ,;ercladeira eollaboraç.ão é 3;quella em que ~sta
TI10S, é a de, esLuclanclo e rnelhoranclo o pro.1 ec1o que nos fm !=lf
fereci·do cnnfecc.iona,Pmos o Coclig·o fundan1ental da Republica; 
este é que é u primeiro e impor! antis~irno dever do Con
gresso (Apoiados) ; e não é o Congresso Invertendo ou, antes, 
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. deveres, é mostrando-se a cavalleiro da pretencão daquelles que 

. quer~n1 converter esta Assembléa em uma ~especie de Con
vençao. 

O' O SR. AL~XA~Drm. STOC:KLER - A maioria dos que assi-
·onaram a n1ogao e mais ~miga do Governo do que aquelles que 
a ella se oppoem. (Apotdos.) 

o . .SR. FRAN.crsco VEIGA - Sr. Presidente, 0 aparte de 
m~u Illustre .amigo,. repr~?sentante, de Minas, dirigindo-se a 
mim, tem mais gravidade do que pode parecer á primeira vista, 

O SR. ALExANDRE STOCI~LER- Dirijo-me geralmente. 
O SR. FR~Ncr~co VEIGA - Sr. Presidente, si ha cousa de 

que me a~rece1e~ e de parecer enthusiasta pela nova ordem· de 
cousas; nao me faça o nobre representant esta injustiça. 

0 SR. ALEXANDRE STOCKLER - Pois eu SOU muito en
thusiasta. 

O SR. FRANCisco VEIGA - O dito. do Sr. representante, 
corroborado por outros, veiu lembrar-me a posição excepcional 
que occupo neste Congresso .... 

0 SR. ALEX..~NDRE STOCKLER - lExcepcionaL: não . 
0 SR. FRANCISCO VEIGA- E V. Ex. permitta que .eu a 

·justifique~ com a cabeça erguida. 
Sr. Presidente. tocando-me em ponto muito melindroso. o 

aparte do nobre representante carece de resposta. · 
v .. ozEs - Não houve insinuação nenhuma. 
0 ·SR • FRANCISCO VEIGA - Conhe·ÇO O Sr. representante 

. muito de perto, honro-me com sua amisade, e creio que não 
.teria o pensamento de magoar-me. Mas somos homens pu
blicps e temos o deyer de mostrarmo-nos ao paiz tal qual so-

. mos, fallando-lhe inteira verdade. 
Sr. Presidente, fui, embora dos mais obscuros e desco

nhecidos (Muitos não apoio.clos), por tradição de familia, edu
cação e frequentes estudos~ fiel e sincero monarchista. Não o 
fui sómente até 15 de novembro, data em que, parece, acaba-
·l~am-se todos os monarchistas desta terra; fui ainda depois da
. quella data~ e só me resolvi' a ser obscuro cooperador da Repu
blica, quando vi que a Monarchia em meu paiz era uma impos
sibilidade, e convenci-me de que, ou o. Brazil' seria feliz com 
a Republica, ou desgraçado com a guerra civil. 

Mas, Sr. Presidente, impuz a n1im mesmo condições. Todo 
o meu- passado foi monarchista, e os propagandistas da Repu-
blica (e no meu Estado os houve, dos mais distinctos), não 
me convenceram. Teria, pois, vergonha de mim mesmo si 
viesse, hoje, com enthusiasmo serodio e suspeito, entoar hy
mnos · á Republica. quando é certo que ella se fez contra mi
nha vontade c esforços, e que na data de sua proclamação, si 
tivesse em rninbas nlãos impedil-a, eu o teria feito. 
· Tinha fé e a mais sincera convicção de que a Monarchia 
constitucional repesentativa podia fazer a f~licidade .de .minç.a 
Patria, como faz a da Inglaterra, a da B.elgwa; e pois, J ámais, 
cógitei de abandonar as insUt:uições que tínhamos e que noi 
legaram nossos maiores. 

... Entretanto. os acontecimentos de 15 de novembro, sendo 
· nceeitos e sanccionados pelos. estadistas em que eu mais con

fiava e pela quasi unanimidade da opinião (Apoiados), alé111 

:·. "• ~-.-·-~~-- .. -·-....---··-~·· 
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disso, a politica de· moderaç.ão, de congraçamento, de paz e har
monia que no meu Estado inaugurou o seu primeiro gover
nador, o illustre n1ineiro Sr. Senadvr Cezario Alvim-politica 
que alguns lhe não perdoan1--, concorreu grandernente para 
que eu e os meus amigos nos approximassemos da Republica. 

. Pensei, e teria sido, talvez, mais acertado em tomar o al
vitre de abandonar minha obscurissima vida politica; mas não 
era. só; tinha alguns amigos que me ouvian1 e acompanhavam; 
tomava parte na redacção de um jornal, que sempre se ma
nifestou con1 maxima franqueza sobre todas as questeõs de inte
resse publico: pareceu-me~ pois, que não devia abandonar o 
posto; e, lembrando-me ·que a Patria . sobrelevava e sobrevi-: 
via ás instituições que havian1 sido desmoronadas, entendi 
ser dever de patriotismo coücorrer com minha cooperação e 
leaes esforços para a organização da Republica, de modo a 
garantir a felicidade dos brzileiros. (Apm?tes) . 

Sendo assin1 o nobre representante não ten1 direito de 
querer c·ollocar-me en1 posição suspeita. -

Sr . Presidente, j ámais pretenderei os primeiros logares 
· entre os republieanos; no seu grande exercito considero-me 
·recruta bisonho, auxiliar rnuito . obscuro (Não apoiados), e 
rlãc: irei disputar a S. Ex., ou á outros que se bateram ga
lhardan1ente na propaganda da idéa republicana, as palmas 
da victoria. · · 

Procurarei concoi'rer para a felicidade desta terra, que é 
patria de todos nós, na 1nedida de nünhas forças e en1quanto 
no meu Estado perdurar a politica moderada ·e conciliadora 
que alli tern sido seguida. 
· Si outra for adoptada, si prevalecer o exclusivisn1o, di-

vidindo a família n1j.neirâ en1 vencedores e vencidos, eu me 
l'etirarei ele vez á vida .privada, deixando aos nobres repre
sentantes o fazer a felicidade da Patria como entenderem. 

0 SR. ASTOLPHO PIO - Toda idéa de exclusiviS1IDO é 
censura em Minas, onde não se póde levantar essa bandeira. 

0 SR.. FRANCISCO VEIGA - Respondendo · como pude, ao 
aparte do nobre .representante, em que se poderia ver arriere 
pensée, declaro 1nais uma \rcz que não tenho a preten.cão de 
disputar ao nobre representante, ou a outros, a honra de de
í'c•nder e, 1nenos ainda, de privar com . os 1nembros -do Go
verno Provísorio, poucos dos quaes conheço. 

O SR.· CH.,\GAS LOBATO - A's vezes os ultimos são os 
})rimeiros . 

. 0 SR. FRANCISCO VEIGA (corn energia) - Nunr,a· dispu
tarei a primazia; o qüe quero, apenas, é que respei ten1 a 

· rninha eo.operação á Republica como leal, sincera e digna. 
0 SR. CHAGAS LOBATO - Tanto COl110 O de quantos têm 

pugnado pela Republica. 
. . O S2L FR-~Ncrsco VEIGA - ·Portanto, não venha fazer 
lilSinuaçoes que podem parecer desairosas. 

O SR. CHAG1AS LoBATO - Não houve insinuações· sou in
capaz disso. V. Ex; não me conhece; a.p.pello pará os que 
m~:: conheeem. 

O SR. FRANCisco VE'IGA - V. Ex. disse «os ultimos, ás .· 
vezes, são os prim·eiros» - quando se fallava da dedicação e 
·enthusiastno pelo Governo Provisorio. 
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Não é isso insinuação "? 

O Sn · CHAG.\S LoBATo -. - Pelu ~eu rnet·ito, pelas suas 
qualidades; e i'oi neste sentido que dei o aparte. 

, O S.R: :FR.:\)[Cisco VEIGA - Sr. Pl'esidente, não sei si 
sera. defeito ou erro. Receio muito ficar suspeito na Re
pu!Jhca; ?Das ha un1a cousa que receio ainda n1ais e que me 
es1 orçarei para que não aconteça: é confundir-n1e con1 alguns, 
que conheç.o,. os quaes a\:ezados a rnudar de politica, com a 
rr1csn1a famlldade e rapidez com que nas magicas dos 
theatros se n1udan1 as vistas, fazendo galas elo sambenito 
àa apostasia, queren1 disputar primazias aos antigos republi
canos, sendo os primeiros a deprimir o In1.perio. que os sus
tentou e a rnuitos dos quaes cobriu de honra~ ·e benefícios. -
O que receio é que alguen1 me eolloque no numero desses. 

En1 relação á cooperação que pron1etto á Republica, ·de 
defendei-a e auxiliai-a con1 lealdade, sincera e fielmente 
faço UIDa lin1itação - quanto ao passado. Da Monarchia só 
fallarci ben1 lembrando sen1pre, com respeito e reconheci
rnento, as virtudes cívicas~ e privadas e os bons serviços da
quelles que no Brazil a encarnaran1; aos nobres representantes 
que fundaran1 a Republica, porque condemnavam o Im
perio, ca~e a n1issão de pôr em relevo seus erros e vi cios; 
a mim não é licito, não julgo digno faz el-o. 

VozEs - E' n1uito honrosso o procedimento d.e v·. Ex. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA - Desde que a Nação deu seu 

aF;senso á Republica, o meu dever é cooperar, como hrazi
leiro para a prosperidade della; mas o que não posso, o. que 
não devo o que nunca farei, é imitar o· sicambro que queimou 
o que adorava e adorou o que queimára. (Nfuito be'Yf!-.) 

Fechando o parenthesis, que fui, ~orçado a abrir para 
dar uma resposta ao aparte ~on1 que fui ~onr.ado, no qual se 
dizia quB an1igos mais dedicados e Inais sinceros do Go
verno eram justamente os competentes para o defender, pro
seguirei nas reflexões que fazia. 

UJ.\'I SR. REPRESENTANTE - Não foi assün. 
o o SR.. FRANCISCO VEIGA - . Sr. Presiden~e,. POD:hO na 

conta das minhas infelicidades. o facto de ter sido, hoJe, for
çado a occupar a attenção do Congresso, parecendo tomar 
·dores pelo Governo. . . . , . . 

Não fui de n1oclo algum, precipitado, e so pedi a pa
lavra depois' que v. Ex:... declarou por duas vezes que es-
tava em discussão a mocao · . _ . t .-
. Temendo 0 encerramento da di.scu~sao e u~11a v o açao 

favoravel que me parecia certa, no Intuito de evitar, quan!o 
a nlim u'm o-rande desastr·e, não para o Govern9, a que:q:t n~o 

b ct-l' d- ··mas para o meu Estado,_ CUJa ~rganiZaçao 
me ca e ... e den . ~~ar .foi quando resolvi subir á tribuna e of ... 
~~rE~~1?u;~· cg~Tess~ as considerações que estou fazendo, ~1n 

d · · t.f?car· 0 voto que hei de dar contra . esta moçao, or em a JUS ·I I · · · · nte .;. ffi O'ura desnecessana e Inconvenie . 
que se m~O' ~f. b senhores, dar~se ao Governo um . conselho 
d quel Siobni lC~'enso sobre assunlpto de sua exclusiva com-e SIID;P es om -. _ 

9 
_ 

petenpma, acttualn1ees-ItJ.eteC.ono-resf5o ten1 justos fundamentos par~ 
orven ura, · b • 

assim proceder 1 
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O SR. JosÉ MARIANNo - Não sei, a admittir a dou
trina do nobre representante, como este Congresso tem dis
eutido e emendado os artigos da Constituição. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - :Mas este é O seu d.ev~r. E' 
preciso que o nobre representante attente para a m1ssap es
sencial do Congresso Constituinte. O seu d~ver é, JU~ta
mente, discutir, melhorar e emendar o proJecto constitu
cional. 

O SR. JosÉ MARIANNO Mas o Congresso assim proce-
\.~endo, desconsidera o Governo, segundo a theoria de V. Ex. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Perdôe-me. Estamos na or
bita de nossas attribuições. Esta é a nossa missão; este é o 
nosso dever . (Apartes . ) 

. ·. Sr. Pre.sidente, cQn1prehendo a tar.efa . do Cong'reS§'O 
discutindo e emendando o projecto constituciOnal, mas nao 
lhe reconheço o direito de apresentar moções ~a p.~tureza da 
que discutimos e cujo rest;tltado m~ parece. pr~JUdicial. , 

Fallo por parte da minha antiga prov1ncia,. que esta an
ciosa por constituir-se em Estado autonomo e Independente. 

0 SR.. JOSÉ MARIANNO - V. Ex. não póde fallar em 
nome do seu Estado, porque a representação de que faz parte 
está dividida· aqui no Congresso . 

. 0 SR. FRANCISCO' VEIGA - Então V. Ex. me ha de per
rnittir· que· eu falle em meu nome e como representante de 
1\finas. (Apartes.), . . 

Sr. Presidente, não fallarei em no mo do meu Estado; 
nem mesmo do. meu município; mas já que tive permissão do 
n1eu collega (dirigindo-se ao Sr. José M arianno) para fallar 
no n1eu obscuro nome. . . 1 

O SR. JosÉ MARIANNO - Obscuro nome, não apoiado; e 
nem V. E:x. precisa da minha permissão . 
. . 0 SR. FRANCISCO VEIGA .· .. direi que O governador de 

Minas é uu1 hon1e1.n criterioso, de alto bom se-nso, e que, si, 
por acaso a. pron1u1g·ação da Constituicão da Hepublica se 
demorar ao ponto de reunir-se o Congresso mineiro antes de 
promulgar-se I a Constituição Federal, posso afiançar ao Con
gr~ss~ que. esse illustre cidadão adiará a reunião do· Congresso 

· n1Ine1ro. , 
Mas concedamos que elle, commettendo grave erro, não 

cumpre esse dever, cousa que não posso admittir. 
· 9 SR. AMERICO· LoBo - Tem commettido illegalidades e; 

at~, Interceptado o telegrapho. · · 
0 SR. FRANCISCO VEIGA -. E' inexacto, ·meu illustre coi

lega; creia V. Ex. que está mal informado. (Trocam-se 
diversos apartes.) . 

Peço ao nobre representante ··que não traga as questões 
domesticas da nossa terra J?ara o_ Congresso; temos visto; aqui, 
como desagr~dam es~as d1scussoes de politica local. 

·· Sr. Pres1dente, SI faltasse .ao governador de Minas ou aos 
govern~~ores dos outros e.stados, o criterio preciso pa~a adiar 
a reun1ao das futuras leg1slaturas, caso tivessem de reunir-se 
ant~s de ser ?PP~ovada a Constituição, as propria legislaturas 
ser1am a~· pnme1ras. a c!ec:r:etar o seu adiamento, porque não 
encon.trar~am _ a ba~e 1nd1spensavel para poder legislar. 
(Apotados; nao apotados. Troca1n-se apartes.) 

H 
, 
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Ist~ é mai_~:. uma proya da, dos-necessidade d'esta moção, 
que1 aliás? só Ela pro~uz1r maws demorando, sem nenhuma 
razao de Inte~·pssc~ publico, o que poderia ser fnlto já. 

Sr. PresrclcnLo, nos estados ha um desejo ardente apai
~onado n1esmo, de enl~arem no. rcgimon legal. V. Ex. não 
I&"nora q~e essa _é, hOJe, a aspn·at~üo ma is palpilante, mais 
v1vaz, ma1~ energ1ca, do povo brazileiro. E, senhores, sejamos 
francos. nos mc1nbros do CongTesso clonnte elas difficuldades 
que ·asso.berbnm a situação, deanle das incertezas do futuro e 
dos recews d~ presou L e: deante deste accumulo de causas que 
trazem o esptrno publico ern verdadeira anciedade, en1 evi
d_ontc rnal-cslay: .a esperança e consolação que damos aos an
tl~·os con1prqv1ncwnos, é dizer-lhes: Dentro em pouco esta
reiS consllhuclos cm estados independentes e autonomos e fi
cayeis livres. dos estaclislas da rua do Ouvidor, da politica do 
R1o do Jancuo, Que vos tem sido tão prejudicial. 

Este é o cunsolo. csla é a esperanea que damos aos nossos 
concidadãos. · ~ 

. ~ con_:o ~1avemo§ de. obter a realização desta aspiração pa
trioiica, tao JUS la, tao d1gna? (Apoiados. Trocam-se apartes. O 
Sr. Pres·idenle pede attcnção.) 

Sr. Presidente, os nobres signatarios da moção, com cer
teza.. querem uma rneclida do ordem ger.al, que 1aproveite 
a todo o Brazil. :rvras, sendo assim. ella já é tardia: no Estado 
de 1\latto ·Grosso já se fez n. eleição da respectiva legislatura; 
o mesrno se deu ern Alagõas e em Goyaz. 

O Sn. ARISTIDES l\IAIA - Em Goyaz, ainda não. 
O Sn. FRANCisco VrErnA-Não aproveita, por c·onsequencia, 

a medida, ainda quando fosse obrigatoria: não produziria ef
feilos senão parciaes, e, o que é peor, como .iá tive occa~ião 
de demonstrar, e Hei tos perniciosos, porque só servirá para 
denwrar a realização do n1ais almejado empenho dos estados 
brazileiros. (.4.poiados.) 

O SR. PALETTA - Principalmente o de Minas. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA - Principalmente O_ de Minas 

Geraes, diz ·muito bem o nobre collega; porque nao. ha Es
tado algum que mais se ava~tage áquelle e~ amor á lndepe_n
dencia, em amor á autonomia, en1 amor á liberdade. (Apota-
dos.) · 

E', por conseguinte, mui~_o justo o n:,parte do n~bre re
presentante, clizenrlo qué espoc1almen_te o Estado de M1nas. tem 
e~sa aspiração ardente: porque dese.]a, quanto antes,. s~h1r do 
regimen diclatorial em que estamos; porque des.eJa ,..tomar 
posse de si mesmo, pôr á frente do s~u governo o c1dada;o que 
for escolhido pelo poYo; porque deseJa. reger-se pelas le1s que 
os seus eleitos dccreLarern, pagar os Impostos que votarern 
seus representanles; o o. nobr~ ~apresentante, que conhe~e 
estas aspirações, que é filho d1st1nc~o daquelle. Es~ado, lonoe 
de estar commigo rn~gnando pela pro_p1pla reallzaçao daquelle 
patriotico desejo, é um Jos que .propoern que se demore, sabe 
Deus por quan!.o t0 n1 po, a orgaruzaçao elos estados 1 

O SR. PALETTA - Por nm mez. apenas. 
o SR· BAPTlSTA nA l\1oTTA- Por un1 mez, apenas~ 
o SR. FnANCISCO VEIGA - Pe_lo menos,. ~o is ou tre.s rnc7.eS. 

V. v. EExs. preLendern protralur a reun1ao das leg1slaturas 
quasi que por tempo. indefinido. 
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E' assilr1 a redac.ção da n1oção: que as eleições sej arr1 
a.diadas, pelo rneno~, para un1 n1ez depois de decretada a 
Constituição; isto é - VV. EExs., nestes tern1os, convidam 
a Dictadura para adiar a organização dos estados por prazo 
indefinido. Desde que o G.overno não dernore n1enos de un1 
mez, satisfaz o convite que lhe faria o .Congreeso; si demorar 
por urn ahno, si den1orar por dois annos, si demorar por dez 
annos, a DicLadura faz o que peclen1 os nobres representa~tes. 

UM Sn. REPH.ESEN'l'ANTE - Não h a lTtais Dictaclura. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA - 001110 não ha? 
0 MESMO SR. REPRESENTANTE - Ü Governo está COlll US 

poderes delegados pelo Congresso; não h a rnais Dictadura. 
O SR. FRANCisco VEIGA - Mas o· Governo está na pessoa 

de um só hon1errl e, quando um só governa sen1 contraste 
de outros poderes~ sen1 uma lei que o contenha, ha Dictadura. 

0 SR. BAPTISTA DA lVIOT'l'A - Então a n:lOÇãO é laudatoria 
ao Governo Provisorio·. (R a outtos apartes.) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Não é laudatoria. Eu não poeso 
considerar de louvor um conselho de sin1ples senso cornn1um, 
porque este conselho só pode repousar na convicção, que se 
tem, de que a pessôa a quem. é elle dado não ten1 espírito 
lucido. Não duvido das instrucções dos nobres representantes; 
rr1as· a adv.ertencia que fazem~ por muito comezinha~ que é, 
não poderá ser agradavel a quem a receber. (Apartes.) . Mas, 
·sr. Presidente, esta questão de ten1po não influe; porque, si 
eu pudesse, si tivesse rne1os de diminuir, de un1a hora que 
foese, o regimen provisorio e dictatorial que nos don1ina, eu 
teria n1uita satisfacção em fazel-o. 

O SR. 
9 
GABRIEL DE MAGAI.HÃES - Estou de pleno accordo. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Eu teria rnuita gloria, muito 
pra~er em cómmunicar aos n1eus concidadãos que tinha con
tribuído para accelerar o advento da legalidade, sem a qual 
não ha garantias nen1 segurança para ninguem. 

Ora, Sr. Presidente, nestas condições, con1o achar pouco 
o conseguir e abreviar por dous ou tres n1ezes a organização 
dos estados? Como achar indif'ferente que continue por mais 
dous ou tres mezes este regimen de illegalidade? Que razão 
ha para evitai·-~e que as eleições sejarn feitas quanto antes? 

Ainda a 1noção do Sr. Erico·Coelho dizia: "Nós queremos 
a eleic;ão por u:rp outro regulamento". 

Mas os nobres representantes nada articula1n contra o re
gulamento eleitoral ·vigente; pedem apenas que se adie a 
eleição· e, portanto, que se prolongue o estado anorrnal, . só 
para evitar um ·inconveniente, que elles imaginan1 possivel.~ 

·Entendi que não devja deixar passar, ao menos sen1 o 
meu protesto, a moção dos honrados representantes, e, sobre~ 

· tudo, sem invocar a attenção do Congreseo para o que ella 
contem, sen1 lembrar o que elle já votou, e -que, em subs
tancia, já condemnou a idéa que se encerra. nesta moção, que 
é o adiamento das eleiÇões. · 

VozEs - Não, senhor. 
O SR. FRANCISCO VEIGA -- Na rnoção do Sr. Erico Coelho 

o Congresso manifestou-se, e rnanifeetou-se por grande 
maioria, contra o adiamento; rne parece, pois, que elle será 
incoherente approvando a actual .... 
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0 SR. BAPTISTA DA MOTTA - Mas, si V. Ex. a achou dif
ferente? 

O Sn. FHANCisco VEIGA - No fundo, é a n1esn1a cousa. 
0 SR. UHBANO MAROONDES - V. Ex. disse que na outra 

se tinha en1 vista o regulamento eleitoral, e ne~ta o adia
mento da eleição. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Na primeira, disse eu, pe
dia-se o adian1ento a- pretexto de que o regulan1ento vigente é 
máo: nesta, peden1-n'o a pretexto de que as legislaturas só 
deven1 reunir-se depois de approvada a Constituição. As cau
eas são clifferentes, 1nas o intuito de ambas é o mesmo: 
adiar-se a eleição. 

Por isso, dizia eu, desde que un1a e outra têm o n1esmo 
resultado pratico, o Congre::so, que já rejeitou a prin1eira, 
por n1aioria de razões, está obrigado a rejeitar esta segunda, 
si quizer ser coherente. 

VozEs - Isso, não. (Apartes.) 

O SR. FRANCisco. VEIGA - Si deu-se já o facto, Sr. Pre
sidente, do Congresso commetter uma incoherencia, não é 
razão para commetter outra; e esta incoherencia eeria tanto 
mais censuravel e Iamentavel, quando só serviria - insisto 
neste ponto, que foi o motivo unico que me determinou a 
fazer est.as toseas observações - para retardar a organização 
dos eetados, isto é, para demorar a satisfacção da mais nobre, 
da mais justa e da 1nais louvavel aspiração delles, que é de
cretar suas constituições, eleger seus governadores e fazer sua 
vida á parLe, con1 a autonomia, eon1 a liberdade e com a in
dependencia que almejam. 

Voto contra a n1oção. (llluito bern; n1-uito bern. O orado~ 
é cu·mprirnentado.) 

O Sn. JosE' lVIARIANNO diz out:' poderia con1eçar quei
xando-ee da pouca generosidade do seu illustre eollega, que 
tão brilhantemente o~cupou a tribuna, por ter quasi exgot
tado a hora reservada para este debate, obrigando-o, Lalvez, 
a recor:ier á indulgencia elo Congresso, pedindo a prorogação, 
obrigando-o, ainda n1ais, a incorrer na falta de que· o in
culpou S. Ex., de den1orar por alguns instantes a discussão 
mo1nentosa desta Constituição, a qual ::e lhe afigurou tão ur
gente, que S. Ex. não se len1brou de deixar n1aior espaço para 
seus contendores. 

Não quer acreditar que o nobre representante tivesse 
quasi exgott~do a hora senão pela necessidade ele repetir seus 
argumentos . 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Forçado pelos apartes. 
O .SR. JosÉ NIARL~NNO diz que o nobre representante con

siderou a moção apresentada pelo orador, e1n seu nome e nos 
de seus illustree. collegas, como un1a moção de desconfiança 
ao Governo. . 

Em prin1e1ro logar, quando o Congresso devolveu ao Go
verno Provisorio a faculdade ampla de exercer todos os po
deres emquanto se elaborava a Constituição, seria un1a es
tulticia levantar questões de confiança ao Governo (Apoia
dos) ; TI} as, ainda mesmo que esta n1oção pudesse signifiear 
desconfiança ao Governo, ainda que pudesse significar u1n 
protesto, que partisse do mais humilde dos representantes do 

3~ 
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Congresso, o orador diria a todo o· Congresso que se sente bas-· 
tante robustecido pela força que lhe dá o se11 d~ver de re
presentante da Nação, para apresentar tantas moçoes quantas 
julgue necessarias; ainda quando ellas não tivessem outra 
significação senão a de que o Governo estava sacrificando os 
destinos do paiz. 

Os intuitos do orador são. outros. Não · pretende apre
sentar uma arma de guerra contra o Governo, que deve 
pairar, neste momento, em regiões muito serenas. O seu in
tuito foi proporcionar ao Governo occasião de, :inspirando-se 

'no voto do Congresso, tomar uma deliberação, que tivesse 
por fim harmonizar os interesses da União e dos esta.dos. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Si O Governo tem capacidade, 
não precisa dessa suggeslão. 

O SR. JosÉ MARIANNo acredita que o Governo, por mais 
capaz que seja, si se julgasse exautorado pelo procedimento 
do Congreseo, que, no caso vertente, não importa em censura 
mas em conselho daquelles que foram chamados collabora
dores do mesmo Governo, não seria um governo inepto, corno 
disse o nobre representanle de Mi nas, mas infeliz, como cha
Inaria o orador ao Governo que não conlasse com esse apoio 
(A r)()iada). q11 e, da parte do. Congresso, só significa illimi
tada confiança. 

Portanto. o nobre representante, querendo considerar a 
moção apresentada como de confiança, tal vez para auxiliar 
a nbra surda do Sr. Ministro do lnlerior ... (Não apoiados; 
trocarn-se m.uUos apartes.) 

· O SR. CESARTO ALYlM ('f.linistro do lnterfor) - Nfio é 
exnclo; i~~o é 11ma injustiça do nobre representante. Corh 
quem é que fallei? Os meus amigos aqui estão (dü·igindo-se 
á bancar.la mineira) . Fallei, porvenlura a algucn1? 

VozEs - Não. 

O SR. Jost l\lAn TA~ NO - nepcte q11 e o illustre represen
tante considerou a moção como rle confiança, no intcnl o ele au
xiliar o serviço surdo do Sr. l\linistro do Inlerior, chamando 
soldados ás armas, conrilando ao con1bate (Não apo1~ados), 
p~ra auxiliar a. obra, que o orador jlJlg-a pouco séria, do Sr. Mi
nistro d.o Intcr1or, que q11e~ arregimentar vol.os; e o meio que 
teve_ fo1 taxar de desconfiante ao Governo, e perigosa, a 
moça o. 

0 SR. FRANCISCO VETGA - Não fiz mais do que ana1ysar 
a~ proprias palavras da moção; moção de simples bom senso 
é censura. 

O· Sn. JosÉ 1\IAnTANNO - Não ha ta1, é um conselho ao 
Governo, para que elle, comprehendendo a situação do paiz 
tome as providencias que o caso requer. ' 

Que grande crime ha em despertar a attenção do Go
verno para um negocio patriotico, que reclama sua attenção 
e entende com o interesse dos estados? 

O fi'f!l da moção é convidar o Governo a reflectir nessa 
emergenc1a. 

. O Sn. FRANcrs.co_ VEIGA.- Logo, não reflecte sem sel' con-
VIdado: é a conclusao. Triste do governo que para reflectir 
sobre negocios publicos, precisa ser convidado. 

• 
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O SR. JosÉ MARIANNO - Convida-se o Governo tanto pa1·a 
este, como para diversos assumptos. 

__ Qu·e sã9 as :votações que .o 9~ngresso dá, mesmo por oc
casiao de discutir-se a Constltuu;;ao, senão outras tantas ad
vertencias, outros tantos conselhos e não opposição ao Go
verno? 

Pela theoria do nobre representante de Minas, o Con
gresso não poderia nem reforn1ar, nem retocar . a Consti
t.uição. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Não apoiado; é este o nosso 
primordial dever. , 

O SR. JosÉ lVfARIANNo - Os representantes do Congresso, 
neste caso, dariam un1a. prova de desconfiança ao Governo, 
aperfeiçoando o projecto de Constituição, em vez de acceital-o 
cor.no lhe foi apresentado. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Assim fazendo, cumprimos o 
nosso dever . 

O SR. JosÉ MARIANNO responde que o nobre Deputado e o 
Congresso vão ver que não é ünpertinente a moção que apre
~entou; não é, mesmo, identica, como disse o nobre Deputado, 
á outra moçã.o que aqui foi apresentada. · 

A n1oção do Sr. Erico Coelho não tinha outro intuito alén1 
de dar novo regulamento ás eleições que se vão effectuar nos 
estados; nella pedia o seu auctor que se espaçassem as elei
ções dos· congressos estadoaes até a decretacão da nova lei 
para fazerem-se as eleições. • 

A moção apresentada pelo orador não se refere a este 
ponto. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - A outra era mais logica: eon
demnando o regulamento eleitoral, pedia outro. 

O SR. JosÉ MARIANNO - O orador e seus collegas que as
signaram a moção não conden1nam o regulamento eleitoral ... 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Logo não ha razão para adia
rem-se as eleições. 

O SR. JosÉ l\1ARTANNo - ... porque não querem condern
nar a sua propria origem. 

0 SR. FRANCISCO' VEIGA - Apoiado; estou de accôrdo 
com V. Ex. 

· O SR. JosÉ MARIANNo- Os que aqui se acham por força 
desta· eleição, com auctoridade para representar a Nação, não 
poderiam dizer que es: e regulamento. não póde fazer um Con
gresso· digno da Republica. 

O firn da moção é outro, e para este chama a attenção 
do nobre representante; o fim não é pedir a reforma e_lei ~oral, 
é pedir que se dê tempo aos estados para se constttuuem, · 
moldando as suas constituições pela Constituição Federal; o 
fi111 é dar força a esta decisão governamental. E' por isso que 
pede o auxilio do nobre Ministro do Interior, para que deter
mine qu.e os governadores dos estados decretem a~ respectiv~s 
constituições, de 1nodo a poderem ser modeladas pela Consti
tuição Federal, convocando, depois, os congressoe. 

O SR. FRANCISCO VEIGA - Os congressos dos estados é 
·que devem decretar definitivamente as suas con~tituições, em 
vista da ConsLituição Federal, e não os governadores. 
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. O SR. J"osB MARIANNo pergunta ao nobre represep.tante 
que o contesta - con1o é que os governadorr.s poderao co
nhecer esta Constituição que ainda não está votada? 

~ntende que só depois de votada a Oonstituição Federal 
é que os governadores têm de convocar os congregsos dos es
tados. Isso é que é correcto, admittindo-se, n1esmo, que se 
trate de un1 governador por den1ais independente, por demais 
apto, por demais superior, como aquelle que nos p1ntou o il-
1 ustre representante que o precedeu na tribuna; e o orador 
chegaria mesmo a invejal-o, si, porventura, não estivesse 
muito satisfeito com o que tem no seu Estado. 

0 SR. SEABRA dá un1 aparte. 
O SR. JosÉ MARIANNO, respondendo ao aparte do Rr. re

presentante. diz que o Governo seria um inepto si decretasse 
effectivamente a C<Ynstitu ição. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao Sr. representante que a 
hora está finda. 

Si V. Ex. pretende continuar, é preciso requerer proro
gação e consultar o Congresso neste sentido. 

O SR. JosÉ MARIANNo -Não quer de modo algum deixar . 
de obedecer a S. Ex. Entretanto, nã·o póde ficar com o seu 
d :scurso assim suspenso; por isso, pede que seja consultada a 
Casa se lhe concede mais 15 minutos. · 

Posto a votos, o requerimento do Sr. José Mariano é 
approvado. · 

O SR. PRESIDEN'.rE - O Sr. representante póde continuar 
o seu discurso . 

O SR. JosÉ MARIANNO (continuando) agradece a benevo
lencia do Congresso e assegura que della não abusará. 

Desenvolverá o seguinte argu1nento: os governadores dos 
estados são obrigados a decretar as suas constituições, mode
ladas pela Constituição Federal, quer dizer: de modo que não 
haja attritos, nem conflictos, con1 a Constituição Federal. 

Só depois de decretada essa Constituição é que os re
presentantes dos estados se deverão reunir para discutir e 
votar as constituições dos seus respectivos estados. 

Ora, pergunta, como é que se póde, actualmente, proceder 
ás eleições dos representantes dos congressos dos estados, si 
não é possível dicutir-se e votar-se um projecto de Consti-
tuiçã.o modelado pela Constituição Federal. . 

Parece-lhe que neste ponto os estados devem seguir a 
mesma norma que seguiu o Governo Provisorio. · O Governo 
decretou a Constituição, esta Constituição que se está discu
tindo, h a quatro mezes, e, depois, fez proceder á eleição. 

O orador está certo de que o Governo não teve ainda oc
casião de aquilatar os inconvenientes que resultariam das 
eleições feitas agora, pois os congressos dos estados não po
deriam deliberar cousa alguma; e deante da.s manifestações 
do Congresso Nacional, destas manifestações que nãv são uma 
dncisão, rnas- um conselho sabio. patriotic·o, ao Governo, no 
qual o Congresso confia, está re.rto, repete, que, lançando seu 
olhar verdadeiro para o ponto de vista da questão, o Governo 
tomará uma decisão aconselhada pelas circumstancias, re
commendando a-os governadores dos estados, nomeados por 
ora, o adiamento das ele-:ções. 

• 
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Mas, diz o nobre repr·esentante por Minas: é muito me
lhor fazer as eleições agora e os governadores adiarem a 
reunião dos respectivos congressos, si não estiver já votada 
a Constituição Federal. ' 

An~es do mais, o orador tornará saliente que, assim pro
cedendo, é o Congresso o prin1eir·o a aconselhar que se des
virtue, não o pensa1nento, mas a letra expressa de um de-
creto do Governo Provisor i o. . 

Depois, é investir os governadores dos estados de uma 
attribuição suprema, que nen1 o Congresso quiz dar ao Go
verno regular da Nação, nos ten1pos regulares. O Congresso 
ha de estar len1brado de que foi rejeitada u111a en1enda dando 
ao Governo o ''direito de adiar as sessões do parlamento. 

Mas não se trata das sessões ordinarias; poden1 ser eleitos 
representantes contra a vontade dos eleitores, · que, depois, 
pode1n se revelar contra a prepotencia dos governadores. 

Arn1ar os governadores desse poder seria arn1al-os da su
prerna Dictadura, a n1ais fatal, a 1nais perniciosa, a n1ais an
niquiladora das liberdades publicas. (Apoiados.) 

O Congresso pense sobre isto; attenda que é melhor, mais 
prudente e n1ais patriotico, dizer ao Governo Provisorio, em 
quen1 confia, que estin1aria, antes, vel-o dar uma ordem neste 
sentido aos seus governadore~, do que deixar-lhes esta grande 
arn1a, que póde trazer graves perturbações publicas. 

Não é incoherente a altitude daquelles que votaram, hon
ten1, contra a n1oção Erico Coelho e que, hoje, sustentam a que 
o. ()]'a dor· e~ tá cljscut.indo. (A1Joiado.) A moção do Sr. Erico 
Coelho prolongava por tempo indefinido a org·anização dos 
eetados, e esta prolonga-a apenas por un1 n1az. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - V. Ex. diz - um n1ez. 
O SR. JosÉ MARIANNO - Pois o governador de Minas, por 

exen1plo, por an1or do _q~al se levanta toda esta celeuma aqui 
. - que convoque no 1111n1mo prazo, que convoque um mez de
pois a reunião da Assembléa. 

Onde, portanto, a incoherencia, si são inteiramente dif-
ferentes, no fundo e na fórma, as duas moções? (Apoiados.) 

O SR. Jo...\.o SIQUEIRA - Para que essa precipitação? 
0 SR. FRANCISCO VEIGA - Não ha precipitação alguma. 
O SR. JosÉ MARIANNO não quer .alongar-se em outras con-

siderações; já disse quanto era preciso para que o Cong~esso 
C:oinprchendesse a in1portancia do act.o que te1p de pratiCar. 

O orador e seus collegas não propõem ao. Congresso que 
tome un1a resolução legislativa, porque elle abriu mão de taes 
attribuições desde· o n1omento en1 qpe as devolveu ao Governo 
Provisorio: mas isso não quer dizer que o Congresso se 
tenha suje i Lado a olhar com indifferença para a marcha dos 
negocias publicas. 

E' o que pede ao Congresso Nacional: não que vote urna 
lei, mas que expresse uma n1anifestaçã.o sincera de confianca 
que tern no Governo Provisorio, pedindo-lhe que resolva esta 
questão, que pó de trazer serias conflictos aos estados. (Apoia
dos.: ·m/tdto bern.: Tnu.Uo bern.) 

Fica a discussão adiada, pela hora. 
O SR.. ARIS'l'TDES MAIA (pela moclern) requer o encerra

mento da cl~scussão. para ser votada imrnecliata1nente a n1oção. 
Consultado, o Congresso approva este requerin1ento. 
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Submettida á votação a moção do Sr. José Marianno e 
outros, é ella approvada por 79 contra 75 votos. 

Vem á l\iesa a seguinte 

Declaração de voto 

Declaramos que votámos contra a moção que - lembra 
ao Governo a necessidade de realizar as eleições dos estados 
um mez, pelo menos, depois de approvaàa a Constituição dos 
Estados Unidos do Brazil. ·J 

Sala das sessões, 14 de janeiro de 1891. -Almeida Bar
reto.- Santos Andrade.- Eduardo Gonçalves.- João Neiva. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão do titulo IV do Projecto de Constituição 

. Continúa a 1 n discussão do titulo IV do projecto de Con-
stituição, com as emendas apresentadas. 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis
cussão as seguintes 

Emendas 

Ao art. 69: 
Substitua-se o n. t desse artigo pelo seguinte: 
1 o. Os nascidos· no Brazil, ainda que de pae ex~rangeiro, . 

não residindo este a serviço de sua nação. 
Ao art. 70: 
Substitua-se pelo seguinte o. n. 3: 
3°. As praças de pret, exceptuadas as que frequentarem 

.ou tiverem frequentado as escolas militares do ensino supe
rior e as que tiverem qualquer curso dessas escolas ou facul
dades da Republica. 

S. R. -. Sala das sessões, i 4 de janeiro de 1890 -
F. Schmidt. 

Ao art. 69: 
Supprimam-se os §§ 4° e 5°. 

Supprimam-se no § 6° do mesmo artigo as palavras 
por outro modo. 

Ao art. 70: 

Supprimam-se no § 1" os ns.. 1, 2 e 4, e aocrescente-se 
onde couber - O voto será, sempre, descoberto, em cedulas 
assignadas . 

Ao art. 71 
Supprima-se no § 1 o o que ·está consignado sob a lettra a 

-JJemetrio Ribeiro e outros. 

• 
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Ao art • 72, § 2o 

Accrescente-se: 

- fí35 

Ficam desde já extinctas todas as ordens existentes, menos 
as militares. -Barbosa Lima. - Demetrio Ribeiro. 

Ao n. 1 do art. 69: 
Diga-se: 
Os nascidos no Brazil, ainda que de paes extrangeiros, re

sidentes a serviço de sua nação, quando optarem expressa
mente pela nacionalidade brazileira. 

S. R. - Sala das sessões, 14 de janeiro de 1891. -
"!I onteiro de Barros. 

Ao art. 69: 
Substitutivos aos ns. 4 e 5: 
Os extrangeiros residentes ou não no Brazil, que p-res

tarem serviços relevantes á Humanidade, ou, especialmente, 
á Republica Brazileira, não perdendo por isso os fóros de sua 
nacionalidade. 

Os extrangeiros que espontaneamente solici La rem o ti
tulo de cidadão brazileiro perante a auctoridade _competente. 

S. R. -Nelson de Vasconcellos. 
Supprimam-se no n. 6 as palavras - por outro modo. 

- Nelsun. 

Ao art. 70: 
Supprimam-se os ns. i e 2. -Nelson. 
Substitua-se o n. 4 pelo seguinte: Todo cidadfio que, por 

qualquer motivo, voto de obediencia, regra ou eslaluLo, ficar 
inhibido ele prestar á PaLria a satisfação de lodos os seus de
veres de cidadão e, especialmente, não puder correr em sua 
defesa á mão arrnada. 

S. R. - Nelson. 

Accrescente-se ao art. 70 mais um numero: 
- O voto do cidadão será sempre ás claras, devendo o 

eleHor escrever em u'n1 livro o seu nome e o do cidadão em 
que vola. - Nelson. 

Ao art. 71: 
Supprima-se no § o n. a. - Nelson. 

Secção 2n: 

Substitua-se o titulo d'esta secção - Declaração de di
reitos - pelo seguinle: - garantias de ordem e progresso 
em toda a União. - Nelson. 

Addilivos - ao art. 72, § 2°: 
:- (a) A Republica não admitte tambem priv1legios p11ilo
sop bicos, sei enti ficas, artisLicos, clinicos ou te e hnicos, sendo 
livre no Brazil o exercicio de todas as profissões, independen
temente de qualquer tilulo escolastico, academico, ou outro, 
seja de que natureza for. S. R. -Nelson. · 
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§ 2.0 ( b) Os carg.os publicas e ciYis serão preenchidos, no 
gráo inferior por concurso, ao qual serão admittid6s, indistin
ctamente, todos os cidadãos brazileiros, sem se exigir diploma 
algum de habilitação intellectual. Os cargos superiores serão 
de livro nomeação do Governo, excluída, tambem qualquer 
condição de diploma. Os cargos medi os serão preenchidos n1e
diante a,ccesso~ por antiguidade~ e~ só especialmente, por me.., 
rito. 

S. R. -Nelson. 

Substitua-se o § 4° pelo seguinte: 
A n1onogamia é a base da organiz_ação da fampia brazi

leira, que é sagrada pela Patria com a instituição c~vil do ca
samento, unico valioso perante as leis da Republica, o que 
não exclue a consagração, anterior ou consecutiva, conforme 
a vontade dos nubentes, de qualquer egreja, por n1eio da ce
remonia religiosa respectiva. - Nelson. 

§ 5.0 Substitua-se pelo seguinte: 
O culto dos mortos será garantido a todos os cidadãos, 

nacionaes ou ex!·,rangeiros, mediante a instituição dos cemi
terios civis, sem prejuízo dos cen1iterios religios.os particu
lares, sujeitos todos ás leis de hygiene publica e da policia 
local, ficando abolidos todos os privileg·ios funerarios. S. R. 
-Nelson. 

Additivo ao § 5°: 

(a) Será garantida a nacionalidade a todos os nascidos no 
Brazil, {)U, ern situação equivalente, mediante o registro civil 
de filiação; 

( b) E' garantida a plena liberdade de adopção, segundo as 
condições em que a lei determinar. -Nelson. 

§ 6.0 Depois de leigo - diga-se: - livre, gratuito e não 
obrigatorio. -Nelson. 

§ 8.0 Supprima-se. -Nelson. 
§ 9.0 Accrescente-se: -· quando f.or perturbada, ou quando 

-os convocadores da reunião a requisitarem, allegando receios 
de perturbação. -Nelson. 

Ao art. 70: 

Elimine-se o n. 2° do § 1 o. - Laura SodT·é. 

Ao art. 73: 

A aposentadoria só poderá ser dada aos funccionarios pu-
blicos en1 caso de invalidez no serviço da Pat:r;-ia. -

Sa_la das sessões, 14 de janeiro de 1891. - Laura Sodré. 
. O SR. LACERDA ·CouTINHO - Sr. Presidente do Congresso, 
não tenho o habito da tribuna: faltam-me. ait:Sm disso, todos os 
predicados para occupar dignamente a attenção desta illus
tre Assen1bléa. (Não apoiados.) N en1 me teria animado a su
bir a este posto emi.nente, si não n1e corresse o rigoros·o 
dever, não de elucidar questões que já foram, magistral e bri
lhantemente tratadas por tantos ·e tão abalizados oradores, que 
n1e precederan1, mas de jllstificar o n1eu voto sobre alguns 
dos assun1ptos sub1neUidos á discussão e apreciação do Con
gresso. 

a 
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Espero, portanto, que meus illustres collegas terão para 
commigo a bonevolenQia e generosidade a que julgo dar-n1e 
algun1 direi Lo a singela c sincera confissãü que acabo de fazer, 
de n1inha incornpetencia. (Não apoiados.) 

Sr. Presidente, adepto, h a mui tos annos, das doutrinas 
den1ocraLicas, e almejando para a nossa Patria, com o trium
pho dessa doutrina, a completa egualdade de direitos, plena 
liberdade para todos os cidadãos, para todas as opiniões, para 
todas a~ crenças e para todos os cultos, não podia deixar de 
applaudir, como o paiz inteiro, a promulgação do decreto de 
7 de janeiro do anno findo, que determinou a separação entre 
a Egreja e o Estado - s2paração que deve ser frarica, com
pleta, sem attri tos possíveis, e ·isto por dignidade e interesse 
das dnae sociedades, a sociedade religiosa e a snciedade civil. 

Passo, pois, a fazer 11 geiras considerações sobre algumas 
disposições do projecto constitucional, que ·se relacionam com 
o decreto a que acabo de referir-me. 

Diz o § 4 o do art. 72: 

"A Republica. só reconhece o casamento civil, que prece
derú. sempre, ás cerin1onias religi>Osas de qualquer culto". 

Contra esta disposição fallaran1 illustre:::. cqllegas, im
pugnando-a por conter vexarne para a consc1enc1a e atten
tado contra a liberdade indispensavel. 

Mas esses defeitos, por n1ais que os procure, não os en
xergo. 

Haveria vexame si S8 prohibisse o casan1ento religioso, 
ou se puzessen1 obstaculos ao n1es1no casa1nento. · 

Egual queixa deverian1 fazer si se tivesse preceitu·ado o 
cont.·ario, isto é, que o casamento religioso precedesse o con
tracLo civil. 

O que parece dever concluir-se é que os nobres represen
tantes não querem, nem antes nem depois, o casamento civil, 
o que equivale a dizer que o. não queren1 de n1aneira alguma

O § 5o diz (lê) : "Os cerr1iterios terão caracter secular e 
serão a.dn1inistrados pela auctoridade n1unicipal." 

Contra esta disposição apresentaram-se duas emendas 
suppressivas e duas substitutivas. Não comprehendo esta in-~ 
tolerancia, á qual chan1arei posthuma, que não pern1itte que os 
cadaveres dos catholicos apodreçam na proximidade dos 
daquelles que professam culto dive.rso. 

Entretanto. si ha paiz em que parece haver tolerancia 
religiosa é o nosso, onde indivíduos de seitas e religiões dí·
versas travam relações ele toda especie, até de a1nizade. 

Ora, esta tolerancia, si se permitte dürante a vida, por 
que não se pern1itte depois da n1orte ? 

O § 6°. diz (lê) : 

" Será leigo o ensino 1ninistrado nos estabelecimentos 
publicas.,, 

Nesta parte tolhe-se a liberdade e o exercieio dos deveres 
.religiosos dos cidadãos. Não sou contrad..o á idéa de que seja 
leigo o ensino nos estabelecimentos publicos chamados inter··
natos e externato:;;; mas, nos inte1rnatos. onde os a1umnos ficatn 
por mujtos dias longe de suas farnilias ·e, portanto, sem receber 
o ensino religioso. podia-se abrir un1a excepção nos regula
mentos, ele modo que os paes, os tutores e os protectores dos 
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alumnos escolhessem professores particulares, que dessem a 
seus filhos, tutelados ou protegidos o ensino religioso. 

O §· 8°. diz o Eeguinte (lê)_ _: 

"Continúa excluida da paiz a Companhia do~ Jesuítas e 
prohibida a fundação de novos conventos ou ordens: monas
ticas." 

A primeira .parte deste artigo contém uma exclusão que 
me parece odiosa e não acho que tenha muita razão de ser. 

Não ha quem ignore os serviços que tem prestado a be7n 
do progresso e da civilização da Humanidade, não só nos tempos 
passados, mas, ainda, actualmente, esta Companhia, que con~-a 
em seu seio homens de incontestavel saber, os quacs têm 
aprofundado muito as disciplinas que constituem os diversos 
ramos do saber humano. 

Aqui mesmo. na historia do nosso paiz, creio que não ha 
quem ignore o~ nomes dos apostoles do Novo Mundo, os padres 
1\Ianoel da Nobrega e José ·de Anchieta, nem os sacrifícios 
que estes fizeram no arduo s~rviço da cutechese. 

UM. SR. REPRESENTANTE - São cs unicos catechisaclore! 
passiveis. 

O SR. LACERDA CouTTNHo- Ri estivessem os em outro paiz 
r:- afravessass0mo~ oulra f'poca, nfio aconselharia, por certo, à 
nrlmissflo rla r.or.1pnnhia rle .Jpsns. popquanlo sei, tambem pela 
Historia, que foi nesta illus!re Compnnhia aue a Curia romana 
encontrou o seu ma is poder·oso auxiliar, quando se propunha 
a re::~lizar o ~Pu ir.leal rle ~unrrmacia uniYrr~Rl ... 

Mas, senhores, esses tempos são passados. Creio que o 
ult.rarnon! a.nisn•o ten1 a ~ua énoca feita e nno pt)do c roa r raizes 
nesta terra, onde desabrocham todas a~ idtsas de 1 iherdarle, de 
progresso e aspirações quP. não· se coadunam com o sysl erna, 
c·om a dou I ri na prégada pelos padres. da Companhia de Jesus. 

Entretanto, não apresenta;rei emenda neste senlido ... 
UM SR. REPRESENTANTE - H a diversas emendas sobre o 

assumpto. · 

O SR. LACERnA CouTINHO - Quant.o- á prohibição de se 
funrlarem conventos ou ordens monaslicas, votarei por esta 
medida. 

Nada tenho que dizer contra as ordens monasticas no 
nosso pai?:; conheço pessoalmente alguns dos poucos reli

,..-giosos que· ainda sohrevivP.m; os monges brazileiros U~ni se 
salien fado, já no pulpito, já no professorado. -

Não é por elles, pois, que fallo; mas é contra a insti-
tuição que me pronuncio. . 

Entendo que ordens monast.icas não devem ser perrnit..; 
tidas, como não deve ser pern1itlida a fundação de novos con
ventos. 

Na ultima parte da precedente seesão occupou a tribuna, 
com a proficiencia, rom o talento que todos reconhecem, o 
illustre representante pelo Estado do Ceará, que, embora não 
desenvolvidamente, porque já era instado pelo tempo, com
bateu o § 22 do art. 72. 

Diz esse paragrapho: 
''E' abolida, egualmente, a pena de morte em crimes po-' 

titicos". 
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. O noqre representante pelo Estado do Ceará pronun:~ 
c1ou-se. nao ~ó contra o paragrapho da ConsLituição como, 
tambem, contra a emenda da Commissão dos 21 emenda sub-
stiLutiva, que diz: · ' 

"Fica, egualmente, abolida a pena de morte, reservadas 
as disposições da legislação militar em tempo de guerra." 

_ . S~nhor~s, surprehendeu-me profundamente a ·op1n1ao 
omütlda pelo nobre representante. pm·cTuanto tenho-n visto. 
sempre_ cmn o mesmo rigor de logica, sempre com a mesmá 
er~d1çao, s~mpre cmn o mesm.o c~lorido de estylo, defender 
as Idéas mais generosas, ·a~ asp 1raçoes mais nobres e mais le
gitimas. 

Os argumentos em que se fundou aquelle illustre repre
sentante para advogar a inclusão da pena de morte em a 
nossa lei fundamental, não só para os crimes pol iticos, mas, 
tambem,. para os crimes communs, não me pareceram razões 
de peso, razões, como exigiam, aliás, a solidez e a madureza 
de pensar do illustre representante, que sinto não estar pre
sente. 

S. Ex. não provou o direito da s-ociedade sobre a vida do 
cidadão; e o unico argumento que lhe ouvi, talvez porque, 
como já disse, faltando-lhe o Len1po, não podia continuar, foi 
que para certos crimes a pena de pr·Isão não era sufficiente, 
porquanto da prisão havia meio de escapar, o condemnado 
p-odia fugir e iria ·perpetrar, immediat.amente, outro nu mais 
crimes; de maneira qt1e a s·ociedade, que podia ter-se libertado 
daquelle membr·o grangrenado, tinha de assistir ao sacrificio, 
a1ém daquelle membro que .iá tinha perdjdo, de t.antos mais 
quantos devessem cahir victima.s da sanha do faccinoroso. 

Mas, senhores, este argumento é um ar~umento de ex-
cepção. (Apoiados.) · 

Não é regra que o criminoso encarcerado fuja e escape 
deste· modo á punição (Apoiados); a regra é o contrario. 

·E, meus senhores, nest.a questão, que é capital e muito 
grave, mais grave é a responsabilidade do Congresso, que, 
tendo de legislar sobre o assurnpto, precisa da in!.ervençãü e 
do esforço de todos aquelles a quem estudos especiaes collocam 
em posição de apreciai-a á luz dos verdadeiros prineipios da 
scienria moderna. 

Assim, Lenho a mais bem fundada esperança de que o 
Congresso votará pela emenda da Com missão. 

Senhores~ não tenho conhecimento especial da materia, 
mas recordo-me de haver lido em um criminalista, supponho 
que Filangieri, um argumento, que não posso precisar si elle 
apre~entava como de lavra propria, ou si para o refutar, e 
que consiste, mais ou menos, no seguinte: - Sp_pponha-se um 
homem virtuoso, pacifico, ut.il á sociedade e de costumes 
puros; esse homem é aggre~id9, inju.sla e violent~mente, por 
um assassino, pergunta-_se: Nao seria para deseJar. que, na 
immineneia de ser morto, e em defesa da propria vida, assu
mindo o papel do aggressor, matasse a este? Sem duvida. 

Por conseguinte: a sociedade, que vela sobre os direitos 
de toda a collecUvidade, que está, por assim dizer, de posse 
dos direitos de todos, colloca-se na posição em que desejaria 
ver collocado o aggredido, e tem o direito de tirar a vida 
que aleivosamente a roubou á victima de sua sanha. 

Mas, senhores, não: me parece que a sociedade assume 
neste caso um direito; parece-me, antes, que exerce uma vin-
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gança; e não julgo que esta. constitua u1n direito, nem para 
o indi vidu'O, nem para a sociedade. 

Além disso, que effeitos se conseguen1 da n1orte do de-
linquente? . ... 

Si co1n Isso se pudesse obter a reparaç~o . do dal}1no ,cal!--
sado; si a morte do assassino pudesse re~tltu1r a. v1da a Vl-
eUma, admitto que assim se praticasse ... · ~ 

O SR. JoÃo VIEIRA - Consegue-se a segurança publica. 
0 SR. LACERDA COUTINHO - A segurança publica? ma

tando o delinquente? 
O SR. J o~~o VIEIRA - Certan1ente. Os assassinos instin

ctivos devem ser n1ortos. 
0 SR. LACERDA COUTINHO- Mas a segurança publica fira 

egualmente garantida encerrando-·o en1 uma prisão. (Apoia
dos.) 

O Sn. LoPES TROVÃo- Desde que é um doente, manda-se 
para um hospital e não para a forca. Então extingam-se, 
tambem, os tuberculosos, os cancerosos, etc. 

0 SR. LACERDA COUTINHO - Depois, ten10S ·outra razão. A 
sciencia medica moderna tem, hoje, reconhecido,. já pela ob
servação chnica, já pelos exan1es necros( opi'cos, que n1uitas 
aberrações, rnuitas tendencias perversas, 1nuitos actos quali
ficados como filhos de urn espirita malevolo, são devidos a 
alterações organicas do cerebro desses individuas. (Apoiados.) 

O SR. LoPES TROVÃO ·- Isso verificou-se em. França 
quanto á kleptomania; 

O Su. LACERDA ÜOUTlNHO - Quantas vezes esses homens, 
que são incendiarias, que sã-o assassinos, porque tên1 a mania 
do incendio, porque têrr1 a mania honücida, não terão ex
piado no patibulo, não a culpa do delicto, n1as a infelicidade 
de urn estado pathologico? (4,poiados.) · 

O SR. J o~~o VIEIRA - Ben1: mas, então, sejam recolhidos 
a urn hospício· penal. 

VózEs - Perfeita1nente. 
0 SR. LACERDA COUTINHO - :Mas, en1 vez ue seren1 reco

lhidos,. a un1 hospício penal, vem a sociedade, manda-os exe
cutar na praça publica, e depois da autopsia verifica que a 
justiç.a enganou-se, que a jusLiça suppliciou, não um culpado, 
mas um louco, um doente, e não ha reparação para isto. 

H a outros factos, ainda, de orden1 differente. 
Hoje, n1nguem desconhece os trabalhos, as experiencias 

dos hypnotistas; 1sso, que para alguem poctera pat:e~er urna 
rnyrstltwação, tour de fo·rce, tour de passe-passe, é, entre
tanto, actualmente, apadrinhado por nomes da n1aior respon
tabilidade scien~ifica,_ por profe_ssores da prim~ira plana. de 
non1e e reputaçao feita nos mawres emporios da sciencia na 
França, na Italia e na Allemanha. 

Grei0 que não são descont'-3cidos da maior parte senão 
da totalidade dos men1bros deste Congresso, os brilhantes tra
balhos do professor Charcot, em Paris, do professor Bern
heim, mn Nancy, do Sr. Liébaut e de outros. 

Pois bem, está, h_9je, provado que sob a influencia da 
acção hypnoLica o individuo perde inte"iramente o impulso da 
propria ,vontade, para ficar sujeito á vontade dotninadora., des-

-
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poti_c~ de ~~~t~o, e sob_ a influ~n~ia desse estado, que é un~a 
~~~feita, vigllia, que nao ~e ~1::;t1ngu~, absolutamente, da v1-
g1lla "(lO I n1al, porque esse 1nd1v1duo v e, ouve, falla e move-se, 
executa ordens que lhe foram suggeridas muitos dias antes 
da época en1 que se realizam . 

. São . fa~L~s conhecid9s, p_rovados, testemunhados por 
n1uüo3 Individuos, e, ate aqu1, na Capital Federal ha me
dicos. que empregam o hypnotismo como um recurso thera
peutiCO. 

. Pergu~t~: que crit~~io tern o _juiz para, deante de un1 
cr1n1e, dec1~hr da culpabllJdúde do reo, quando houver n1otivos 
para suspeitar que esse réo obedeceu a uma influencia rna
gnetica ou hypnotica, con1o a quizeren1 chamar·? 

Ainda- ha pouco, porque de tudo se aproveita o crime, 
sou 'O primeiro a reconhecer -, ainda ha pouco, no celebre 
processo do official de justiça Gouffé, o cumplice do assas
sino procurou jnstlficar-se dizendo que havia sido impul
sionado por suggestão. E' bem possível que isso não consti
tua mais do que un1 recurso do criminoso que quer escapar á 
acção da justiça; mas, pergunto: Que provas ten1os nós para 
affirmar que essa mulher não diz i a realmente a verdar1P? 
Paira, pelo menos, a duvida no nosso espírito; e tanto basta 
para que o juiz recto,- consciencioso, não tenha a coragem de 
condemnar á pena ultima. 

De11ois disso, senhores, ten1os, ainda, os erros judiciarias. 
A justiça humana não é infallivel; só h a uma justiça inf'al
livel, que é a Justiça Divina. Pergunto: Quanto!:: são os erros 
judiciarias que se têm comn1ettido? São n1uitos os conhecidos, 
e aquelles que passaram despercebidos são talvez, muito mais 
numerosos. Ainda h a pouco as folhas "francezas noticiaram 
um caso deste genero: Ulll individuo sentenciado e que cun1-
pre sentença durante cerca de 15 annos no presidio de Nu
méa, depois desse período de atrozes soffrimentos, infamado 
por un1a accusação ignominiosa, supportando as agruras da 
vida de grilheta, provou-se á luz da evidencia, pela confissão 
do verdadeiro crin1inoso, que elle era completamente inno
cente. Que açonteceu? A justiça coneedeu u111a indemnização 
pecuniaria e declarou a pena como não havida. ·Mas ha in
demnitação pQssivel para 1.5 annos de infan1ia e ele torturas 
soffridas injustan1ente? 

Ul\1 SR. REI?RESEN'T'ANTE - Então deve ser tambem abolida 
a pena de prisão temporarja. 

O SR. LACERDA Cou·riNHO - Senhores, en1preguei aquelles 
).rgumentos que podia empregar, não tenho C·Onhecimento do 

·Direit-o ... 
UM SR. REPRESENTAN'l'E - Respondeu n1uito ben1. 

O SR. LACERDA Cou·riNHO - ... estas questões me sã·o ex
tranhas; apenas ~s conheço pela leitura de gabinete que faz 
todo homen1 curwso . 

ÜUTR.O SR. REPRESENTANTE - Esta questão da abolição 
da pena de 1norte está fóra da 1noda. 

o Sn. LACE HDA CouTINHO - E por isso n1esmo será nossa 
gloria, nossa honra que a consignen1os en1. nosso pacto funda-
mental. . . 

Outro tanLo não direi, Sr. Pres1dente,. r~lativamente ao 
n. 2 do § 1 o do art. 70, que exclue do d1reito de voto os 
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analphabeto!l. Eis aqui uma idéa generosa apresentada por 
um dos r11ais brilhantes talentos deste Congresso; idéa nova, 
porque não se encontra en1 paiz nenhum: a de conceder aos 
analphabetos o direito eleitoral. 

Esta idéa foi aqui apresentada e sustentada pelo Sr. Lauro 
Sodré, e contr.a ella entendo dever pronunciar-me, mór
mente attendendo ás condj ções especiaes do nosso paiz. 

Senhores, ·o direito eleitoral não é um direito natural, é 
:funcção politica; não é direito como o da liberdade e outros·' 
O homem nasce livre, n1as não nasce eleitor. 

Não vota como homem, mas sim como cidadão. 
Para exercer esta funcção requer-se a capacidade neces

saria, e esta não a possue o analphabeto. 
O argumento do illustrado orador foi que, muitas vezes, 

no analphabeto se enc:ontra n1aior discernimento e agudeza de 
espirita, do que em muitos que leem mal e mal assignam 
seu nome. 

11as esta verdade é excepção. 
Não é a regra, porque, si póde haver analphabetos 1nais 

perspicazes, maior deve ser o numero daqueiles que, pos
suindo as noções primarias, podem melhor .desenvolver sua 
inLelligencia, seus recursos naturaes, tendo incontestavel su
perioridade sobre os analphabetos. 

UMA voz - A 1naioria dos brazileiros não é analphabeta. 
0 SR. LACERDA COUTINHO - Senhores, a questão. do suf

fragio un1versal é muito melindrosa e occupa a attenção dos 
paizcs mais adeantados da Europa. 

A Suissa, que não está tão atrazada como o nosso paiz 
em materia de ens1nó, faz deste assun1pto sua principal pre
oecupação. Ha poucps annos publicou, alli, o conselheiro fe
deral· Numa Droz um livrinho que intitulou - Instrucção Ci
vica - destinado a prepa:r·ar os escolares para as funcções de 
cidadãos, e, portanto, para as de eleitores. 

· Peço permissão ao Congresso para ler um trecho do pre-
facio deste opusculo (lê) : · 

"Na Suissa e no extrangeiro muito bons espiritos se tên1 
inquietado com as consequencias possíveis da democracia di
recta, como a praticamos; temem o triumpho da demagogia, 
conduzindo ·á desorganizaçã.o administrativa e politica do paiz. 

"Sem duvida, . si. a Nação ncasse ignorante de seus de
veres e de. seus direitos, estes funestos presagios se realiza .. 
riam; mas tenho fé no futuro da democracia fundada em uma 
instrucção civica solida e geral. 

"Compondo este livrinho para a mocidade suissa, pa
triotico dever julguei cu1nprir; é bem possivel que os ho
mens de idéas maduras nelle encontrem alguma cousa que 
apprender." 

Eis ahi como se. prepara o eleitor em paiz culto, que nos 
póde servir de ensi.namento. · · . 

No Brazil a classe dos analphabetos é immensa; addi
ci"Onai aos que já existem em condições desfavoraveis, socia!
mente fallando, e que constituem a massa eleitoral, os novo~ 
cidadãos que creou a lei da abolição, trazendo a cultura in
tellectual e moral adquirida nas senzalas das fazendas e nas 
humilhações do captiveiro, e vereis que o suffragi o universal 
precisa ser bem meditado. Necessariamente, esta enorme mas
sa de eleitores viria augmenLar o elemento de passividade, 

• 
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que já abunda no nosso eleitorado que já convinha ser depu
rado. A esta razão accresce que a concessão do direito elei
toral ao analphabeto tirar-lhe-ia um poderoso incentivo para 
sahir do seu eslado de ignorancia. 

Por Lodos estes motivos, não posso votar pela emenda do 
meu disUncLo collega. 

Meus senhores, desejava dizer, ainda, algumas palavras 
sobre o direi to de suffragio concedido ás mulheres; mas esta 
questão foi já tratada com tanta proficiencia, por dous mem
bros deste Congresso, o ·dJstinctissimo representante do Ceará 
e o não menos i Ilustre representanLe do- Pará, que n1e podia 
considerar dispensado de adduzir algun1a cousa neste sentido. 
Entretanto, direi o seguinte: 

Entretanto, direi o seguinte: o direito de suffragio ás 
mulheres foi proposto em 1789 na Assembléa Nacional fran
ceza. Esta idéa foi recebida eom motejos e chufas, por certo 
incabiveis, porque, si ha ente que mereça todo o respeito e 
consideração, é a mulher. 

UM Sn. REPRESENTANTE - Entretanto, querem fazer della 
escrava. 

O SR. LACERDA CoUTINHO - A mulher não é, absoluta
mente, a escrava, e neste ponto V. Ex. labora em perfeito 
erro. ·E' a senhora. H e presenta a senhora do 1narido na 
sociedade e don1ina no lar. Não é só a clona da easa, é a senhora 

O SR. LoPES TRovÃo - E é por isso que fazem politica 
na nossa ausencia. (Ha outros apattes.) 

0 SR. LACERDA COUTINHO - Já que OS nobres represen
tantes 111e contestam, não tenho ren1edlo senão adduzir al
gumas considerações. 

Apesar dos esforços de Condorcet, a idéa do suffragio 
eleitoral concedido ás n1ulheres, em França, foi repudiada. 

En1 pai"t.e nenhun1a do Mundo encontra-se a n1ulher go
sando do direito eleitoral. 

Dous dietinctos publicistas, Laboulaye e Stuart Mill, pro
nunciaram-se a favor do direito de voto á mulher. O pri
meiro escuda-se com a opinião de AristoLeles, que diz que a 
mulher é a n1elade do gcnero humano; accrescenta, porém, 
que ella só le1n conseguido ser considerada corno tal.- ci
vil mente, não polit i c amenle fallando. Esqueceu-se Labou
laye de que o mesmo Arisloleles r.ffirma que o homem (vir) 
é o un1co ent.e capaz de exercer a funcção poliLica. (Apartes.) 
E' o que diz ArisLoleles, a propria auctoridade invocada por 
Laboulaye. 

De reslo, senhores, abstrah indo da França, onde e~ ta 
idéa ·não encnntTnu apoio, em qualquer oulra parte do 1\iundo 
não o tem olJ tido. 

O Sn. LoPES TRO\'ÃO - E' que a mulher, em França, po
li ti camenLe, tem s iuo considerada como uru elemento reac
cionario, con1o un1a arma do c ler i cal is mo. 

O SR. LACErtnA CouTINHO- l\Ia~ crn qualquer outra parte 
do Mundo esse d :r e i Lo 11 üo é reconJICcido. (A ;~arte~.) 

Eritrando na quesLão ·de saber si o di~·c_it.o de suffragio 
é um direito na.1..1ral ou um·a funcção politica, conclue Ln.
boulaye que, nesla ultima hypothesc, n5o duvida admiLt ir 
que se negue ás mulheres esse dircilo, como se póde egual
menle negar a oulros membros da sociedade. 
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UlVI SR. REPRESENTANTE - En1 0ertos p·ontos dos Estados 
Unidos as n1ulheres gosarn do direito de elegibilidade. (lia 
outros apartes.) 

O SR. LACERDA GourtNHO - O argun1en.to a respeito dos 
analphabetos é o 111es1110 con1 relação á n1ulher; a n1ulher não 
ten1 capacidade... (Troca'rn-se ·var·ios a1Jartes.) 

Oh! como entenden1 os senhores a capacidade'? 
Os nobres representantes não 111e con1prehenderan1; fallo 

em capacidade jurídica, nã,o fallo en1 · capacid_ade .intelle~tual; 
reconheço que a n1ulher e dotada de funcçoe·s Intellec'C;t~a.es 
sen1elhantes ás do hon1en1; n1uitas vezes o excede; n1as 1eso 
são excepções, e con1 exeepções não se argun1ent'!, porque 
não destroen1 a regra, antes a confirman1. . 

:Mas digo: A n1ulher não ten1 capacidade, porque a mu
lher não ten1, no Estado, ·o 1nesn1o valor que o homen1. 

Ponhan1oe de parte· o in1posto que paga a n1ulher, gue 
é en1 n1uito 1110nor proporção, n1uito menor; ponhan1.os 1sto 
de lado, porque a nossa Constituição não exige o in1post-o 
para o exercício do direito eleitoral; 111.as, pergunto: A mu
lher póde prestar o. se-rviço militar? póde· ser soldado ou ma
rinheiro? 

UM SR. REPRESENTANTE - Mas O analphabeto póde. 
0 SR. LACERDA . COUTINHO - Mas é incapaz pelas razões 

que. acabei de dar. ( 11rocam-se 'muitos apartes.) 
Vejo que os nobres representantes querem o reinado da 

minha Crinolina. (Cont·inuam os apartes.) 
Mas, Sr. Presidente, quando ás mulheres coubesse esse 

direito, entendo que não se lh'o deveria dar; e digo n1ai::: 
Ellas nªo o acceitariam: porque, si quere111 elevar a n1ulher, 
dando-lhe o direito . de voto, não fazen1 mais do que ames
quinhai-a, fazendo-a descer da elevada altura en1 que se acha 
cüllocada, da esphera serena da mãe de fan1ilia, para vir en
tr:tt comnosco no lodaçal das cabalas e tricas eleitoraes. 
(Apoiados e apw·tes .) 

A mulher deve· ser a educadora da fan1ilia, que tem de 
succeder-lhe nas virtudes do111esticas; dar-lhe o direito do 
voto, é privar o filho da solicitude com que a n1ãe sobre elle 
deve velar~ de maneira que, quando o homem retirar-se da 
lucta da vida externa e for entrar na vida interna, elle irá 
alli encontrar uma lucta mais cruel, porque a mulher é me
tade de si mesmo; e será n1etade de si mesmo contra a outra., 

Ivlais un1 argun1ento, argun1ento de ordem physiologica. 
UM SR. REPRESENTANTE - A natureza é a mesn1a. 
0 SR. LACERDA COUTINHO - Ü organis1110 da ll1Ulher é 

muito diverso; ella tem funcções que o homen1 não ten1, es
sas funcções são tão delicadas, tão 1nelindrosas, que basta 
a n1enor perturbação nervosa, um susto, um· momento. de ex
citação, para que se pervertan1, e as consequencias sejam, 
muitas vezes, funestas. (Apoiados.) 

O SR. LoPES TRov ..:lo - Isso ven1 da educação . 
O SR. LACERDA Oou·riNRo - O n1eu illustre ·0ollega estâ 

enganado; eduque a n1ulher como quizer que, não lhe ha de 
mudar a natureza, porquanto as leis naturaG:S podem-se con~ 
trariar, mas não se postergan1. (Apoiados. ~1.uito be·rn!) 

-
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,A n1ulher, por n1aior illustração que tenha nunca dei
xara de ser mulher. l:hna Sévigrif~ e · nn1a SLael não dei
xaran1 de ser. mulheres, pela del_icadeza c cxquisita sensibili
dade, apanagJO ~lo seu sexo; po1s é c cri o que. predominando 
no sexq r:nasculino .. as . faculdades. intellectul:tes~ predon1inam 
no fen11n1mo as aífectlVas. (Apmaclos e apartes.) 

?enhores, estou . n1e. fatigando _inutilmente (Não apoia
dos), porque, en1 pnmmro Jogar, nao tenho, como tantos il
lustr~s representantes que n1e tên1 precedido. nern a r.or
recçao da P!1rase, nem e,. elevação do conceito ( ~Iuitos ,não 
apo1-ados), nél:o tenho, emf1n1, n~nhum desses predicados que 
tornam a tnbuna um attractlvo para quem ouve (Não 
qpoiados), e,_ en1 segundo Jogar, porque supponho que esta 
e uma questao vencida. 

Espero que os nobres representantes que n1e c ontradizen1 
ficarão en1 minoria. n1esrno noyque dá-se con1 a n1ulher bra
zileira (e cu fallo ·pelo que se passa em n1inha casa e oelo 
que se passa nas casas em que tenho entrada, e não são 
poucas, porque sou 111edico) o n1esmo que se dá com a n1ulher 
allemã, que no seu lar não goza de maior respeitabilidade 
que a nossa: a Inulher brazileira, con1o a allen1ã, despreza o 
direito do voto. (Apoiados; 1nuüo bem. Apartes.) 

E, depois, a conceder-se á mulher o direito do voto, 
deve-se-lhe, tambem, dar o direito de elegibilidade. Ilnagi
ne-se agora o que seria este Congresso. que já, por vezes. 
se torna de um tumultuar con1paravel ás vagas oceanicas, si 
aqui entrasse, tamben1, o elemento fen1inino, e a0hando-nos 
nõs em proporção egual, imagine-se, tan1ben1~ a physionomia 
euriosa que apresentaria este CongTesso. (R'isos. J1uüo bem r 

Sr. Presidente, antes de deixar a tribuna, peço pern1issao 
a V. Ex. para dizer, ainda, algun1as palavras. 

Educado nos principias da religião ca.tholica, por mais 
heterodoxas que sejam perante a Egreja algumas opiniões 
que eu aqui tenha emitttido, devo declarar que professo ·o 
mais sincero respeito, a n1ais profunda veneração por essa 
crença religiosa, que era a crença de meus paes. 

Senhores, a necessidade de u1na religião é indestructiveJ. 
no coração humano. Por n1aiores esforços que en1preguemos 

. para desconhecei-o, ou obliterai-o, o sentimento religioso ahi 
perdura, porque esse eentin1ento, con1o diz Montesquieu, dá 
á virtude as suas 1nais doces espera.noas, ao vicio in1penitente 
justos re·ceios e ao arrependimento sincero as consolações. 
mais efficazes . 

Nem posso acreditar. sep.l~_9res, que haja homem alg~n1 
que não professe un1a rehg1ao, qualquer que ella se.) a. 
Quando outra não confesse. não negará, por certo .. que cul
tiva pelo 1nenos a do dever. Ora, senhores, cu1nprir o dever 
é obedecer á voz cld propria consciencia, e a voz da cons
ciencia não é outra senão a voz de Deus. 

Sim, de Deus, assim o creio, assirr1 o affirmo con1 a 
mesma convicção, con1 a mesrna Uherdade con1 que .,a1guns p.en-:
sadores têm declarado, como u profundo geon1:etra. I.aplace, 
que Deus é uma hypothese. de cuja existenci~ rião cogita:n. 

A esses pensadores, cuja opinião, aliás, n1uito ~espe1~o, 
responderei repetindo a palavra ele outro n1athematJCo, nao 
menos illustre, - elo im1nortal Ne\vton ... 

O SR. BA:RsosA LI:ri'IA - Mas, ahi, elle não foi bom ma:
thernatico, foi bom sociologo. 

35 
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0 SR.. LACERDA COUTINHO - ••• O qual, pedindo-lhe al-· 
guem uma demonstração da existencia de Deus, apontou para 
o firmamento constellado e respondeu apenas: "Olliail" 
(Muito bem; muito bem.) . 

· O SR. BARBOSA LIMA - Nada disse. (0 orador é felici
tado por diversos Srs. representantes.) , 

O SR.· BAnARó .diz que tem necessida'de de occupar mais 
uma vei a attenção do Congresso, afim de- justificar duas 
emendas que apresentou ao titulo 4°. 

Vê neste titulo consignadas duas ·disposições que consi
dera inconvenientes, não só porque offendem aos princípios 
mais rigorosos da Sciencia turidica, como porque são anti
pathicos. 

Refere-.se aos ns. 1 e 2 do artigo 69. 
Começará, extendendo as suas. observações pelo n. 2. · 
Diz que .se discute um direito - si a declàracão de ci-

dadão bra4ileiro é da alçada do Poder publico constitucional 
.ou do Poder civil. . 

O brazileiro que vai a um paiz extrangeiro e lá tem 
alguns filhos, deix.ando-os lá :nais tarde, si, porventura, fal
lecer na sua Patr1a e seus filhos ·permanecerem no extran
geiro, pela disposição consignada nesse numero, esses filhos 
não serão tidos como brazileiros emquanto não vierem es-: 
tablecer domicilio no -Brazil. · 

O orador mostra as consequencias que dahi podem ad
vir, entre as quaes a ·de não seren1 ps filhos considerados, 
nen1 brazileirgs, em virtude da disposição do projecto, nem 
extrangeiros, em virtude de dispo_sições peculiares a cada 
paiz. · · 

Para corroborar as suas asserções, c:ta varios factos, que 
se têm dado e se podem dar, e suggere diversas hypotheses, 
que se podem apresentar. 
· Entende que a legislação· ingleza, por ser leonina, é mais 

log1ca. O inglez, nascido em qualquer paragem do orbe, é 
inglez a todo tempo que procure a Inglaterra. 

Lendo o n. 1 do artigo, diz que, para o artigo prevalecer, 
seria nec essario que. algurrtas dis_posições se . referissem á re
sidencia a este tempo. , 

Combate a maleria alli consignada e acha que não se 
deve estabelecer principio ir:glez. 

. De que v.ale a lei _br~zilei~a dizer que o extrangeiro nas
Cido no Braz1l é braz1le1ro, SI elle, tornando-se maior opta 
pela Patria 'de seus pais e é alli recebido? ' 

Não offende aos. nossos brios offerecer-lhes o titulo de 
cidadão, para n1ais tarde elle repudiar? · 

· Taes· sã~ as raz.ões das emendas que ~presentou . 
. Pr~tend1a, dep.ol~ deslas palavras, deixar a tribuna; mas 
tem, a1nda, de refer1r-se ao modo por que foi apreciada a 
materia do art. 72 por 1;1m illustre collega, que deu logar 
~ apartes. seus, tendo) mais tarde, de se retirar pela contra
dicção de· suas doutrinas. 

. Acredita que fazem-lhe a j~stica de pensar gue é sin
cero ~uango atlvoga a causa da Egreja perseguida. 
: Nao sao palavras para _armar o effeito; defende as suas 
crenças e as dos nossos malotes, e lh-e é muito grato dize:.' a 
S. Ex. que o primaz da ~greja bras.Ueira veiu responder, jus·
tamente~ a u1na das mais graves accusações que já ~e !e-:-

-
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vantaram no Congresso. O nobre Deputado affirmou que os 
catholicos sempre foram inimigos da Republica· mas onde 
está o facto que comprova esta asserção? - ' ' -

As palavras q~e o venerando arcebispo da Bahia dirigiu 
ao Co~gres~o e que o orador lê, respondem, victoriosamente, 
a S. Ex. 

O orador ex;pliea, mn resposLa a un1 apart.e do Sr. José 
Marianno, o que deu logar á fundação do Partido Catho
lico, o qual não tinha a minima idéa de hostilidade á Re-: 
publica; porque na Pastoral collectiva, que o Episcopado di
rigiu ao povo brazileiro, ficou bmn patente que, no Brazil, 
a Monarchia tinha sido infiel ás promessas feitas á Egrja, e 
chamarem a attenção dos fieis para um facto extraordinario 

o de ter-se afundado um throno levantado sobre elementos 
deleterios. 

A reorganização da Patria está em obra, diz o orador; 
somos uma potencia; não dispomos. de Exercito, não temos 
soldados, não t·cnlOS espadas, n1as temos a ti·ibuna, a imprensa, 
as praticas em família. Havemos de impôr a· este paiz as. 
nossas idéas, ainda que na Congresso a nossa palavra não 
seja ouvida, pode o Congresso ficar certo de que as nossas 
forcas arregimentan1-se, e isso porque a Republica não nos 
pode dispensar. 

Temos todo interesse, continua o. orador, de ver um Go
verno moralizado e justo na direcção dos negocios pubicos; 
devemos ser os arautos da civilização. Nós, catholicos bra
zileiros, não somos o que se quer que sejamos: subditos de 
um príncipe extrangeiro. . 

Obedecemos á nossa crença e ao principio da nossa fé, 
e queremos a felicidade da nossa Patria. 

E' necessario que o Congress'o não se illuda. Devernos 
consignar na Constituição principias que sejan1 acceitos pela 
população. Já que a- Republica lança mão do suffragio n:q.i_
versal, é preciso que o Congresso comprehenda que ella, 
amanhã, h a de enfrentar- com os catholicos perante as urnas. 

A Nacão foi tomada de surpreza pela Revolução de 15 
de novembro, e pronunciou-se de modo incompleto, em todos 
os estados. Houve uma grande abstenção; mas essa abstenção 
tende a deeappar.ecer; os animos acalmam-se, e á primeira 
vez que as u~nas forem consultadas, o Congresso ha de ver o 
embate. 

Aproveita estar na tribuna, para chamar a attenção do 
Congresso sobre a doutrin~ consagrada no relatorio ·do Sr. Mi
nistro do Interior, que se refere a bens df.i corporação de mão-
morta. · 

Poderia conxeç.ar por dizer que - leis de _corporacão de 
mão-morta - é expressão incorrecta, que não deveria partir_ 
de jurisconsulto; e, porisso, o orador diria, antes: leis de 
amortização" c desamortização.· · 

A Constituição usa de expressões que presuppõem facto 
estabelecido :-Fica abolido o noviciado. E' um engano;· não 
ha- lei alguma neste sentido, c sim um Aviso elo sr. Nabuco. 

Tratando da necessidade de decretar leis de amortização, 
e dcs'ainort1zação, djz que a Egreja, auLonomica. como é, tem 
0 direito de adquirir b.ens, c~~o outra qualquer corpbração, 
para desenvolver-se. 

Faz, ainda, varias considerações a este respeito, para 
mostrar que, , si forem a:doptadas estas leis de excep,cões, 
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a Eg-reja terá tuna vida prospera e feliz e lalvez apresente 
futuro mais brilhante do que outr'o1'a. 

O orador não con1prehende quando o Ministro do Interior, 
no seu relatorio, fazendo o historico do procedirnento do Go
verno no que diz respeito ás relações da Egreja com o Estado, 
chega a esta conclusão - «n1antida a prohibição do noviciado 
e do estabeleeimento de novas ordens, un1a severa. observan
eja das leis ds amortiza!ção produzirá, e111 epoca não 1nui 
ren1ota, a reversão. para o Estado, do ünmenso patrimoriio 
esterelizado. en1 . pÚra perda, nas n1ãos dessas corporacões. 

Analysando esta pr."oposição, o orador vê plantada, alli, 
uma se111ente socialista, para não dizer de despotismo. 
Isto é uma a111ea~.a do· Governo, é uma esperança gostosa que 
já está prelibando as delicias da posse desta propriedad~. . 

Está na consciencia de todDs o modo des<astrado e Infeliz 
por que, na M-onarchia, tentava-se a conv~rsão do~ bens das 
ordens religiosas. Só os e8peculadores que vivem compro
n1ettendo o Governo é que lucrariam :c·on1 essa desamorti-
zação. . 

Depois de algumas considerações ainda a este respeito, 
passa a occupar-se da secularização dos cemiterios. 

Diz que não con1prehende que um Estado moderno. queira 
abrir uma excepção ás leis que .até aqui têm regido todos os 
povos. 

Um dos membros do Governo Provisorio, ao manifes
tar-se . a respeito do decreto que regulamentou a materia, 
disse que os cemiterios · actuaes ficavam a cargo das corpora
cões que os haviam fundado, porém obrigados á servidão 
publica. 

Não é uma profanação estabelecer-se á s·ervidão publica 
em um cemiterio catholíco, quando só os catholicos pódem 
nelle ser enterrados? 

A Egreja Catholica quer ter o direito de possuir o lugar 
onde os seus mortos vão dormir o derradeiro somno. 

Quando a liberdade espiritual deve reflectir nos cerni
terias é um horroor deante dos principias canonicos que e111 um 
cemiterio .ca:tholico possa ser enterrado um judeu, um atheu. 

Para os · catholicos, a morte é uma a:pos.entadoria; por
tanto, elles; têm o espirito alevantado nestas. contingencias 
da terra, olham a resurreição como unia. cousa certa, os in
volucros dos catholicos hão de reunir-se aos respectivos es
píritos, lá no vale de Josaphá; portanto, o cemiterio é um lo
gar tão sagrado como o mais segra~do dos templos. 

Conclue chamando a attenção do Congresso para os con
selhos dados pelo primaz do Brasil cam-o previsão do futuro 
para a prosperidade da nos·sa Patria, para o estabelecimento 
da Republica nesta terra., tendo a seu lado o Poder espiritual. 

O Sr. Barbosa Lima - Mais como uma prova de. su.bordi
nação ás. disposiçõ~s regimentaes, e por um desejo . natural 
de c-ompletar. o ... bservações capit'aes a respeito de disposições . 
da Constitu1çao . e emendas correlatas, venho á tribuna 
quando tão adeantada vae a hora e tão cansados estão os 
meus collegas. · 
. Por ~ais que nos fosse permittido discutir, dias e dia43, 
as mater1as con~idas neste capitulo, jámais as exgottariamos 
tão import~ntes são , nllas,. tão '~erias . as suas cons·equen0ia~', 
porque àah1 resultara a or1.entacao que terá a nossa legislação 
no tocante ás relacões civis e a maior ou menor interferencia 
do Poder secul?r em assumntos mPl.'amente moraes. 
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Tive a honra de assignar c.om illustres companheiros, al
gumas. emendas sobre a materia, ás quaes me vou referir com 
a rap1d~z que perrnitte a. exigencia do tempo, dando prefe
rencia a emenda suppress1va do § so. 

Diz o § 8° do projecto, (lê)_: 

'.' qonlinu~ excl~lida do paiz a Companhia dos Jesuitas e 
prolub1da a fundaçao de novos conventos ou ordens monas
ticas." 

Sen1elhante disposição é a prova mais cabal de que, ou 
aquelles . que promulgaram a gloriosissima lei de separação 
da EgreJa rio Estado não são os mesmos que trabalharam no 
projecto de Constituição, ou, si são os mesmos, foram absolu
tamente inconsequentes, não tirando dessa lei todos os seus 
corollarios, a que não ha fugir. 

Ne-ssa lei declarou-se que, no exercício de suas funcções, 
o Poder publico nada ten1 que ver con1 as associações que fo
rem baseadas en1 n1otiv.os religiosos. Ora, os conventos, a or
çlenação dos jesuitas são, incontestavelmente, reuniões de ci
dadãos celebradas por motivos espirituaes, para o fim de me
lhor exerceren1 os .deveres religiosos do credo a que se filiam. 
O Estado nã.o ten1 que ir de encontro á liberdade de conscien
cia de que usan1 esses eidaclãos na constituição de taes agglo
n1erações, sob pretexto de que são perigosas á hygiene social, 
de que são infensas á manutenção da Drdem publica. 

O E.::;ta,do só P·Od erá ton1ar n1edidas coerci Uvas quando os 
factos se tiverem manifestado, palpavehnente, attentatorios 
da ordem e da seg·urança publicas. 

O SR. S.-\J\1P~'\.IO FERBAz -· Então deven1os deixar tranquil
los os conspiradores da Republica. 

O SR. BARBOSA LIMA - Prove-se que o facto de uns 
quatro cidadãos se associarem para as praticas do culto ca
tholico constituir ataque á Republica. 

O meu digno collega que honrou-me com um aparte re
feriu:...se ás medidas que a Confederação Helvelica tomou com 
relação aos j esuitas, no tocante á segurança publica e a ga-
rantia das intituições republicanas. · · 

O SR. SAlVIPAIO FERRAZ - Sustentam a inquisição com os 
seus horr-ores. · 

O SR. BARBOSA LIMA - No· dia e1n que qualquer corpora
ção, en1 que qualquer conjuncto de cidadãos, secretan1ente re
unidos ou não, por n1otivos religios.os ou quaesquer outro_s 
conspirasse realn1ente contra as instituições republicanas, alu, 
e só ahi, o Estado poderia intervir; n1as, són1ente porque 
uma instituição denon.1inada de jesuítas, en1 tal ou tal epoca, 
constituiu obsLaculo a felicidade e prosperidade deste ou 
daquelle Estado) á s.olidez das instituições republicanacs, 
nesta ou naquella região do planeta, ne1n por isso podemos con
cluir que ella vai constituir o mesmo perig·o, hoje, na Repu
blica Brasileira. 

O SR. SAlvrPAIO FERRAZ - Para nôs seria tnna excepção. 
O SR. BAHBOSA LIMA - Não sr-~ria 1u11a excepção. E~ pre

ciso provar que os jesuitas tr~n1 em todos os estados e em 
todos· os tcn1nos manifestado como qualidade caracteristiea 
o odio ás ins"Lituições J'enublieanas n que trabalhan1 para a 
den1olição dessas insUtuições. 
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O Srt. SAMPAIO FERRAZ - Só vivem para isto. O proprio 
Papa já d.iss.olveu a Companhia .dos jesuitas. 

O SR. BARBOSA LIMA - Sabemos que houve uma época 
em que a preoccupação de n1edidas restrictivas apoderou-se 
até de um pontifice, - Clen1ente XIV - que, na c~lebre bulia 
Don~inus ad rede?npto, extinguiu a Ordem de j~su.lt?S e pro
hibiu a fundação de novas ordens, ;pela multlphc1dade das . 
.iâ existentes. Sabemos mais que o Marquez de Pomba~ lega
Usou immediata1nente e deu execução em todo o re1no de 
)?ortuga~ a essa bulla; mas sabemos, tambem, que nesse tempo 
n!3fasto os jesuitas estavam ao lado de um poder r~trogrado, 
que então creava obstaculos ao progresso da: Human1da:de. 

Mas, hoje, permittirá que me pronunme francamente --
noje, os jesuitas não têm esse apoio. . 

O SR. SAMPAio FERRAZ - V. Ex. tem essa idéa pelo seu 
·exaggero doutrinaria. 

O SR. BARBOSA LIMA - Esta opinião poderá derivar de 
um p-arti pris, que o meu collega tenha, a respeito de minha'3 
idéas, mas não dos dados que estou offerecendo desta tribuna. 

O SR. SAMPAio FERRAZ - Os jesuitas· têm sido expulsos 
de todos os p~aizes do mundo, os mais catholicos, oomo a · · 
Franca. 

O SR. BARBOSA LIMA - Aquelles que acreditam no poder 
da Sciencia, que acreditam que a Sciencia, dia a dia, impõe-se 
cada vez mais, sabem que esta, com-o qualqul3r outra ordem 
religiosa, além de não encontrar . o traço forte de uma realeza 
retrograda, já não tem mais nos adeptos poptllares o apoio e 
a forÇa que teve autr'ora. 

Si, porventura, ella é capaz de revolucionar, si é capaz 
de at~car as nossas instituições, si· é capaz de insurgir-se 
contra a· Republica, então direi que, apesar desta disposição, 
a ordem dos jesuitas se multiplicará, com a fecundidade de 
roedores. 

Apresentar-se~á. sob todas as· fórmas: sob a fórma re
ligiosa, como sob a fórma profana. Mas não é ~assim, senho
res : o meio de impedir· · que as instituicões republicanas 
sejam atacadas pela Companhia dos jesuitas ou por outra 
orde-rn religiosa qualquer. não é. de certo decretar tal ou tal 
disposição rpressiva, nem, tão pouc·o, diz'er .que é crime di:.. 
gno de severa puni cão qualquer tentativa nesse sentido. 

. Tambem era crime atacar-se a Monarchia, e, todavia, ella 
ru1u por terra. 

. O meio certo e infallivel é ir ao encontro· da onda rea:... 
ccionaria com uma propaganda séria e indefessa e mostrar 
as vantagens dessas mesmas instituições, unicas que podem 
assegurar paz duradoura e progressos reaes. 

. Eis. o un!co mejo. ~o di~ _em que elle não puder produ
Zir effe1to, nao serao disp-osiçoes desta natureza não será a 
adopção de taes medidas que impedirá a reacção.' · 
. .o SR. SAMPAIO FERRAz - Isto é impossivel, porque os 
.1esuitas trabalham sempre nas trevas. ' 

. !esuita, em todas as linguas, quer dizer trahidor e hy
pocrita. 

. O SR._ ,BARBOSA LIMA __, Mas, por acaso, a ordem dos je
SUI~as t~r1a, monopolizado a hypocrisia e a trahicão? pois que 
.assim nao e, .os nobres representantes deviam ter estabelecido 

-
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uma disposição concebida nos seguintes termos: Ficam desde 
já expulsos d9 :paiz, não só a CoJl!pa:ni:tia de Jesus, como todas 
as ordens religiOsas e todos .os Ind1v1duos que manifestarem 
opiniões contrarias .... á instituição republicana. · 

O SR. SAMPAIO FERRAZ -· Si os jesuítas se batessem face 
a faqe · e de peito descoberto, D;ão h~ veria perigo para a Re
:p~bl~ca. Desde, p.orém, que assim naq acontece, é um grande 
Inlmig.O. 

O SR. BARBOSA LIMA - Tenho muito maior confiança do 
que o meu collega; tenho mais fé no vigor .das instituições re
publicaJ!as. Que importam os. artifícios da guerra mais trahi
çoeira? O que é preciso nã.o é decretar medidas como esta; o 
que é preciso é oppôr aos argumentos espirituaes, outros 
argumentos da mesma natureza, que esclareçam o povo. 

Continuando, direi que o pr-ojecto de Constituição é, 
além de t.yrannico, incoherente neste ponto. Diz o ·projecto, 
no art. 10, n. 2, que foi transportado para o art; 72 o se-
guinte ( l~) : . ' 

"E' vedado aos estados, c.omo á União: Estabelecer, sub
. vencionar, ou embaraçar o exercício de · cultos religiosos." 

Ora, é ou não embaraçar o exercício de cultos réligiosos 
o armar-se o Estado da faculdade de privar tal ou tal família, 
de consentir que seus filhos professem neste ou naquelle 
-convento? Prohibir a entrada á ·Companhia de Jesus? Incon
testavelmente o é; e si o Estado deixa de parte, completa
m·ente, todas as relações religiosas, para, sómente, tratar das 
relações civis, nada tem que ver com isso. 

0 SR. SAMPAIÓ FERRAZ dá um aparte~ 
O SR. BARBOSA LIMA - Já h ontem disse que, exacta

mente porque o nosso paiz é catholico,. é que se devia desejar 
a separação da Egreja do Estado. 

O SR. SAMP.:\IÓ FERRAZ dá u:m aparte. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. B-<\RBOSA LIMA -- Si o meu collega me tivesse dado 
a honra dn ouvir o que eu honten1 disse, veria que sustentei 
a separação da Egr.eja do Estado em n01ne dos interesses ca-
tholicos, a q11e, ·aliás, não me filio. · 

.A qurstão t~ muito simples: os c.atholicos ·devem ser os 
prilneiros ~ desejar que no gremio dQS "fieis não. possam 
entrar individuas hypoeritat:J e só levados por Jnt.eress.e 
pessoal. . 

Agora. quanto á questão de poderem os jesulta~ . per-. 
vérter a educaeã.o ela mo.cidade, então nf-i o t.eremo.s conftança 
nos TIOSSOI:J concidadãos. n:~m lhe permittimos a liberdade na. 
escolha de mestres. · · · 

Porventura. podere~mos impedir que um cidadã.o braz~leiro 
entregue a educação de· seus filhos a quem .elle qu1zer ? 
(Aparte.~.) ... . . 

Aqnelles que acredHam que a educaÇ:_'lO d~da pelo~ .Je-
suitas é a melhor. não os hav.endo~ Ian~ar:ao mao Ços livros. 
tra.nsmHJi.'rão a seus filhos aquella.s doutr1nas; e, s1 podeiY?os 
acre'Cl1tar que o n1al vr.n1 de. taes dont.rinas, elle ahi estaria. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ - V. Ex. acredita que. si o paiz 
fos~e consul fado a rr.slt:V:'ito · da separação da Egre.1a do Es-
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Lado, a separação adquiria maior nun1ero a seu favor·? Não 
acre-di to, porque a educaçã.o publica é n1uito pouca. 

O Sn. B_~RBOSA Ln\L-\ - Si. a educação puhli-ca é n1uito 
polwa, a c.ul:pa é do Estado. 

'renho pena de não poder dedicar os 25 n1inutos .de que 
disponho, exelusivaln.en:te, a esta questão, sacrificando .outras 
de que tenllo de tratar. 

Senhores: não sou do·s que 1pensam ·que ao je·suitisrno 
eabc a superioridade Bcienti:fiea. 

Não :sou do.s .que se entregam a divagaç.ões 'ln.enos pen
sadas, acreditando que, de fa-cto, os jesuítas .sã-o os· que dão 
a nH~lhor educação: absolll'tan1ent.e não; 1nas1 'Lambem, não 
sou dos qne se deixan1 levar pelos resultados da critica ma-

.. ledicente · e exag·gerada, durante 1nuito ten1po .exercitada, 
para vêr em todO ,jesuita u1n individuo refalsado e ineapaz 
de penetrar no lar domesUco. . · 

E·ntendo, porém, que o nosso dever é for~n1ar ao lado da 
es·eola jesuHica, a verdadei-ra escola baseada nos princ.ipio.s 
scientificos e n1ostrar a nossa .superi-oridade, mas não 'P:rO
hibir,. brutal e totalmente~ a- fundação de es:colas jesuítas, di
z.enclo --:- Voeêmecô não pó de estabelecer a sua escola; ena é 
inconveniente. - Nã-o sei o QUf?· seria da liberdade de con
sciencia e da liberdade de expcsição si t.aes principias pre
val.eeessen1. 
· Sr. Presidente, eu di~ se que tinha necessida·de de com
pletar alguns pontos relativos a emendas h ontem· por mi'm 
.~.presentadas . 

Ap.esar de, desta tribuna, a que subo, apenas, no oulnpri
rnento de um dever, r.orrer o ri&co de ser taxado de igno
rante por uma verdadeira ·excepção, na imprensa desta Capital, 
cxc~p~ção que torno a liberdade de qualif'iear oomo constituída. 
pe\lo aluguel ·mais indigno de umas quantas úonseiencias, a 
,tanto por eaíheça, ~co!rrendo .mes.mo e:ste ri,seo, continuar:ei 
11esta apre·ciação . . 

. Dis·ae, ao co,meç.ar o meu discurso, q:ue 'OS p-ontos de que 
cogita es't-3 capitulo , tên1 tal importancia, que dias e dias 
serian1 po1Jcos para se dis,cutirem mnplmnente os prós e os 
contras de cada um. a destas theses .. 

Entr.~J e.sf.es pontos distinguirei a questão da abolição da 
.pena dr n1orte A a questão dR modificação pro.funda da insti
tuição da ·família, como dar.-se, por um lado, o exercício do 
voto ás rnulheres, 2, por outro la:do, instituindo-se o divoi·cio. 

O ~i;nples enunciad-o destas· questões faz v.er que me é 
n1af.erialmente i·m)r::osgi'{:e,l, dent:ro de um vraso tfí.o UmHado, 
t.ratar, ·com' vantagens, de questões tão ·co'ntrovertidas á .entr·e
ta.nto, apresentarei al1gun1as observações. 

Dizia o proje-c-to de Constítuiç.ão (lê) : 

« § 22. E' abolida a pena r1r. morte nos crimes poli
ticos. » 

F.m.rnrlas foran1 apresent::-tdas a esses dous artig-os: umas 
SUJ)prim,indo essas dis:po.sicões, e. portanto. ·entendendo que 
deven1 !p·erm.ane0er as disposições, que exi·stem na nossa le
gislação, sem qne ist.o importe dizer aue ta.es disposições não 
devam ser modifieadas nos seus detalhes. · 

-
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. Outras no sentid? do ,pro.jeoto de Constituição, p~rém 
n1a~s. larg·an1enle, abolindo a [)ena do morte, não nos crimes 
r:olltwos, 111as abolindo-a eornpletanwnte, e, e2:ualmente, a 
pena d·o g-alés (§ 21, art. 72) . ""' 

Houve verclacleira incoherencia ela parte da Comn1issão 
dos 2'1 cn1 querer que a disposição consignasse a abo-lição da r. ena de rnortc', n1eno.s nos casos miLitares. · 

.. Ora, nós sah~~mos que 1.una tal penalidade nos codigos 
nulltarüs ten1 por olrjoeto n1anter a disciplina, maxüné nos 
easos ern que o individuo, solicHaclo pe1o imperio dos seus 
in.stinetos ego is Licos, sol i c i ta do, principaln1ente, pelo in
stincto da conse>I'\'a~~ão :propria, póde ser levado a faltar o 
jura.m~nt.o que o Uga á bandeira e a desertar, ou a não 
cun1prn· o seu dever, acobardando-s.e e fugindo ao oo1nbate. 
Quer dizer.. que a Gon1nüs.são re·conhe,c,e que .ha un1a neces
si·daclo para manter· a disciplina nesta pequena parte da SO-l 
ciedade - Exercito c Marinha - na conservação desta pena. 

'CM Sn .. REPRESENTAN'rE - Não vejo razã.o. 

O Sa. B:\RBÕSA · LIMA ·- Ora, feita esta confissão por 
patte da Commi ssão~ c~.Ua re.conhPCI\ ipso tacto, á sociedade, 
representada na hit~·l'al'Chia 1ni1itar, o direito .de fuzilar, isto é, 
o direito de elin1inar n1n cidadão; e si e:lla reconhece este di-· 
reito de appliear a UJn eida·dão G.ma pena Í?"reparavel, si ella 
r-econhece a legitimidade desta ar-T1hcação quando se trata 
da disciplina interna de uma corporaç~.o, co1no não reconhe
cerá a leg·i Umida-de da ap.plicação de uma penalidade severa, 
eonfesso. 1nas fatah11ente neeessaria, para os indivíduos que 
prrjud ica1n de 1nodo gl'avissin1o, não já a cli.s.cipl i na de uma 
Gel ta par L~ ela sociedade, mas a ségurança da sociedade em 
geral ? 

UM SH. REPRESENrrANTE - A disciplina da soci-edade 
inteira. (!la ou.tros apartes.) 

O SR. RARBOSA LIMA ·-- Não comprehendo iss-o. digo-vos 
con1 toda a ingenuidade. Si os motivos da dis-ciplina, si os 
motivos da ordem, da e.~tabUidade dos laços que Iigan1 uma. 
institniç.ão de que a Patria de;pende nos ·m01nentos mais pe
r.igosos, I.egi timan1 a ~Ft~na de n1orte, esta fica tambem l~·gi
Hn1ada por motivos ainda m.ais . pondero.s.os. por ,motivos 
ainda n1ais sérios, po-rque, en1 vez de refer1re1n-se ~ or·9em 
de um certo grupo, referen1-~e ao conjunc-to dos c1dadaos. 

T.T:N.r SR. REPHESEN'TAN'l'E E' uma .. rxcepção para un1 
caso unico. 

O SR BARBOSA LIMA - E' uma eXJcepção que, e1n todo 
o caso, 1ne dá o diroito de pensar que a G01nmissão entende 
que em tal caso não existe o ris-eo de ser condemnado um 
innocente. (H a urn aparte.) 

Mas, ~m tüdo o ra'3o, a Gorr1missão reconhe~e q,ue a con
sideração de poder ser n1.orto um innocente · nao e ~astan~e 
forte para afastar os n1otivos _ caJpitaes que levan1 a a~iJ 1Pl~
cação rlesta penalidade; reconhe-ce, tan1ben1, q~e a· consi
·deraoão vulgarn1ente a:pr.esentada ele. que a. sociedade, que 
não póde dar a vida, não torn o direito do t.Iral-a~ deve ser 
afastada. 
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0 SR. SERZEDELLÓ dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - Não cnlhe este appello pa;ra o 

mal que causam os U sicos e n1orpheticos. Em primeiro logar,. 
appeiJo para o·s proprios 1nedicos. A questão do contagio não 
está tão liquida, maximé no primeiro caso (Apartes); em se.
gundo logar, não vejo onde está a consequencia que se pr.e
tende tirar. Em u.m caso o individuo atacado de uma mo
lestla c,ontagiosa póde subordinar-se, 0 subordina-se sempre, 
ao regimen da excepção, ao regimen da exclusão. que o bem 
estar lhe im'Põe: mas no outro e aso o sentenciado não ac
ceita a pena. leva a pensar. quotidianamente, na satisfacção 
àe seus instinctos sanguíneos e evade-s.e lo~o que o p6de 
fazer. 

Os annaes das pris.ões estão ahi para mostrar. 
tJMA YÓz - E os arrepe.ndi'dos ? (Cruzam-se ou.tTos 

apartes.) · 

O SR. RARBÓSA LTMA - Devo confessar que nest:a bal
bnrdi a nãn posso apanhar nenhum aparte.· 

TTM SR. REPP.RRENTANTE - Pergunto si \T. Ex. · não 
··admitte os arrr.pendidos que con1metteram o crime e:m um 
·momento de colera, de ira. 

O Sr.. RARBÓSA LIMA - Acceito e agradeço a observação 
do nobre oo1le·g·a, mas ,peço que, ao redig-ir a resposta que 
vou. dar, não seja interrompido por outros apartes. Os 
apart.cs·:.auo têm por ob.iP.cto esclarecer a discussão têm toda 
a razão de ser: não assim os que anarchi·sam-n'a. 

Em primeiro logar. é preci.so distinguir; uma cousa é a 
neces.sidade da nena de· morte. e outra co11sa é a enumeração 
dos ca.so.s restr1ctos em que ·.ella póde ser appHcada. o que 
Jerá cabimento em um Codig-o Penal e não ·na Constitui cão. 
. De1xo de lado a .distinéção. aue hoje não corresponde· 
seriamente a mntivo capitaL a distincoão fl.e ter ou não ha
vido premeditaoão. 

Sei que o individuo· fundamen1e ultrajado em sua honra. 
atrozmr.nte in.iuriano .. Pód0 -prcmenit.ar nma vingan~.a, p6dr 
}[lrem.r.dHar um homicidio. 

Um tal cidadão p6de ter antecedentes que m-ostrem aue, 
ahsolutan1ent.e. não Á um. ·caso anomalo. e sim um individuo 
.cu.ia capaddade cerebral mostra que elle está no easo de con
tribuir para a paz~ rpara ~ ordem. para n bem estar geral: 
u.m tal· individuo. em um n1ornento de arr.ebatamento e. 
ainda mais, con1 alg·uma pre.meditacão ·motivada~ por exemplo: 
pe:Io acicate pungente do adulterio~ é levado ao ponto de 
comn1et.ter um homicidio. · · 

Eu não .éstou ·daqui a prégar que a taes cidadãos se 
a•p.pl i que a pena ~e morte, uma vez que os seus precedentes 
lpTovam que · elles não c-onstituem um perigo r.eal senão 
naquelles casos. Quero a pena de morte unicamente em casos 
ex·cepciona.es, em que o individuo a-ccumula, em sua vida pri
vada e em sua vida publica~ d·ia a dia. todas as provas de que 
constitue um verdadeiro monstro. E' preciso~ portanto, dis
tinguir: nem todos os homicidas são monstros. R a casos de 
loucura. que pódem snrgir pnr deseqni1ihrio · nn funcciona
m.ento do cerebro~ mas ha. tarnbem~ -casos que não são de 
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loucl!ra e que consUtuem o funccionamento normal, up.ico 
possnrel, dada a contextura cerebral do individuo. 

Disse o H lustre collega = 

. « M~,s ... seria tpreciso qG.e esperass.emos as pr·ovas de taes 
nnperfe1 çoes pela reiteração. de cri·mes. » 

.Direi a mnu co1lega que todos aquelle.s que têm tido o 
de.sgosto de ler os annaes dos crimes sabem o que é · 0 cri-
minoso latente. · 

Um dia esse Jndividuo, ·pelo motivo mais futil, por um 
resultado de funccwnamento de u1na Constituicão monstruosa, 
toma-se do desejo de tpossuir uma quantia diminuta, com
mette u1n parricídio. trucida uma família inteira e, depois 
de . cevar-se na'S vicUn1as. crivando-as de golpes, desneces
sarJOs para n1ata.l-as, ,mas necessarios para saciar os seus 
nistinctos, vai, cynican1ente, sem a menor sombra de remorso .. 
banquet.ear.-se ! · 

O SR. EsPIRI'I'O ·SANTó - Isso é molestia cehebra1 ! 
(Apo,iados.) 

O SR. BARBOSA LnvrA - Não: esse é o unico funcciona
mento cerebral compatível com a sua organização: não tem· 
11m ponto de a.no1o em que estribar-se para não praUcar 
aquillo a qutJ é levado fatalmente. · 

Diz-se: E' urn irres~ponsavcl. Sim, a byena tam·hem ~ 
jrresJponsavel: ningtH~m. se lembraria de r.ncarceral-a . 

. A fi1Zllra é humana, a a·pparencia é de homem; .e nós, 
pel õ's sentimentos de ge.ru~rosidade que essa a/Prparencia des
perta, vamos ter co·rnpaixão delle e nos oppor:QO'S a que seja 
eliminado. 

Ma:; n?.io nos ililu·damos: apesar dessa physionomia e 
de~sa exferioriclade humana, que move a nossa bondade, não 
passa de uma féra. 

Neste <~aso - diz 1nuito bem Garorfalo - prefere-se ao 
hon1em embrutecido um -cão fiel ou um nohre .cor~el, porque 
suas nobres. qualidades so elevam até nó.s. 

UJVr. SR. HEPRESBNTAN'PB - TJ m desgravado. 
O .Sn. BARBOSA Lil\fA - E mais desgraçados ainda sã,o 

aquolles .qu·e a ferocidade. desse monstro victimou; o cari
·nlloso· chefe de 'familia bestialmente rouhado aos Reus pelo 
punhal traiçoeiro do miseravel bandido. 

UM SR · HEPRESgN'l'ANTE - Mas V. Ex. não nos dirá 
qual é a vánf:agcm de eliminar-se o crin1inoso, embora .esse 
monstro quasi inverosimil, que apresentou ? 

O ~SR. BARBÓSA LrM_<\ - Para o assassino, vantagem 
nenhun1a; para a sociedade, defesa e a s.egurança dos bons. 

O SR. EsPnu~o SANTO - Pó de a sociedade tirar. a vida a 
u1n .cte seus membros ? Quem lhe conferiu esse rpoder? 

ÜUrRO SR. REPRESENTANTE - H a meios de evitar esse 
aborto monstruoso, que, aliás, não é responsavel, sem mata l-o .. 

. O SR. BAn.BóRA Lll\!f.A - Mas o individuo mm dia con
s.egue evadir-se. e não é g-ratuita esta hyjp1othese. 
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Pergunto: Ha remorsos .que rpag-uem e alliviem o senti
n1ento que cau.sará se1nelhante facto quando virmos no' s 

1 . d ' ' ' qu~, pe a p1e ade não .elinünáJn1os esse crin1inoso, novamente 
a fera a entregar-se a seus instinctos e cevar-se no sanO'ue.. 
dos innocentes ? ' o · 

<? SR.. EsPIRI'l'O SANTO - Então, por~ que -os hon1ens são· 
desleixados e não fiscalizam devidan1ente ·as prisões, é razão 
para n1atar um homem, quando é c.erto que a sociedade não 
te1n o direito de tirar a vida a ninguem ? 

O SR. BARBOSA LIMA - E por causa desse desleixo e 
pe1a falta dessa üscalização, r.esponderei, ca•n1po largo aos 
assassinos ? · 

O SR... PrtEDEHICo BonGES - N mn fec-har· a porta ao ar
rependimento da consciencia que se illun1ina. 

0. SR. BARBOSA LnvfA - 0 1118'1.1 col·lega O .Sr. Espirl to 
Santo deve desejar que eu responda ao seu aparte. 

A forn1nla - que a sociedade não tem direito d0. tirar a 
vida ao individuo - é n1e~aphysiea. 

O SH. EsPIRI'DO SANTÓ - Met:;,Jpihysica ! ? 

0 SR. BARBOSA LIMA - Digo que é 111etaphysica e YOU 
ont.rar .en1 uma explicação que é ele1n1entar. 

A forniula é met.aphysica, porque p.retende levar.-nos pela 
illusão que nos causa, á prin1eira vista~ um certo numero de 
palavras, que, exan1inadas na sua .significação real, dão r.e.
sultado di.l'ferente daquelle que o sü11p!les enuneiado causou 
ao nosso espiri to. 

O SR. EsPnurró SANTO - Agora não c.on1prehendi nada. 
(R·iso.) · 

tO· Sn. PRESIDENTE - Previno ao nobre repre~s.entante 
que a hora está finda. 

0 SR. ESPIRITO SAN'l'Ó - Peço a pa:lavra. 

O Sn.. BARBÓSA LIMA - O 1neu colle·ga vai ter o pesar 
de ver desenvolver esta ·questão -· a socideade ·não tem o 
direito de tirar a vida ao individuo. 

A sociedade não ten1 o direito ele tirar a vida, quero 
dizer, não é justo, não é .equitativo .que a sociedade tire ·a 
vida a un1 ho·mem. 

Ora, não sendo equitativo tirar a vida, a primeira con
sequeneia é esta: so.Idado ou não, é preciso tirar para a 
emenda da Cnmmissão todas as 'Consequencias, e~ portanto, 
não h a mais fusil, não h a .. mais .pena de morte, na militança 
ou fóra della. 

·o 8R. EsPIRITo SAN'T'C'I - Es·se argumento não serve. 
A guerra é um factor excepcional. 

O SR. BARBOSA LIMA -- O parri-cida ta1nb81n é ex
cHpcional. Mas, eu .pergunto: Então não é equitativo, não é 
.iu8to QlH~ a sociedade proceda deste 1nodo en1 sua defesa, 
desd0 cme foi ella ·cxuer.~J deu ao individuo todos os elementos 
de vida? 

O SH. ESPIR1To SANTO - }[as. 'CIUR :-:;ocjedade é essa? 

-
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O SR· BARl3óSA LtiHA - A sociedade qtH~ lJelu agriculLoi', 
lavrou o ~olo IJal'a .sustentar a digna i'amili~ a que pertence o n1eu col.lega. 

A socieclac!~~ que Jiou o linho pm·a vesti!· ao meu illustre 
D~lleg~. A soc~·eclade que sysLernal.izou a ordem para que a 
VIela 1osse pos.s1vel ao 1neu col;lega. Si 8. Ex. é capaz de fazer 
a ab::;tra,c·çao dcst.a sociedade, clarn1e-ei por convencido. 

O SR. EsPIJUTó S:\N1,o - rvras i.sso não é a sociedade, ú a Humani·dade. 

0 SR. BARBOS.-\. LLMA -- Questão de norne . 

. Senhores. esta quesi.ão da !pena de n1orte, con1o da pe
na,lldade em. geral, ter~1 sido ·encarada solb dive1r.sos aspe·ctos. 
Vos conhec·8Is a doutnna que baseava a penalidade na neces
sidade, que linha a H umanidacle, de exer-cer a vindi·cta dos 
bons contra o nerverso. 

Este é u n1· dos as·pectos por que a penalidade t.em sido encarada . 

. '1~odos os nobres representantes appellan1 para o facto 
da genoro~ddade .. Mas é pre.ciso que S.S. EE:x. ·cornprehendan~ 
que e.sta ~rande parte ela população que assiste á exeeuçãq 
de um individüo, que co.1nmetteu, porv.entura, un1 desses 
erimes horríveis e extraoràinarios nos annaes da er:iminali
dade, ~ente-se ele algun1 n1odo vingada e satisfeita. 

O SR. E·SPIRITO SAN'ro - Mas a mort.e !Pune a.1l!guenl '! 
O SR. BARBOSA LI:MA - Si pune ! . . . Garoi'alo, esta au

ctoridade ineontestavel entre os juristas, professor da eseola 
de Napoles, em un1 · de seus trabalhos, teve occasjão de dizer 
o seguinte: 

« En1 un1a sessão da Can1ara elos Deputados, na Italia, um 
orador narrou a historia de uma con1binação de roubo com 
assa.ssinio, a qual deixou de rea.lizar-s.e, pelo terror de duas 
execuções capitaes, que tiveram Jogar no dia n1arcado para 
o eri,me. >> ' 

Os ;nobres repre.sentanles não podem negar a in:flluencia 
do medo .. 

ó Si:t. ESPilU'ro SAN'ro - Isso ó cousa j1á n1uito velha, 
que hoje já não produz effeito. 

O SR. BARBOSA Lt:MA - Que o n1edo influe directam.ente 
sobre o individuo, não h a duvida. 

. Na educação da creança, depois de .exgottados todos os 
recursos persuasivo~, sabe1nos que o cashgo. produz o effeito 
desej3:do, por,que o eas~.igo detern1ina o medo. 

O Sn. E-SPHU'ro SANTo -- V. Ex. não vá por ahi, que 
vai mal. • 

O 8R. BARBÓSA LnvrA -- Peço ao meu coll~:}ga, que tanto 
me interrompe, licença ,para h" maL 

O SR. EsPIRI'l,o SAN'l,O·- E' o que al\onteco. 

O SR. BARBOSA Lr:MA - Penalistas ha que, rejeitando a 
vindicta social con1o baS·8, querem a pena, para ~ue o _terror 
produzido pe·la .sua applicação in1peça novos crimes, Isto é, 
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P.orq~e, como dizen'l os crin1inalistas, ne pr·eccetur, não con
tinueis a pecear, na phrase dos jurisconsultos, entre os quaes 
é um ornan1ento o nobre coll.eg:a que Lanios defeitos vai apon
tando no rDeu discurso. 

Finall11ente, o fundan1ento de toda a penalidade o que 
Eão comporta sophismas é que é [Yreciso instituir por n:leio 
dos poderes publicas recursos para salvaguardar a soci.edade 
das aggre.ssões dos males produzidos pe1los indivíduos que 
sahem do e·staído, norn1a.l que caracteriza a grande maioria dos 
indivíduos sãos. · 

Para este fim a sociedade institue u1na penalogia, clas
sifica os crin1es, erin1es rna1s ou n1enos graves, crimes n1ais 
ou 1nenos serios, -e institue, paralellan1ente, un1a penalidade 
correspondente a esses diversos cri.mes, desde a multa, desde 
a detenção por pouco te1npo, até a detençã·o ao maxilno, até 
a eliminação de toda a vida. 

Note-se que a elirninação não ·é. són1·ente o transporte 
do individuo para sete IP1aln1os a;baixo da· .crosta ~erraquea, 
1nas é: ta1nbem, morte civil . · 

O individuo fica privado dos gozos que a sociedade· tem 
c.reado; a sociedade nega-lhe os ~praz.eres da fam.ilia e :manda-o 
para mna prisão cellular, onde o~ deixa entregue, não aos 
I'elnorsos; .pm~que se o individuo fos~se susce[ptiv.el de re .... 
morsos teria un1a certa .generosi-dade, lemhrando:-s·e dàs atro
cidades que tinha comn1ettido e delilas se arrependendo, .mas 
cleixa-o entregue ao desespero de saber que está .banido da 
eopartic.ipação IlOS :prazer.es que . a vida ~ocial prop.or~iona . 

. Assín1, a .sociedade, que se diz que nao tmn o d1relto de. 
matal-o, Len1 o direito elo martyrizal ... o por esta fórma ... 

O SR. EsPIRITO SAN'l'O ·- O que quero que V. Ex. me ex
plique é o seguinte·: Si a sociedade, que póde d~r todos os 
gozos con1o acabou de dizer, póde privar destes gozos, a so
ciedade, que não póde dar a vida, não póde tainbem privar da 
vida? 

O SR. BARnosA LIJ\.1A - ••• de modo que a consideração 
capital é si a sociedade póde ou não póde dar a morte, fi
cando de lado a ·di stincção entre a morte lenta e a eliminação 
subi ta. 

Para mim, para o meu espírito peco (Muitos não apoiados), 
que, absolutamente, não se póde elevar ·ás alturas em que pai
ram os raciocínios do 1neu nobre collega, não cnmprehendo 
como é que do simples facto da sociedade poder distribuir a 
mãos largas todos os confortos da vida, resulte, a forciori, o 
direito para ella de agarrar um individuo e matai-o lenta
mente, ao passo . que se lhe nega o direito de eliminar sem 
sevicias, mas .rapidamente o criminoso. 

· Si ella,. de facto, não tem o direito de eliminai-o, taro
bem não comprehendo que só pelo facto de poder restituir
lhe, em um mcfmento qualquer, todos os gozos, ella fique ipso 
facto, com o direito de ma tal-o civilmente. . ' · 

· . Eu pergunto:. Q~~l a reparação que a sociedade poderá: 
~nventar . par~ o l'f!.dlvlduo que fal~ecer nas galés, mas cuja 
Innocenc1a so depo1s de sua morte venha a se descobrir? 

E tanto é assi~, qu~ aquelles 9ue querem a abolição 
da pena de morte vao mais longe; e Já o conseguiram com a 
abolicão da pena de galés. · 
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De modo que aquelles que batem-se pela eliminação da 
pena de n1or-te são mais consequentes do que o meu collega, 
querem a abolição da pena -de galés, e. querem-n'o, com tanta 
força, é uma questão tão vencida na opinião publica, é uma 
questão que tem tal maioria, que já está consagrada neste ca
pitulo pelo Congresso; o que não me il11pede de ter, não u1na 
esperança agradavel, porque, felizmente, não me cévo no pra
zer sanguinario de ver decepada a cabeça de quen1 quer que 
seja, n1as o receio de ver reproduz-ido na nossa historia o facto 
da Confederação suissa, que, tendo abolido a pena de morte 
em 187 4, foi pouco tempo depois, pela n1ultiplicação de_ crimes 
hediondos obrigada, por plebiscito, a restabelecei-a. 
· Lembro-me de uma consideração adduzida por todos os 

criminalistas, e é que as estatísticas, regularn1ente organizadas 
em todos os paizes civilizados, provam que todas as vezes que 
a penalidade se mitigava, os crimes 1nultiplicavam-se. 

A conclusão a que chegam os partidarios sentimentalistas 
da tlleoria da abolição consiste, a meu ver, na consagração, 
feita no Codigo Penal, do prazo maximo de detenção cellular 
em 30 annos e deixan1, entretanto, de lado a idéa da detenção 
sem prazo fixo, modernamente lmbrada por Garofalo. 

O legislador, obedecendo ao impulso generoso de exten
der a consideração, sem distincções, a todos os indivíduos, 
perfeitos ou não, fixou arbitrariamente em 30 annos o prazo 
rnaxin1o de detenção. 

Pergunto: Qual é a vantagem que o legislador encnotra 
em fixar un1a semelhante penalidade? E' de um lado suppôr 
que, assim, clinlinuen.l1 os crimes n1ais hediondos, aquelles que 
eonvulsionain as populações, en1 cujo seio se dão, e impel
len1-os para v-erdadeiras explosões inconscientes, taes como 
a conhecida lei de Lynch, mr1 que a vindicta popular se 
exercita rnuHas vezes, e por outro lado acreditam que seme
lhante penal1dade é capaz de, applicada- mesmo a estes casos 
extremos, no fin1 dos 30 annos, pôr o ·individuo, que passou 
pelo soffrimento da prisão cellular concertado na sua consti
tuição cerebral, correcto. 

Engano. Não podeis negar, meus collegas, que entre esses 
casos monstruosos existe o ·que tódos vós sabeis - o crimi
noso latente - aquelle que tinha na sua constituição tod0s 
os motivos, todos os motores para taes crimes. Durante muito 
tempo esteve latente essa disposição; nen1 ·por isso ella des
appareceu, e um bello dia elle a exercita. Assim tambem o 
facto de termn passado trinta annos, não garante a sociedade: 
no dia em que for solto aquelle individuo, que levou todo 
esse tempo a pensar na sua vingança, a tel-a no seu cerebro, 
constantemente,. como outros tantos motivos de goso, vendo 
chegar, e1nfim, o dia em que póde praticar os actos que tanto 

. ten1po tinha prelibado, porque o legislador exige que não se 
elimine o réo e não póde impedil' que elle, viva o bastante 
para completar os 30 annos da sua pena. . 

Por outro lado não posso crer que o legislador tivesse 
abandonado a conden1nação capital, u que a penallidade' seja 
capaz de evilar, pelo exe1nplu~ uovu~ crimes. E' tão evidente, 
está tão no bom senso popular, todos nós sabemos por tal 
fórma que, de facto, taes disposições exercitam-se com po
derosos incentivos, como exemplo, para evHar novas infra
cções que não posso crer que o legislador tivesse posto de lado 
estas disposicões. 
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Pois ben1: á vista da consignação unica deste n1aximo, 
i'ica claro que o leg·islador acredita que con1 30 . annos 0.e 
prisão cellular os assassinos n1ais hediondos, os crrn1es n1a1s 
horrorosos ficarão afastados, isto é, a ~entação din1inu in\: Não 
precisa a pena de rnorte. não precisa accenar con1 o patibulo, 
não precisa accenà1· eoni esse ten·or que o d.esconhecido. post" 
?noTten~ cleterr11ina no individuo, para cun1prrr-llles as dispo
sições, para o crilne; não precisa aecenar con1 isto: a Hu
manidade já ten1 aUingido a un1 tal gráo de aporfeiçoarnento. 
a um tal gráo de civi1 jzação, que basta accenar-lhe con1 a hor-

. rivel detenção de. 30 annos de prjsão cellular, para que os casos 
hediondos, a5 peor·es 1nanchas da historia rnoral da HumaJ:?-i
dada, fi quen1 con1pletamente aí"astados. E, quando assrn1 
não seja, n1elhor será que se rnultipliquen1 as victimas dos 
assassinos do que sejan1 estes victimas da eliminação que a 
sociedade lhes impõe. 

O SH. PRESIDENTE - Declaro ao Sr. representante que 
está finda a sua hora e que o tempo de sessão já está excedido 
em 3! 4 de hora. 

O SR. BARBOSA LIMA - Taes foran1 as considerações que 
me foi passivei apresentar. No cunTprimento do Regimento e 
do enunciado que ingenuan1ente a.presentei. . . · 

O Sn. EsPIRITO S.'\N'l'O - Não senhor; muito· bem. 
O Sn. BARBosA· LI~f.A . . • de que exa1ninaria as questões 

do divorcio e do voto da 1nulher, não suppunha que pudesse 
ter taes interrupções, a ponto de .minguar-me por tal fórma a 
hora: e con1o faço Limbre em subordinar-n1e as disposições re,... 
gimentaes, concluo agradecendo aos meus collegas a benevola 
attençã.o que dispensaram..:n1e (Muito 'be·m .. ; 'n~uito 'be1n. O 
orador e felicitado.) ·· 

Fjca a discussão·· adiada, pela hora. 
Vern á Mesã a seguinte 

Declaração de voto 

Declaro que sempre votei pela emenda da Con1missão dos 
21 ao n. 2 do art. 65, a qual prohibia aos estados rejeitarem 
sómente a n1oecla legal e não a emissão bancaria ern circulacão 
por acto do Go'verno . ~ 

Sala· das sessões, 14 de janeiro de 1891. - L11onteiro de 
Barros. 

9 SR. PRESIDEN.'l'E des!gna para amanhã a· seguinte orden1 
do dra: · 

C.on~ir~uação da 111
• dis~usS'ão do titulo IV do projecto de 

Const'ttutçao -. Dos ctdadaos brazileiros; · 

. _ 1a dis~nss~o do titulo V - Disposições geraes e dispo
stçoes trasttortas. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 50 n1inutos da tarde. 

-
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33n SESSÃO, EM 15 DE Jj.N.EIHO DE 1891 

Pn:sidencia llu Sr. Prudente de Jloraes 

:\o rneio-clia, faz-se a chan1ada. ú qual respondern os Srs.: 
.Prudente do .Moraes, Malta Machado. Paes de Carvalho. João 
Neiva, Fr·aneisco Machado, Leovigildo Coelho. Joaquin1 Sar
Jnento, João Pedro~ Cunha Junior, José Srgundino, Manoel Ba
rata, Antonio Baena, Joaquinl Cruz, Theodoro Pacheco. Elvseu 
Martins, Joakim . Katuncla. Bezer'l'a de Albuquerque Junior, 
,Tosé Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcanti, }drncida 
Barreto. Firn1ino da Silveira, José Hyginu. José Siineão, Fre
derico SerTan o, Pedro Paul·;no, Tavares Bastos H.osa ,Junior, 
Coelho e Cau1pos, Thomaz Cruz. Ruy Barbosa. Virg·ilio Da
Jnasio, Dom ingus Viqente, Gil Goulart, l'vionteiro dt~ Barros, 
Lapér~ Bl'az Carneiro, Campos Salles. Ubaldino elo An1aral, 
Santos Andrade, Generoso Marques. Est.eYes .Junior, Luiz Dei
fino, Hamiro Ba1·cellos Pinheiro Machado, Julio da Frota. Ce
sario Alvin1. Americo Lobo, Eduardo \Vandenkolk, João Se
veriano, Saldanha Marinho, Joa.quiln de Souza, Silva Canedo, 
Silva Paranhos, Aquilino do !\n1aral, Joaquin1 l\furt.inho, Pi
nheiro Guedes~ Bel.fort Vieira. Uchôa Rodrigues, Tnnoc·encio 
Ser7.edello. Nina Ribeiro. Pedro Chermont, Matta Bacellar, 
Costa Rodrigues~ Casr~n1il·o Junior, Anfrisio F:ialho, Nogueira 
Paranaguá, Nelson. Pires Forre ira. Barbosa Lima~ .Bezerril; 
.Toão Lopes, F'rederieo Bnrge~ .• Tosé Avelino. Bevilaqua. Gonçalo 
Lagos, ~aseimento·, Pedro ·velho. Epitacio, Ped1~o Am.erico, 
Couto Cart·axo. Sá Andrade, Retumba. Tolentino rle Carvalho, 
Rosa e. Silva, .Toão Barbalho, Gonçalves Ferreira. José Marian
no, .Tuveneio rle .Ag·uiar, A.ln1eida Pernambuco. André Caval
canti, Raymundo Bandeira, Annibal F.aleão, Meira de Vas
concellos. Pereira do Lyra. .Toão de~ Siqueira, João Vieira. 
Luiz de: Andrade, Espirito Santo, Bellarn1ino Carneiro~ Pontes 
de Mirando. OH.icica. Gabino Bezonro. Ivo do Prado. Olive.ira 
Va.lladão. Felisbrllo · Freire. Augusto rlc. Freitas. Paula Ar
gollo, Tosta. Reabra., Anlonio Enzehio, Zama, Garcia Pires. 
Arthur Rios. Marco1ino Moura Santos Perr·ira. nustndio de 
Mello, Paula Guin1arã,rs. Milton. Amphilophio. Dionísio Cr.r
aueira. Lr.nvPgi1do Filgueiras. Barão de S. Marcos. Merlrado, 
Barão· de Villa Vi~,osa~ Priseo Paraiso~ Moniz Freire, ~\lhavde 
Junior. Fonseca e Silva~ Fonseca Hern1es. Nilo Pe('anha. Ur
bano Mareondes, Cyrillo de Len1os, Oliveira Pint.o. ·viriato de 
Medr.1ros. ·França Carvalho. Ba.ntisia da 1\'lotta, Frór.s da Cruz, 
Alcindo Cuanahara, Erjco Coelho. Samnain Ferraz. Lopes Tro
vão, .Jacques Ouriaur.. Mayrink. Domingos .Jrsuino. Vinhaes~ 

·Antonio Olvn1.ho. B:-tdarô. Pacifico lVIascarenhas. Gabriel rle 
Magalhães, ·Chagas Lobal o, .Ja~ob da Paixão. Alexandre Sto
ckler. Francisroo Veiga. Costa Senna. }dva.ro Botelho, Gonçal
ves Chavrs. Fr.lif•.iann PrnnR,. Viotti. Dutra Nicacin. Ferreira 
Rabello. Manorl Fulgr-~ncio, A.Rtolpho Pio. Arisf.ides Maia, Gon:
('alves Ramos~ Ca.rlos Cha.~·as. Costa Machado, PaleU.a, .João de 
Ave1ar. Corl'éa Rabe1lo. Ferreira Pires . .João Luiz. Bernardino 
de Ca.JÍTpns, J?ranc is cu Gl icPri o. l\h,ral~S Barros, Dorn inp;os de 
Mora As, Cai'val h ai. .\ ng·nlo Pinheit·o. .f\ilur~a. H.odo1nho de Mi
randa, Cnsfa. .lunioJ'. Rodrigues Alye~. Alfredo Ellis. Carlos 
Garcia, Rubiã.o .Tuniul'. J~leu1·y Curado. Leonoldo de BulJlf)rR, 
Guimarãr~ Natal. .L':f'rerln. Caetano de Albuauerque, Bellar
mino de Mendonça, .Mareiano de Magalhães, Eduardo Gnnçal-

36 
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ves, Fernando. Simas, Lauro Müller. Carlos de Campos, Sch
midt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, 
Antão de Faria. Julio de Castilhos, Borges de J\lledeiros, Alci
des Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Ba
ptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento e Fernando 
Abbott. 

Abre-se a sessão.·· 
Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Floria no Pei

xoto, Quir1tino Bocayuva, Saraiva, naulino Horn, Henrique de 
Carvalho, Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigues, Jus
tlano de Rerpa, Amorim Garcia. Theophilo dos Santos, 
Léandro Maciel, Francisco Sodré, Aristides Lobo, Conde 
de Figueiredo, Leonel Filho, Ferreira Brandão, Americo 
Luz, Do-mingos Porto) Francisco Amaral. Bueno de Paiva, 
Cesario Motta Junior, Lopes Chaves, Paulino Carlos, Mo
J'Pira da Silva e, sem causa, os Srs .\ Theoclurelo Souto, 
Rangel Pestana, Joaquim Felicio, Indio do Brasil, Lauro 
Sodré, Cantão, Almino Affonso, Miguel de Castro; Ber
.nardo de Mendonça, Santos Vieira, Manhfies Barref o, Alberto 
Brandão, Joaqu1m Breves, Virgilio Pessoa, Luiz 1\Iurat, João 
.Pinheiro, Lamounier, Domingos Rocha, Barão de Santa He
lena, Martinho .Prado .Junior, Luiz Barreto, Adolpho Gordo, 
Antonio 1')rado, Almeida Nogueira, Ernesto de Oliveira, De
metrio Ribeiro e l\1enna · Barreto . 

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

O Sr. 1. o Secretario procede á ·leitura do seguinte 

. EXPEDIENTE 

OfficiÓ do Sr. Dr. Hilario Soares de Gouvêa, datado de 
12 do corrente, remettendo o 1° fascículo dos trabalhos do se
gundo Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia.· relativo 
ao saneamento desta Capilal e de outras cidades do Brazil. -
Ao Archivo. 

· RPpresentação do official do Registro das Hypothecas e 
tabelliães de notas da Capital Federal, eontra os decretos nu
hléros 451-B, 955 e 1.155, de 31 de maio, 5 de· novembro e 
10 de dezembro do anno findo. 

Vem á !\lesa e vai a imprimir a seguinte 

Indicação 

O Congresso indica q'!l~ o Sr. Pres~dente entenda-se com , 
o Governo, de 9~e!l1 requ1slf.ará os. meiOs necessarios para a· 
mudança do edtficio em que ora funcciona preferindo na es
colh~, . o_ antigo edificio . da_ C amara dos Depu t.ados~ feitas as 
~,cqu_ISlçoes ·e desapropr1açoes que forem julgadas indispen
~aveis, devendo o Senado funccwnar no seu antigo edificio. 

· Sa~a das sessões, 15 de.ja?eiro de 1891.- José Avelino. 
-- Cyrtllo de Lemos. - Oltve1.ra Pinto. - Saldanha Marinho. 
~ J'róes da. Cruz. - Fonseca e Silva. - Nilo Peçanha. -. 
lacque~ Ou,rtqu~. - Manoel Coelho Bastos do Nascimento. -.
Beze?'rt!. - Joa~ Lopes. - Jl .. 'f3ezerra de Albuquerque. 
"- Antao de Farta. - Belfort Vtetra. - UchtJa Rodriaues. -
Pedro Chermont. - Matta Bacellar. - Manoel Barata. _ 

-
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A. Orrvalcanti. - Cassiano do Nasc'irnento. - Pinhei1'o ll'la
chaclo. -· Assis Bras'il. - Alcides Lima. - Pereira da Costa. 
-· José Augusto Vinhaes. - J esuino de Albuquerque. -
Lopes Tr·ovão. - Custodio José de Mello. - Raymundo Ban
deira. -- Santos Per·e-ira. - B. Carneiro. - A. Euzebio. 
- Prisco Paraiso. -· Barão de S. Marcos. - Arthur Rios. -
S. !Yledr;ado. -Joaquim Sa.rn~ento. - lYieira de Vasconcellos. 
- José :bíarianno. - João Barobàlho. - Juvenoio d'Aguiar·. 
- Arnphilophio Botelho Fr·eir·e ele Carvalho. - Espirita Santo. 
- Joti-o de S'iqueü·a. --- Alrneida Ba'J''í'cto. - Pirmi'iw da Sil-
rvcira. - Pedro il'!iW?'ÍCO. - Couta Cartaxo. -- Barão de Villa 
Viço~~u. - Viruilio Da·rnas·iu . - Augusto ele Preitas . - 1 gna
cio Tosta. -- Paula Gu'i'rfutrães. - Leovigildo Filgue'iras. -
J. J. Seab1·a. ·- Rosa J·unim·. -- ill. Valladão. - Felisbello 
.li1'reire. --José Be1•na.r·do. - Galvão. - Zama. - Ba1·bosa 
l.A'Iha. ~ Jusé Be'vilaqu.a.- João PedT'o'.- Q·uiríno Pires.
Cunh(t l'tt·nior. - Pinhei'l'o Guedes. - Aquilino. - Caetano 
de Albuque1·que. - Arne1·ico Lobo. -· Alvaro Botelho. -
Aristides .. tlaia. - Cha'ves. -. João Luiz. - H. Baptista·. -
Fernando Abbolt. ·- Ab1·eu. - Julio Fr·ota. -. Luiz Delfina. 
-Estc'ves Junior·. -Carlos de Campos.··- Generoso Marques. 
- Fer-nando M. de $i mas. - Eduardo . Gónçalves. - Frede-
rico Borges. -· · Al'inino Affonso. - Baptista da Motta.·- João 
da Silva Ret·urnba. - J psé Paes de Carvalho. Matta Ma
chado.. - Serzedello. ~ Carlos Garcia . 

. Vem á Mesa as seguintes 

Declw·açoes d.e voto 

. Déelãrarilos que~ si estivéssémos presentes, votariamos a 
favor da mocão que lembra o adiamento da eleicão dos con
gressos constituintes. 

Sala das sessões, 15 de janeiro de 1891. - Zama. - An
nibaZ Falcão. - José Augusto Vinhaes. --.- B. Carneiro. -··- Al
cides de Lima. - Pereira da Costa.-· Assis Brasil. - Ped-ro 
(Jhermorit. - Amphilophio .. - L. Bulhões. 

Declaramos que, si estivéssemos _presentes, votariarnos 
oantra a moção do Sr. representante .José Marianno sobré o 
adiamento da organização dós estados. 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1891. - A. Cavalcanti.-. 
J. Katunda.- Mattá Maohado.- Lui~ Delfina.- João Lopes. 
-E. Martins.- Caetano de Albuqum·que.- U. do Amarâl.
A· .Euzebio. -- Augusto de Freitas. -~ Mayrink. ---. Oliveira 
Galvão. - ()osta Lima. - Lapér. 

Declaramos tér vótàdó contra. a mQçao apresentada na, 
sessão penultima pelo Sr. representante Dr. José MariaiiilO, e 
approvada na se&são dê hónte·m. 

.. Sala das sessqes, 15 de janeiro de 1891. -· Peà1·o Ame
rico. - Firmino da Silveira. 

ORDEM DO DIA 

biSCUSSÂO DO 'riTULO IV DO PROJECTO DE CONSTI'Í'UIÇA<l 

Continua a 1à discussão do titulo IV do projectú de 
Constitui cão com as :rnendas apresentadas. 



E' lida, apoiada e eutra conjuctarncnte err1 discussão· a 
seguinte 

En~enda 

Ao art. 72, § so 

Substitua-se pelo seg·uinte: 
E' prohibida a fundação de novos conYontos ou cn'dens 

rnonasticas, e a entrada de n1ais padres jesuitas no paiz. 
Sala das sessões, 15 de janeiro de -1891. - B. de Carnpos. 

- .:..li oraes Ban·os. -- Anyelo Pinhei'ro. 

O Sr. Coelho e Campos .;_ Sr. Presidente. Entre quantas 
questões graves e interessantes nos· offerece .o titulo em dis
cussão. nenhtnna, eom certeza, sobreleva as que se contêm 
em algun paragraphos do art. 72. 

Disse o Viseonde de Chateaubriand que tres grandes ver
dades forman1 a base do edificio social: a verdade philoso
phica, a verdade poütica e a verdade religiosa. 

E con1quanto, Sr.· ·P.residente, as constitp·ições, en1 geral, t 
não contenham senão pl.;e:éeüps relativos á verdade politica, · ·.' 
por correlação desta e sua af'finjdade con1 a verdade philo
sophica e a verdade religiosa sob 'à .. ·p,.Qnto de vista do Direito 
Publico nas garantias que offerec.e ás'i·iberdades publicas e 
i~diyiduÇtes, consig11:an1· ellas, por vezes, \,na ... "-c!_~~!~ração dos 
direitos, regras relativas a ess~as dua:::; outras grancle~erdades, 
sobre as quaes assenta, tambem, o edifício social. · :,"" . 

E com razão, senhores: si a verdade politica é a ó~tlem 
.e a· liberdade, a ordem, a s'oberania exer~cid:a pelo Poder ·(; ã. 
liberdade, o direito dos pDvos, sob o ponto de vista deste's di
reitos e de sua g·arantia, estabelece o art. 72, certas theses de 
ordem philos.ophica e religiosa. Refiro-me aos-§§ 3o a so do 
art. 72. . 

· H a em· cada uma destas :disposiçõe,s, e no seu comple~o; 
questões ~e tanta ,!Dünt:t para o homen1 e para a so.cieda~ . .e, 
q~e _o legislador n~o pode abordai-as sem certo taeto e 'id).IS
criçao, para que nao compr01netta, e, antês assegure, o prJtn
cipio cardeal, que ellas envolvem, o direito soberano por ~;~x-
cellencia, a ~iber:da~e de .COJ?.SCiencia. · ~J ·• 

A consciencia e o direito do homem por excellencia~ e, 
s·egundo o Espirita das leis, 'como que um throno em qu('J a 
alma humana se senta com dignidade, e quando o mu~1.do 
brade contra ella, e o orbe desabe sobre o seu corpo fr~~gil, 
si, por vezes, ·ella retrahe-se e vela-s'e, para logo se er ue 
e apostropha o poder que a afflige: Siste, victor, heroa caltcas. 

Não se me inquira, neste momento, por minhas crr~nças 
individuaes. Não é em no·me do que sou, do que sinto e ~·,penso 
como fraco mortal neste valle · da existencia, que occ 'Ipo a 
tribuna sobre· estas questões delicadas. , . ~ · 

Si professo a religião de Christo, si almejo-lhe al domi-
1 nação universal, e a realização desse - unus pastor ~);. 11:num 

ovile, a que aspira no volver. qos tempos, homem pc~~ItiCo e 
representante de uma collectiv1dade, nãD tenho o dirr(3Ito de 
moldar e affeiçoar as instituições do paiz por minhas tyrenças ' 
e volições individuaes. ) . . 
· Quando· Frederico II conquistou a Silesia, elle, dJspirito 

voltairiano, indifferente em materia religiosa, respeH!ou, en
tretanto. e conservou a ordem dos .iesuitas que alli eneontrou, 

-
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acatada, reverenciada pela população, não obstante a bula de 
abolição da ordem, pnr Clemente XIV. 

Ahi, a meu ver, o perfil do estadista do homem verda
deiramente politico no exercício da soberània. 

Assim, eu, senhores do Congresso, assim todos nós. Si 
a9u_í ha catholicos e1n maioda, si ha discolos, protestantes, in
dlfforentos e, porventura, atheus, guarde cada um .os seus sen
tinwntos individuaes, fique com o seu Papa ou soberano pon
tífice. con1 Luthm·o ou Calvino, Diderot ou Voltaire, Proudhon 
ou d'El<?lback, que não (~ lieito in1pür a crença a quem quer 
que se,1a, c n1enos ú Nação, n1órmonto neste n1omento his
torieo. en1 que se lanç.an1 as bases indostruetiveis da grandeza 
da Patria. considerando o seu passado. o seu presente e o seu 
futuro. (Apoiados.) · · 

Não disse ben1, senhores; aqui ha catholieos, diseolos de 
ordens diversas, talvez; não ha, porén1, atheus. 

Disse Aristoteles: Aquelle que for tão intrepido que negue 
a acção de Deus sobre os destinos do .Mundo é un1 doido. Um 
philosopho n1oderno accrescenta: E' preciso ser-se maniaco, 
para ter a coragen1 da impiedade. Ora, é inutil dizer que neste 
Congresso não ha doidos nen1 maníacos. (H a um apw~te.) 

Eu disse que, a par da verdade politica, ha a verdade phi
losoplüea e a verdade religiosa, con1o fundamentos do edi
ficio social; a verdade philosophica, a tríplice sciencia das 
cousas 1noraes, intellecluaes e naturaes; a verdade religiosa, 
o conhecin1ento de Deus n1anifestado pel.o culto. 

E si o Estado é a so-ciedade en1 concreto representada 
pelo Poder que a dirige, eu trato clelle, sobre estas verdades, 
como Thiers, glm:ioso estadista, na tribuna franceza, dizendo: 

"O prilneiro dos deveres para um governo é procurar para 
o pov.o a satisfac~.ão elas necessidades materiaes; mas, depois 
vem a sa~ isfação elas necessidades IDoraes, isto é, a ins
trucção scientifica e moral. Mas as idéas n1oraes, para dar
lhes mais auctoridade, convern collocal-as sobre uma elevada 
sancção : puzeran1-n'as, portanto, s.ob a protecção das idéas re-
ligiosas. · 

"E' a pratica ele todos os povos e de todos os governos 
sensatos e honesLos. Da h i resulta o dever para todo governo, 
não só de respeitar. n1as ainda, :de favoreeer todos os cultos, 
pois é deste 1nodo que elle ha de dar o maior apoio possível ao 
desenvolvimento n1oral." 

Isto quer dizer que o Estado não póde ser indifferente e, 
menos, atheu; e, antes, :deve girar en1 un1 an1biente moral e 
religioso. 

Sendo egual concnito enunciado por urn illustre repre
sentante pela Bahia~ con1 protestos da parte de qutros, de que 
o Estado religioso nã.o era idéa republicana, clrr~stão novo no 
regímen actual, não obsta_nte liçlo en1 ~uas doutrina~, opponl~o 
a estes protestos a auctor1dade 1nsuspe1La ~e Jules S1mon, _P~1!
losopho e republicano, que assin1 s·e expnn1e na sua Reltgtao 
Natural : 

~·ne resto. dir. .Tulrs Silnon, a in1potencia do Estado não é 
senão para o culto proprian1ente dito, para as forn1ulas, para 
o rito. O Estado nã.o púde, nunca. sr.r sacerdotal, 1nas elle é, 
necessarian1ente. religioso: O :Estado não póde ser atlleu. 

~·Basta, para se convencer clisl.o, considerar o :funclan'lento 
sobre que elle ecpousa. O Eslaclo sô poderia srr atheu si 
8lle apenas fosst' úma convençãn fnrmada entre ns eicladãos 
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para armar o interesse geral contr·a as cubiças do interesse 
privado; em outros termos, si a sociedade não fosse s~enão 
um contracto social. l\'Ias a dóut.dna do contracto social é 
falsa, ou, pelo n1enos, é incompleta. 

" ... O Estado é o dever armado. é a n1oral viva. E' um 
pacto entile os homens, sem duvida, :inas é, primeiro. que tudo, 
um pacto entre os hon1ens e Deus: Si o Estado se liga a Deus 
pela justiça, é preciso que elle o declare ... 
. "Fallar da moral eterna, da dedicação ao dever e á Patria, 

dá Providencia Divina. não é atttentar ~contra a liberdade de 
consciencia. A sociedá:de não fere a consciencia de nenhum 
âós seus membros quando ella não proclan1a senão seus dogmas 
sagrados sobre os quaes todos os homens estão de accôrdo. 
Itnpôr um culto, prohibir um culto é uma tyrannia, é usurpar; 
apoiar-se sobre o dogma da Providencia Divina é satisfaze~ ·a 
consciencia universal, é honrar-se a si mesn1o, é dar á lei e 
á Patria um caracter religioso. · 

. "Conhece-se mal a liberdade quando se crê que ella não 
póde ser salva senão ·por negações. Conhecem-se mal os 
hotnerts quando se conta, unicamente, sobre a força de sua 
razão, e si se abstêm de fallar á sua imaginação e ::~.o seu 
cor&ção. Que as religiões e as escolas ensinem os dogmas, mas 
que o Estado lembre a grandeza e a protecção da Providencia." 

. Si . o Estado religioso não é idéa republicana, dar.;..se-á que 
Jules Sin1on, emerito chefe republicano em seu paiz, justa
mente considerado o cerebro do Mundo, não tivesse a compre
he.nsão das idéas republicanas ? 

Mas, nesta hypothese, quaes as idéas republicanas? Será 
a completa indifferença em materia religiosa, ou o atheismo? 

Provoco a que se indique uma nação, um povo, em todo o 
quaçlrante do Universo, de fórma democratica, ou não, que 
professe a irreligiosidade: o atheismo! Na As ia, na Africa e 
Oceania se observa o mesn1o phenomeno que na culta Europa; 
e tia livre Arnerica: os estados, protegendo os cultos, ou, pelo 
menos, respeitandü-os e_ affirmando-os. · 

Eete facto, geral, universal, não será testemunho eloquente 
de que o Estado religioso é idéa vencedora no regimen dás 
Nªoões .. 
-·- UM: SR. REPRESENTANTE ~ Mas V. Ex. não :l!dniitte a 
separàção ·da Egrêj a do Estado? 

- O SR. doELHü E CAMPos - Admitto, e opportunamente 
V. Ex. verá por que admitto. . 

Por êrfiqüanto, consinta que prosiga em minha argu-
meiltaéãó. . 

Não se objecte que os Estados Unidos e a Suissa não têm 
religião de Estado . · 

Assim é por C{)nsiderações politicas, pois os· Estados Uni
dos t~m. mais Cle · 20 s~itaS', nenhuma das quaes representando 
a maioria da populaçao . 

:Em relação á Suissa, actua a mesma -razão . · 
Se~ue-s_e, por. i_sso, qué não sejam estados religiosos? Ao 

COntrariQ, SaÇ) religiOSOS, profundamente religiOSOS. 
Tocqueville, Laboulaye, Claude Jannet o affirmam . 

. . ~s~ pela razão indicada não ha um culto official, todavia 
·foi de1xa~o aos cantões a questão do culto. 

. A- lei athea! obra franceza, não tem echo · naquelles dous 
paiZes. 

Nos Estados Unidos, aos actos officiaes de certà impor
tancia precedem solennidades religiosas. Assim na abertura. 

-
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dos parlamentos, nos feriados nacionaes. O Governo ordena 
preces n~s crises afflictivas. E o domingo é tão respeitado 
que, ca1Hndo nesse dia o anniversario da Independencia foi 
adiada a solennidade .official, por este motivo. ' 

. Referirei dou s factos característicos: Na Pensilvania. foi 
dejxado um legado a uma sociedade de atheus para o· fim 
expresso de estabelecer uma escola publica de incredulidade: 
O Tribunal Superior julgou-o insubsistente pela immorali
dade do fim; na Carol i na do Norte, um Sr. Thorne deputado ao 
parlamento, prégava o atheismo por todos os modos. o par
lamento, por maioria, expeliu-o por este motivo, do seu seio. 

Quanto á Suissa, não ha quem não saiba que é um dos 
povos em que o sentimento religioso é mais espalhado, màis. 
forte e mais esclarecido. 

E como o povo pensa, pensa o seu governo: haja vista 
o preambulo de sua ultima Constituicão, que se abre por 
estas palavras - Em nome de Deus Todo Pode'l'oso! . .. 

Quer-se mais claro? 
Ha, eu sei, a escola radical, que propaga a doutrina que 

combato. E' éUJsim que de Tracy entende que, qtianto menos 
força têm as idéas religiosas em um paiz, mais se é virtuoso, 
feliz. livre e tranquilo. · 

E' como nen~am aquelles que querem excluir o espírito de 
religião t:o Estado. . 

Mas é um erro fatal, e, salvo o radicalismo, não ha prin
cipio republicano que tal professe. 

Pelo contrario. eu vejo os verdadeiros republicanos, os 
repuhlicanns _pu'l' sang, com inéas muito outras. 

Cluude Fauchet, republicano da Revolução franceza, dizia 
nà Assembléa Nacional: · 

. ''Povos e reis!' vós dependeis. egualmente de De"..ls, isto 
é, da verdade, da jusUça e da moral. - em uma palavra, da 
religião, sem a qual não existe verdadeira virtude, nem di
reitos inviolaveis, 11em sociedade positiva." 

George Washington, a maior gloria democ-ratlca do 
mundo despedindo-se dos seus concidadãos, dizia-lhes: "Re-

. ligião, moralidade. eis aqui os es! e i os indispensaveis de 
qualquer Estado. Deixem de gabar-se de patriotas aquelles 
que querem abalar estas coluronas fundament.aes do edifício 
social. O verdadeiro Patriota deve honrai-as e amal-as. Un1 
livro volumoso não bastaria para mostrar quanto ellas pro
movem a felicidade do povo e de cada individuo." 
· E Laveleye, de idéas liberaes adeantadas, senão republi
canas, acha que o sentimento religioso é mais necessario na 
Republica que na Monarchia. A republica suppõe a liberdade, 
e a historia attesta em todas as suas datas, diz elle, que não 
h a. liberdade sem costumes. nem costumes sem a religião. 

Accrescenta· o eminente publicista que á fé christã dos 
puritanos deve a grande. Republica norte americana a solidez 
de suas instituições; á fé ~dos cavalheiros flamengos (les 
gueu.r- ). se deve a gloriosa Republica das Províncias Unidas. 
A Suissa tem como base de suas instituições o seu senti
mento reUgioso geral. forte e esclarecido. 

A' Republica utilisa mais o senLimento religioso que á 
Monarchia, c<mclue o illustre publicista belga. 

U~1 Sn. REPRESENTANTE -. São pontos de vista. 
O SR. CoELHo E CAMPos - São pontos de vista,· mas 

pontos de visla pralicos, sensatos, em que se deve collocar o 
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legislador, e não phantasias e idealidades que nunca foram 
nem podem ser governo. (Apartes.) 

Si, facto geral universal, o sentimento religioso é tenden
cia irresistivel, a que cedem g·overnos e povos; si, como deixo 
d~to, o Estado não pó de ser atheu; si á Republica é mais ne
cessario esse sentimento religioso, p.or que a Contituição da 
Republica do Brazil ha de, excepção isolada, ser a unica nota 
dissonante neste concerto geral da Humanidade ? 

Que é uma Constituição ? De que elementos se fórma? 
Lerei ao Congresso uma citação de Sis1nondi, republicano 

ardente, apaixonado, espírito al·tivo, independente at.P. o excesso. 
Diz elle: 

"A. Constituição con1prehende todos os habitas de uma 
nacão. suas affeicões. suas recordações, as necessidades de sua 
imaginação, tanto quanto as leis. . . Tan1ben1 nada indica um 
espirita n1ais superficial e mais falso, ao n1esn1o tempo, que 

. a pretenção de transplantar a Constituição de un1 paiz para 
outro, ou a. de dar urna Constituição nova a u1n povo, não 
segundo o seu proprio genero ou sua. p1·opria histo'ria, mas 
segundo algumas 1•eg1•as, q'ne se têrn decoraclo do non~e de 
principias. 

'~O ultimo seculo, que tmn visto nasceren1 tantas con
stituições banaes, tantas dessas constituições de emprestimo, 
póde, tambem, dar testenTunho de que não ha uma só que 
i:enha correspondido, ou ás vistas do seu auc.tor, ou ás espe
r_anças daquelles que as acceitaran1. 

" Repetimos aos leg·isladores que o poder de crear não 
lhes foi dado, e que elles· devem se julgar felizes si conservam, 
ao mesmo tempo que melhoram.·" 

Representa, porventura, nossa Constituição, nos pontos 
que discuto, os habitas, o genio, a historia da Nação, sua ln
dole, affeições, necessidades de in1aginação e tradição quasi 
unanimemente catholica desde a solennidade do Monte Pas
choal até os tempos hodiernos? 

E' ella, acaso, a transplatação intelligente, logica de na
ções consimiles, os Estados Unidos e a Suissa? 

Ne·m uma nem outra cousa: 1°, porque, no regimen da 
verdadeira· liberdade, un1a nação de 14.000.000 de catholicos 
não supporta as amplitudes e re·stricções contradictorias dos 
§ § 3° a so do art. 72; 2°, porque .outras foram as razões de 
legislar daquellas duas republicas, e~ desde que não S'e dão 
as mes,mas razões, não podemos adoptar as mesmas disposi
ções; e si as adoptan1os. é sem razão de ~er ou por fundamento 
diverso. 

Con1 effeit.o, outras são as causas impulsivas das dispo-
sições que commentamos. · . 

Trata-se de uma innovação, em nome de uma aspiração, 
apenas. do Dir·eito Publico moderno, que eleva á altura rle 
um principio o laicismo pela secularização do Direito em sua 
applicação ao homem, á familia · e ao Estado. Mas, si susten
tavel este principio e delle se, convence o legislador, basta isto 
para que o decreto em lei, sen1 consulta ás eondjções meso
logicas do povo, para que legisla? 

E', porventura, a Nação a m.ateria vil das experie.ncias do 
legislador. ou é este que deve conforn1ar-se com suas idéas 
e sen tin1entos, como seu n1anda ta r lo·? Interpretou -o Governo 

-
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Provisorio estas idéas e sentimentos da Nação nestes pontos 
em discussão? 

lnterpretatio üla 8urnenda lJ'UOe absurdurn evitetu1· diz 
a Her~eneutica. Applicar o zd·icisrno, como faz o art. 72. é 
a~ctor1zar este clilen1,ma: ou a Nação abandona sua lei réli
glosa, para obseFvar a lei civil, ou desobedece, e resiste a esta 
para bem .servn~ áquella. 

Ora, isto é absurdo. porque é o Direito contra o direito. 
a collisão de deveres pelos eon:fli.ctos inevitaveis e desordens 
consequentes. 

Isto não é possivel. 
. A. :t'uncção l~~gislativa dependo rle preceit.os o regras, c a 

scwncm InesologJCa llw é un1 factor importantissimo. 
N~o hasta proc.lamar esLe principio-, ,porque se o julga bon1. 

é preciso que o povo o con1·prehenda n não levante resistencias 
que lhe destruam as vantagens. 

Solon dizia qúe não deu aos aLhenienses as n1elhores leis. 
que elle pouclo conceber, n1as as n1olhores que elles podiam 
supportar. 

O n1eio é tudo. E' o ensinam~ento da ·Historia. Debalde 
Bruto Inata a Cesar, por an1or da liberdade, porque logo de
pois desesperou clella. Debalde Cicero, pelo Inesn1o funda
mento. approva a n1orLe (J,o tyranno; n1as elle reconheee logo 
que a tyrannia era inevitavel. 

E' que Ron1a tinha perdído 1 o das ~s condições de exis
tencia da liberdade. Depois elas guerras civis de Mario e de 
Sylla, ella estava an1aclurecida~ preparada para o despotismo. 

Não é que un1 povo esle,ia sómente adstricto ao seu pas
sado~ ha tan1berr1~ a Jei historica da perfectibilidade, a que elle 
cede irre.sistiveln1ente. e ahi estes dois phanaes para o legis
lador: a razão, que descobre o que é possivel. (Apoiados.) 

E' con1 estas duas lan1padas, com estes dois phanaes que 
trato ele apreciar as interessantes questões que ora nos 
occupa;m. 

O SR. FREDERICO BoRGES - Con1 essas duas la1npadas não 
se póde transviar. (Apar·tes.) 

O SR. CoELHo 1t CA'J\IIPos ·- Senhores, a idéa capital, a 
idéa n1ãe, de que decorren1 os princípios consig·nados nos para
graphos a que Ine refiro~ é a separação da Egreja do Estado. 

UM SR. REPRESENTANTE - Mas V. Ex. acceita a separação 
·da Egr,ej a do Estado? 

O SR. CoELHo E CA'l\1Pos - Acceito. n1as vou dizer por 
que. 

Ao apparecünento do decreto de 7 ele ,ja.neiro .. qu_e esta
beleceu essa separação, devo declarar, s~ntl hes~taçoes em 
meu espírito, parec~eu-me inoipportuna, Incanven1ente, bem 
que visse que era inevi tavel. _ . 

Inopp.ortuna, porque tratava-se de uma naçao quas1 
unanimemente catholica. 

UM SR. REPRESENTANTE - Não apoiado, reina a maior 
indifferença, não ha catholicos enLre ·nós. 

O SR. CoELHo E CAMPOS - E' o que diz V. ex,, n1as 
illude-se. 

Ü MESM:o 8H. HEPRESENTAN'rE - E' a verdade. 
O SR. CoELHu E CAMPO~ - Si ~~ssa fosse a verdade, então 

não srri.an1 indift'erentes, sônu~nfe. ns brasileiros, serian1 to-
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dos os povos, porque, em geral, têm todos eHes a mesma alma 
e coração, e, neste caso, nã.o haveria religião no mundo, .seria 
tudo apparencia calculala, hypocrisia, isto é, a Humanidade 
!Iludindo-se a si mesma. E' possivel? (Apartes.) 

E' uma illusão. apreciação irreflectida, falsa, contra· a 
qual protesta todo ó mundo, e todo o mundo não se engana. 
( Trocarn.-se apartes, que interro'm([Jem o orador.) 

O SR. PEDRO AMERICo ~ Vai muito bem, Sr. Doutor. 
(Apartes.) 

O SR. CoELHo E CAMPos - Assim, não. Não tenho a pre
tenção de convencer aos que me interrompem. SS. EEx. são 
radicaes. Eu me confesso espírito pouco adeantado. (Não 
apoiados.) .. 

E' a verdade: não p.osso. não quero ser adeantado como os 
illustres representantes; represento; antes, a resistencia. 

O SR. FREDERICO BoRGES - E' um espirita muito refle
ctido. (Apoiados.) 

0 SR. COELHO E CAMPOS - Não arlmitto phantasias, a que 
sempre contrapuz o bom sens{l na funcção legislativa. 

AlPm de inopportuna, achei e~sa separação inconveni~ 
enfe: não tanto a EgrP.ia. como , principalmente ao Estado. 
(Apoiados e não apoiados) o fu~uro o dirá. 

UM SR. REPRESENTANTE - Não se q11er que a Egreja ga
nhe nem perca.: é uma questão de princípios. 

O SR. CoELHo E CAMPos - Não é sómente qnestão de 
princípios, é. tambem, de circumstancias. O legislador não 
applica princípios sem a apreciação das circumnstancias. 

O SR. SEABRA - Como perde o Estado? 
UMA voz - O Estado ganha muito. 

10 SR. GoELHo E CAMPos - Si o Estado não perde, e ganha 
muito, porque nações adeant.adas, como nós não somos, e em 
outro gráo de civilização, não fizeram essa separação, prefe
rindo proteger e manter um e mais cultos? E' que essas van
tagens só occorreram aos republicanos do Brasil? (Apartes.) 

. . O que eu noto é muita inexperiencia, ou antes, muita 
phantasia. cotno si os povos se governassem pelo. empirismo 
dos systemas. · · 

Deixemos o incidente: eu já disse que acceitei o decreto 
de 7 de janeiro, e acceitei-o pela previsão de uma hypothese 
.lá _por mim, ~a tempo, figt~rada, etn que essa separação se 
faria · necessar1a. . 

Assim é que eu disse na Gamara dos Deputados, alludindo 
á cortdemnação dos bispos do Pará e OUnda: "Não basta com
prehender o poder e a grandeza da religião; é mistér com
prehender, tambem~ a sua dignidade e a sua liberdade. E' 
J?I'~ciso, como disse Guisot, respeitar o direito das crenças re-

. hg1osas. Ne_m a supremacia da Egreja; nem a supremacia do 
Estado, nem Carlos Magno depondo a sua espada victoriosa 
aos pés do pontífice, nem Pio VI submettendo a sua tiára á 
prepotencia de Napoleão. Fó"ra disto, não ha independencia 
de poderes, não ha dignidade nem liberdade· só resta a· for
mula de Cavour - "Egreja livre - Estado' livre." 

. Si·ao ten1po da lVIonarchia, que nada tinha de radical, 
mra1s de ~1ma vez . foi comi?romettida a autonomia da Egreja, 
por confhctos e actJs Inultiplor; cl.: intromissão do Governo na 
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esphera :r.eculiar da Egreja, fac_il e_ra prever, e os factos vie
~am co_nhrmar, que _com o radwallsmo da nova situação era 
Impossive!_ a harm:on1a dos dous poderes e imposs,ivel, portanto, 
a sua un1ao condigna. 

. O . d~creto ~e 7 de Janeiro era quasi inevitavel, e, por suas 
d1spos1çoes, multo acceltavel. Salvo a mão-morta já sem ra
zão de _se1·; exlingn indo-se o padroado, prohibi~do-se a in
tervençao do Estado, assegurando á Egreja a personalidade 
juridica para se reger e adquirir, deixando aos estados a sub
venção ao culto, eram suas disposições qual mais acertada. 

lVIa~ sua apparição foi como que uma nebulosa encantada, 
um3. rruragem da duração da rosa de Malherbe. Veiu logo o 
decreto de 22 de junho, e com elle a eliminação da doutrina 
anterior. 

Por que senhores? Porque o fino e puro ·ouro da liberdade 
se converteu em chumbo vil da escravidão? 

A irreligiosidade,. senhores, e sómente ella. Irreligiosidade 
que, a pretexto de liberdade, que todos querem, chega a to
ler~r a immoralidade, o crime. Irreligiosidade, quando com
prime e mutila a funcção espiritual. (Apartes.) Irreligiosi
dade, quando, pelo ensino leigo, pretende levantar o futuro 
sobre homens sem alma, espíritos sem coração, consciencias 
sem fé, sem lei. . 

O SR. :FREDERico BoRGES - Consequencia do ensino leigo, 
que a Constituição proclama. (Apartes.) 

UM SR. REPRESENTANTE - Mas V. Ex. quer que até nisto 
o Estado proteja a Egreja? 

0 SR. COELHO E CAMPOS - Eu não fa1lo de protecção á 
Egreja, a protecção que quero é a protecção devida a todos, 
rtão é protecção, é garantia. (Apartes.) 

·verá \'. Ex. o que eu quero . 
O que eu quero é evitar o que se deu em França, onde, 

a pretexto de ensino leigo, não se fala em Deus nas escolas, 
porque a lei o impede~ porque Deus é uma idéa abstracta, 
porque Deus não existe, como aconselhavam os directores aos 
professores. 

O que eu não quero é a escola sem Deus: porque não vale 
a instrucção sem a educação: e a educação é a instrucção mo
ral, a religião, a divindade. · 

UM SR. REPRESENTA-NTE - A instrucção moral pertence 
á familia. 

O SR. CoELHo E CAMPos - Conhece mal o nosso estado 
social quem proclama theses tão absolutas. 

Eu não sou nenhun1 devoto casuistico, nem é por minhas 
crenças que assim me enuncio, mas por bem da ordem so:
cial, de que a instrucçãD moral é factor importantissimo. 

Voltarei ao assumpto. · 
Por emquanto, peço per1niS1são para atar o fio de minha 

oração. 
Eu dizia que o projecto de Constituição é o obra da irreli

giosidade, que desejo conjurar do nosso paiz, sem que, por 
isso, o queira theocratico, sacerdotal. ou que outro nome 
tenha. 

lJM SR. REPRESEN'l'ANTE.- Mas a Constituição não ·quer 
o atheismo, desde que consagra a liberdade de cultos. 
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O SR. CoELHo E CAMPOS - De accordo, mas como o faz? 
Latet: anguis ... Verá V. Ex. as causas de minhas aprehensões. 
(Apartes.) · 

-VozEs -- Sim, ouçamos 
0 SR. COELHO E CAMPOS - 0 decreto de 22 de junho, of

ferecendo-nos o projecto de Constituiçã.o~ abrogou o de 7 de 
ianeiro, coarctando a liberdade á Egreja Catholica, quando 
este a . dava plena, cónculcando a consciencia catholica, que 
este respeitava inteiran1ente, prQhibindo a pr.ot~CQ~O ao <?Ulto~ 
que este facnltava. E,. ao passo que coarcta a rellg·1ao nac1onal, 
concede ás mais crenças liberdade tão i1Umitada, que tolera 
a imn1oralidade e, até, o crin1e. 

UM SR. REPRESENTANTE - Onde está isso? 
O SR. CoELHO E CAMPOS - V0ja o § 3.0 Ahi não tem li

mites a liberdade dos eultos. a não ser quanto á mão 1norta. 
· O atheismo é, segundo ten1oigne, un1a religião,. um ~ulto. 

O morn1onism.o é uma religiã.o, un1 culto. Assin1 o IslamlSI:llO, 
o fetchisn1o. ete. Portanto. todas estas seitas ·e seus cultos 
poden1 ser éxercidos livremente. . 

Assiln, já é un1 crime o·.attentado contra a n1or·al pubhca, 
cuja primeira base é a existencia de Deus . .Já não é um crime 
a polygmnia, ponto da doutrina dos ·,m,ormons. Já ~~ li.cito o 
suicídio in1posto á n1ulher islan1it.a, obrigada a sepultar.:.se 
con1 o cada ver do n1arido. Já são adn1issiveis as crendices 
barbaras do fetchismo, as brucharias, feitiçarias, etc.. . 

Si isto é a liberdade, n1uito falsa noção se ten1 da liber
dade. Si tal f-osse a liberdade, a licença, a desorden1, já não 
teria1n significação. A liberdade é a faculdade de se :fazer o 
que se deve querer.- :Póra di.sJ.o, não ha 1iber.dadP, diz· :Mon
tesquieu. 

Con1o ad1nittir a liberdade, pernlittindo c garantindo o 
livre exercicio de praticas repugnantes, con1o essas do athe
ismo, do morn1.onismo, islamismo, fetehismo,· etc.? Não com
prehendo. 

Só tenho que louvar e· applaudir a Commissão, por sua 
emenda, a·diantando a este paragrapho as palavras - guar
dadas as leis crirninaes. 

UM SR. REPRESENTANTE - . Esla limitação póde dar 
logar ao extremo opposto de eoaretar a liberdade religiosa. 

Ü SR· COELHO E CAMPOS - Tudo póde acontecer, mas 
não é de suppôr que tal se dê; porque a lei é um acto de 
razão e justiça, e o legislador se deshonraria si, para c.ohibir 
o crin1e, :invadisse a esphera do direito legitüno. 

Essa justa lin1itação, que a Constitui(;ão não faz, é con
sagrada em algumas legislações, que admitten1, tamben1. a li-
berdade de cultos. · · 

Si ha liberdade para as praticas mais 'repugnantes, porque 
essa excepção odiosa em relação á Eg·reja Catholica - cer-
ceada e. limitada en1 suas funcções? · 
, · A liberdade ta~bem para a Egreja não é justiça sómente, 
e ._acto de coherenc1.a. Entretanto, e·n1 vez da liberdad·e a Con
stituição autorisa até a violencia, con1o se vai ver. ' 

Veja o ~ 4°: O casan1ento c,ivil . 
. S~nhores. não sou infens.o ao casan1ento civil; acho que 

é d1relto elo Estado authentica.r· aeto.s in1portantes da vida hu
n1ana, rl~ que decorren1 ef'feitos civis; n que é hoje tanto mais 
nrerssar1o, quando, separada a ]~grr,ja do Estado, .o padre já 
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não ú obrigado a minisLnu· o~ dado-.: ou do~urnentos ele qUe 
precisa o Estado . 

Por outro lado, a lei de t t de scterr1bro de 1861 é lacu
nosa; pois não tinha n1eio legal ele casar-se no paiz aquelle 
que não professava un1a religião, ou que a tivesse, mas sem 
ministro, no paiz que celebrasse o acto. 

Nestes termos, o casan1ento civil é uma necessidade. Se
gue-se, porém, que devu ser obrigatorio e precedente ao acto 
religioso'? 

UNI tli-t. .H,EPHESEl' 'l'A.wl'l;; - No usLado actual ele nossa so
cidade, si nãu for ob1·igatori o, de nada valerá. 

O Sn.. COELHO E CAJ.\IPOS - Não dev1~ e não póde ser obri
gatorio. Não deve, pot·que trata-se dr. un1a nação catholica; e 
si a r8ligião não é urna convenção, uma n1enti.ra, o casan1ento 
é um acto essencialmente religioso, urn sacramento. um do
gma, de que nenhum catholico póde prescinclil". Não póde, 
po:rqu e o casamento e i vil, no esta;do de nossa sociedade, é in
exequível smn a violencia, e a violencia, en1 casos taes, é um 
attentado, um crime. (Apa1·tes.) . 

Sei que o Estado não prohibe o casan1ento religioso, en1-
bora não o re·conheça; n1as, para fazer effectivo o casamento 
civil obrigatorio, elle attenta contra a liberdade de cultos e a 
liberdade de conscieneja, que ,aliás, peoelama co1no princípios 
sagrados. 

Attenta contra u culto L' a consciencia, quando com1nina 
penas ao padre que celebra o casamento relig·ioso antes do acto 
civil. 

Si (} padre, no exercicio do seu n1inisterio, não ten1 que 
ver ·con1 o Estado, si· o Concilio de Trento é o seu cod igo, - si 
o casan1ento civil é, a seu ver. un1a invasão do poder civil em 
jurisdição da Egreja, un1 facto jn1moral, um concubinato, essa 
comminação~ pela qual se o faz cun1pliee obrig·aclo de actos que 
lhe repugnam, não ten1 justificação possível. 

UM SR. REPRESENTANTE - E'. que OS padres, prégando 
contra o .0asamento civil, eomproi:nRttem ns rl.ireitos da fa
milia. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Mas. senhores, que h a de fazer 
o ·padre, se elle é padre, si obedece á sua lei religiosa, aos seus 
superiores hierarchieos, . que asshn qualifica1n o casamento 
.civil? (Apartes. ) 

Não obstante, os padres de nlinha terra não re:;istiran1 a 
lei, limitaram-se a aconselhar o casamento religioso, e eu os 
applaudi r)or isso. 

U:NI SR. REPRESENTANTE - Então, os padres da terra de 
V. Ex. são muito mansos. 

O Sn. CoELHO E CAMPOS - São padres eomo os outros, 
em geral espiritos sensatos. 

Si eu mesn1o isso aconselho, ha, porém, un1 caso eni que 
aconselho o contrario, isto é, que o padre seja padre~ e só
mente padre. Refiro-rne ao casan1ento in extremis. 

O padre aconselha o enfer1no de casar-se, o enfermo 
Hnnue, mas não h a ten1po de procedel' ás formalidades civis: 
porque si a lei pernütto un1a especie de casamento nuncupa
tivo, fal-o. todavüt, dependente ele certas forinalidades. 

O padre que for padre celebra o casamento independente 
do acto civil. 1\fas, que succede? Quando elle ten1 consciencia 
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de haver cumprido ·o seu dever, e seus superiores o applaudem 
e Peus o abencoa, o Poder civil fal-o processar, condemnar o 
o lança em prisão ! . . . . 

Isto é Direito senhores? E' isto lei? (Trocam-se apartes.) 
Attenta o casamento civil obrigatorio contra a liberdade 

de consciencia dos nubentes, em caso que passo a figurar, que 
se tem repetido em Franca, e se verifica_r~ entre nós. 

Admitta-se que, celebrado o acto CIVIl, um dos nubent~s 
se recusa ás solennidades religiosas, .de que o outro, de ordi-
nario a mulher, não prescinde. . . 

Como o Estado só reconhece o casamento CIVIl, o cas~
mento produz todos os seus effeitos, e levado o caso aos tri-

. bunaes, estes obrigam a mulher a acompanhar · aquell~ q~e, 
na sua consciencia, não é seu marido (Apartes. ) E, assim In
juriada e ludibriada, é levada, senão arrastada, para a casa 
que, ella, po1· suas crencas, por seus costumes, entende ser a de 
sua deshonra. 

Póde dq.r-se despotismo mais repugnanae, em nome da 
liberdade e do Estado? 

Pois é a lei do casamento civil no Brazil!! E' isto lei? (O 
orador é interrompido por muitos apartes.) . 

Pensem como entenderem os illustres repr-esentantes, mas 
.a verdade é que uma instituiç.ão que dá togar a tão revoltantes 
anomalias, ou é inadmissível, ou inadmissível o modo de sua 
execução. . 

Mas já disse que o casamento civiL tem sua r~zão de ser; a 
iniquidade, o absurdo está na. execucão . 

· O casamento civil, no estado de ·nossa sociedade, só póde 
ser facultativo. (Apartes.) . · · 

Não na. inconveniencia nenhuma, quando assim praticam 
todas as nações, exeep.to a Franca, radical e absolutista, e, 
depois, a Hollanda, a· Suissa, a Allemanha e a Italia, que o· 
fazem obrigatorio. . . 

Por que deixar-se a pratica geral das nacões, para con
sagrar . só mente a excepcão? 

O casamento civil facultativo no estado de· nossa socie
dade seria medida politica; por que desappareceria essa série 
de perturbações de toda a ordem entre a Egrej a· e o Estado, 
no seio das familias e nos espíritos crentes. · 
. Sr. Presidente, a liberdade é como a agua do deserto. 
Cont.a:-se que os chefes ,.. de caravanas no Sahara, quando a 
c9mit1va, ar~endo em sede depara algum oasis, ou alguma 
mste~na, obrigám a caravana a aspirar primeiro a humidade 

. depois sorve pequenos goles, e, af'ina-1, predisposta se desal~ 
tera completamente, sem inconveniencia. ' 

Eis ahi, senhores, o processo do legislador reflectido na 
applicação dos princípios . · . 

UM· SR. REPRESENTANTE - Isso é evolução para trás.· 
o Sa. CoLHo E CAMPos - Si V . Ex. algum dia for 

governo .... · 

0 MESMO SR. REPRESENTANTE- Não pretendo. 
· O SR.· CoELHo E CAMPos. . . ha de ver que o processo da 

vjoJencia, sobre injusto, levanta resistencias que nem sempre 
poderá vencer e, pelos conflictos que pro~oca, mais tem a 
perder que a ganhar. · 

Afinal, o legislador não tutella a Nação é seu mandataria 
e não póde querer diverso do que ella quer. · ' 

a III 
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Portanto, cada uma caso segundo sua lei religiosa ou civil, 
mas o Estado co1n o direito, sempre, de- authenticar por 
agentes seus o acto, para os effeitos civis. 

Fóra disto, só o radicalismo; mas o radicalismo não go
verna, desgoverna. (Não apoiados·. ) 

E' a doutrina das nações em geral, e que o bom senso 
aconselha no estado. de civilização de nossa sociedade. 

As mesmas observações se offerecem a respeito da admi
nistração civil dos cemiterios,. sem distincção dos confissionaes 
ou não. 

Si passar o § 5° como se acha, o m-~nos que se poderá dizer 
é que o legislador não foi sincero quando consagrou a liber
dade plena dos cultos. 

A coherencia é o pudor da logica: ou sejà uma verdade 
a liberdade dos cultos, e tenha cada confissão a administração 
dos seus cemiterios, ou se estabeleça, de todo em todo, a se
cularização dos mortos, e risque-se da Carta constitucional essa 
liberdade de cultos, que não existe. 

Este paragrapho, portanto, deve ser emendado. (Apartes.) 
Outros dirão que não, mas eu penso assim. 

UM SR. REPRESENTANTE - E pensa muito bem. (Apoiados 
e não apoiados . ) 

O Sn. CoELHo :E CAMPos- Sobre a materia do § 6°, pre
firo o decreto de 7 de janeiro, que deixa aos estados a sub
venção ao culto. . 

O § 7o é tão simples no texto quanto fecundo em conse
quencia sobre os destinos sociaes. 

O ensino leigo nos estabelecimentos publicos, e leigo e 
livre em todos os gráos nos estados, é assumpto digno da maior 
meditação. 

A mesma disposição havia na Constituição helv(3tica, mas 
os cantões resistiram, e na referenda á Constituição foi mo-
dificada neste ponto relativo aos cantões. · 

Felizmente, foi já rejeitado o § 5° do art. 62, relativo ao 
ensino leigo nos estados. 

Na Ilalia ficou aos municípios o programma do ensino. 
leigo ou não, como mais conveniente fosse.· 

E' assumpto importantíssimo, por suas consequencias. 
,; Dizia. um philosopho: ~~Dai-n1e a instrucção da mocidade, e 

eu reformarei o Mundo." 
Ein que termos seria essa reforma pela instrucção sem 

o senlin1enlo religioso, sem a idéa de Deus, é facil de compre
hender: seria consliluir uma sociedade de homens á guisa· 
do Dr.· Fausto, no Fa:usto de Goethe - homens sem ahna, 
espirilos sem coração, conscieneias sem fé, sem lei. 

E sobre a inconveniencia ele semelhante ensino, quando 
. exclusivo, assim se enunciava Portalis, livre pensador, em 

1801: 
,.E' tempo de se calarem as theorias deante dos factos; 

nada de instrucções sem educação moral, sem religião. Os 
professores têm ensinado no deserto, porque, imprudenl.emen
tc, se tem proclamado que não era preciso fallar de religião 
nas escolas; ha dez annos a instrucção é nulla. Os meninos 
eulregam-sc á osiosidade, e tornam-se vagabundos, sem idéa 
da Divindade, sem noção do justo e do injusto. Dahi cos
tumes feJ:ozes e bar h aros. Si. comparamos o que é a ins
trucção com o que devera ser, não se póde deixar de deplorar 
a sorte que ameaca as gerações presentes e futuras." 
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O radicalisn1o do projecto não Len1 silníle en1 todo o 
Mundo. 

Ul\I bH. REPH.ESEN'l'AN'l'E - Seja con1o for, o ensino deve 
ser leigo. . 

O SR. CoELHo E CAMP~JS - Nas legislações rnodernas ha 
ires n1ethodos de ensino: · t 0

, a instrucçã.o religiosa no pro-
0Tamrna e na casa escolar. Era o nosso systema, pelo decreto 
de 1879, o do Chile. o da Republica Argentina e o de Portugal. 

2°, a instrucvão religiosa oxcluida do progran1n1a, . n"Ias 
perrnittida aos ~inistrc)s dos c~1ltos na casa escolar. .E' o 
systen1a de quasi todas as naçoes cultas: . Inglaterra, .:\.llc
n1anha. Italia, Suissa, Belgica, Estados Unidos, etc., etc. 

~=r< o svstem1a. francez da lei de 28 .de· n1arço de 1882, ex
cluindg a instrucção religiosa, _ nq -ensiiiO prin~ario, do v:ç
o·ran1n~a e da casa escolar, admlttlnclo-a pela le1 de 1881, ~o
~ent.e no edifieio escolar do ensino secundaria. 

D't~ onde conclue un1 publicista que o padre não está ex-
cluído da 0scola f1~anceza. · 

O nosso proj eeto, porén1, declarando que nos estabele
cin1entos publicas o ensino será leigo, não admitte nelles, en1 
qualquer àráo, o ensino i,eligioso, e, portanto, é mais radical 
que o systema francez. 

0 SR. FREDERICO BORGES - Apoiado . 
O SR. CoEIJHo E CAMPos - ~\ cousa é, tão grave, que ne

nhun1a nação se anin1ou a reforn1ar sua instrucção no sentido 
do ensino leigo, com exclusão do ensino religioso, pelo menos 
na casa escolar. 

O legislador brazileiro não deve fazel-o, não tem, n1esmo, 
esse direito. Seria ún1 erro lan1entavel, de· consequencias 
fataes. 

En1 sua obra De·us, Pat-ria, Liberdade, Jules Sin1on n1os
tra con1o aconsclhavan1 os djrectores da instrucção en1 França, 
aos professores, a intelligencia àa lei excluindo sen1pre a idéa 
de Deus, con1o consequencia da natureza do ensino leigo. 

O n1esn1o terá logar entre nós: teren1os a escola sem 
Deus, de effeitos sen1pre funestos. 

O Conde de l\1ontalembertn na Assembléa Franceza em 
1848, assignalava que o programn1a leigo reduziu a inst'ruc- ' 
ção en1 qualidade e quantidade, augn1entando, porém a· esta
tística criminal, sendo as eausas da rnór ·parte dos delictos a 
paixão do gozo e a desobediencia e a rebeldia contra a aucto- . 
ridade. 

Na inquiríç~o do .anti.:_doto, ao P.assq q~e alguns entendiam 
conveniente a disseminaçao do ens1no, opinava l\fontalembert 
que seria. baldado o, antidoto do ensino si elle não repousasse 
e~ dol?-tr1na CI~e pregasse a abs.tençãf? e1!1 vez do gozo, o res-. 
pmtÇ> a a:uc~or1slade eon1o de or1gen1 1nd1rectan1ente divina, ·si 
a le1 chri§.ta na o fosse a base cl0 toda a instrucção . 

O ensino não deve ser leigo, é preeiso. antes de tudo que 
se,ja livre. · ' 

O Sn. FREDERico HoHm~s - Apoiado· o mais não. passa 
de urna imposição. - ' · 

. O SH. C9E1~n~ E CA::'.IPos ·- O projecto cuida do cn1pi-
r~smo dos prn1e1piOS an.tes que da realidade das cousas. ·· 

. u~r SR. R:EPRESE~T:\.N'l'E -- E que diz v. Ex. sobre o di
reito de voto as n1ulheres? 

'!·.·.··. 

; 

~~ 
·.,. 
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O SR. CoELHo E CX.:YJPOS - E' assun1pio de que não co
gito; o quG affinno é que minha rnulhcr não irá votar. 

Con1o clizia, Sr. Presidf~n!.('. n prn,ircl o cuida pouco da 
realidade elas cousas. 

A.o passo que se preocupa do laú.:ii)JJW se1n -attentar para 
os seus effei1 os, Jnor·Ineni.f~ Pnl n1atet·la de ensino, dispõe no 
§8° que conLinúa prohibida a ereação ele ordens religiosas e a 
expult:ão dos jesuitas. 

I-Ia ahi un1 erTo rl:~ legislação L' Ulll er1·o dd apreciação. 
Erro de log:islaeão, purque não ha lei que prohiba a ad

nüssão de noviç:os~ e, sómcnte, u1n aviso ele 1855, considerado 
insubsistenU~ por ouLro aviso, de 1889. 

Quanto aos j est1Has, si excessos comn1etteran1 a par ele 
n~uitos, teneJ'iciosr não ha lrnais porque temel-.os e1n um 
tempo dQ lihrrdadr. de cultos. ele concurrencia e livri3 dis
cussão. A or·clern dns .i 8suüas· é .iá perfeitamente innocente. 
(Apoiaclo8 e não apoiados.) 

E po1· que todas eslas restricções á liberdade ela Egreja, 
quando s13 consagra a liberdade de cultos? 

"De que tendes medo? -- dizia o eloquente e profundo 
l\·fon! ale1nbert na tribuna franceza - . De que tendes medo? 
rrendes medn da liberJ.adc, tendes medo ela luz, tendes medo 
da concurrencia, de tudo a que deveis o que sois? Deveis con
ei li ar o vosso n1ed o nom o vosso orgulho. Si nós nada somos, 
desr.~1·ezai-nos e honrai-nos con1 a vossa indifferença. Si nós -
&omos algun'a cousa~ respeitai-nos, honrai en1 nós o principio 
e as condições de vossa propria existencia. Apostoles da to
lerancia, deveis tolerar outra cousa que não seja sómente a 
vossa voz e os vossos interesses .. l' (Apoiados e apartes.Q · 

Senhores, nada c~ n1ais odioso do que esta politica hostil 
á Egreja e á liberdade religiosa, exercida em nome da liber
dade e da eivilização. No terreno vasto da civilização, de
baixo do ::;ol ela liberdade, ha logar para todos. 

E' preej so não confundir a theocracia eom a liberdade re
ligiosa; o Direito Publico n1oderno. o espirita geral da so
ciedade, os disLinguem, e nenhun1 espirita leal, diz um pu
blieista, pódc desconhecer essa clistineção. (Apartes.) 

Si se pretende a liberdade en1 todas as instituições vi
gentes, os princípios eatholicos proclan1an1 tan1bem a liber
dadP.. sen1 receio de n1enoseabo ou desn1eptido. 

·sr. Presidente, h a na Eg-re,ja Catholiea duas tendeneias~
clous partidos, con1o ha na Sciencia, na Politica, na Litteratura, 
em tudo. Um adstricto ao passado - o partido theocratieo e 
cujo lmnn1a era. como dizia um Geral dos jesuítas - sint 
sicul' snnt rr:ut non sint. Outro - o partido do futuro, sus
fenlado pelos n1ais eminentes defensOrrs da Eg~eja. L~cor
daü'r. l\Tonlalrml~erL e outros, que pensam que nao ha liber
dade· incomnativf'l corn o Christianismo, e que a religião ca
tholica tem~ por flm. não só a salvaçã.o das almas. como o me
lhoraJnento ·e felicidade do home1n e da sociedade. E' seu
lemma: 'in ner:essw·üs unitas, i-n dubiis libertas, in omnibus 
chm·ittJs .. 

Düsla uHirna opinião é a gl'ande maioria dos catholico~, 
talvez 19120 dAlles, segundo un1 grave pensador. (Apartes.) 

Esla polit.iea é justa, conveniente. não traz perigo_ algu~. 
A süuac.if:i.o da Egroja, nos quasi '1 9 seculos de sua ex1stenc1a, 
os beneficias crue ha feiLo á civilizaç.ão. as verdades que pro
clama. a colloean1 en1 attitude ele acceitar e, até, de provo~ar a 
discussão. 

37 



- 578 

E como não! Tudo é novo deanle de sua anlig:uidn?_c; 
1udo é precario e ephemcro ao ladn ele sua pern_lanl'ne li.l. I\ ao 
tem havido nação, govel'no ou systerna, q~e nao Lenha suc
curnl:Jido· só ella subsisle. As sci!us, r:asc1das de suas çn
tranhas, 'depois de uma exis!cnciu ag.ilada c lornlt)nf~sa, U\m 
ido, con1o que envergonhadas e suppl1canles, confuud1r-se cm 
s~u seio. ·r· d't d A' E.:>-rcja Calho1ica pódc app1icar-se o rnagn1 1co 1 o e 
Cesar ao

0 

u'mido pilolo: Quirl times? Ccsarem Vt>lds! Elia 
tarnbem pódc dizer nas tormentas e revoluções do munJo: 
Qu,id times? Chtistum vPhis! .. 

Eis a poli t.ica da Egrcja. Seja a mcsn1a a pollllCa do Es
tado : queiram a ml1os a l ibcrdadc. 

Que o Estado se aulonomi~e, mas que não seja aiheu, 
que não de se llrist ian is o a so~i edade. . 

Fóra disto, fôra dar razao ao sah10 Arhcns, fnllnndo dos 
adyng·adus de todas as liberdades: ''Pedern a liberdade rel~
giosa para dcstru ir na socif~c!ade a fé em _Deus; pedem a lt-:
berctade de insl rucção para, pc lo ensino lP1go, prt~pn gn r dou
lrinas contra o ho1nem, a familia e o E~turlo. A Ii!~enlnde po
!Hica, q 11 c devera ser a salYagu arda da li !Jerdad o moral, tor
na-se, por tucs pr]nc.ipins, fonle da ruína dcllà." 

Intrnnerata j'ides canuida libertas! Não ha liberdade sem 
Deus. Tambem n5o ha ncrlllhlica se1n liberdade. 
· Conseqllentornenlc, a rtevublica sem Deus seria edifir.ar.fio 
sobre a areia. a subverí5ão, a desordem. E si I al aronr ecera 
á nascente llepubliea do Brazil, si ella se conslituira soln'e 
taes nega(;ões, o :l\lundo só a conheceria pelo estrondo de sua 
ruina. Quod Deus ovel'lall E' a humilde supnlica elo meu pa
triol ismo. (~Uuito vem; rnu.ito be1n. O o1'adur é 1nuilo {eli
cilatlo.) 

O Sn. JoÃo DE SIQUETRA (pela ordem) - Sr. PrcsirJenfe, 
V. Ex. ben1 vê quo o Congr0sso cslá haslnnte e~clnrccirJo 
para Yolar a materia en1 discussão (A.poiudos) e o signal é que 
os oradores que sobern á lrihuna, por influ('nle~ e illusl.radns 
que sejam, sentem-se na tribuna quasi que isolados da maioria 
do Congresso. 

_Depois, segundo os calculas feitos, pe1ns discu~sões e vo
t~coes, _que 1cm d~ haver, dtlS r:lous cnpilulos qt1e faliam. pela 
d1~et:ssao e vn!açno. qu0 tem de haver no segundo lurno do 
projecto da Constilui~ão ... 

O Sn. ZA~TA - rtrqueira logo o cnccrl'amenlo, sem fun 
damenfar; é melhor. (lla outros apar-tes.) 

O Sn,. .To.\o nE SrQrEmA - ... sc'imr.nfe rlepois flo dia 15 
de fe\'CT'<!tro_l(~l'('rnn~ a vo;nçfio l'inal da C"n~l illJit~fío . 

. Assun, :-=.1·. PresJdrnlr;. IWço o enrc~I'r'amenlo rlâ di:;;cn·:;.qão 
l~a~a que tcn1Jnrnos: o_mars h_rcvr possivpl. o nns~o cndigo pn
uuco, pelo qual a Naçao ancc1a desde a abertura do Cong.resso. 

O Sn. CoSTA 1\lACHADo - Peço a pulvra pela ordem. 
· O Sn. PRESlDE~TE - Yai-se votar .o requerimento de ·encerr·arncnto. 

O Sn. CoSTA 1\L-'.CTT~\DO - Já pedi a palavra pela ordem. 
_ O Rrt.. Prm~~r>E~TE - Os requerimentos de encerratncnto nao Lên1 d1~cu.ssao. 

O Sn. CoSTA MACHADO - Outros l~m fnllado. 

I 
I 
J 
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O SR. Pn.ESIDENrrE - Depois de votado o requerimento, 
clat·ei a palavra ao nobre representante; antes não posso 
dar-lh'a, porque o requerimento, repito, não tern discussão. 

Vai-se proceder á votação. 
O SR. CoSTA MACHADO - Então V. Ex. não me dá a pa

lavra? 
0 SR. PRESIDENTE - Não, senhor. 
O SR. Cosrl'A MACHADO - Nem para um explicação pes

soal? 
O SH.. PRESIDEN'rE - Não posso dar-lhe a palavra, porque 

o requerimento não ten1 discussão. 
O SR. CoSTA MACHADO - Mas todos têm fallado. 
O SR. PRESIDENTE - E' um abuso, que não posso con-

sentir que continue. · 
Submettido a votos o requerimento de encerramento, é 

approvado, tendo votado a favor 69 senhores representantes, 
e contra 66. , 

O SR. VINHAES - Já tenhó medo de pedir a palavra, 
porque o Sr. Presidente já me chama á ordem nominalmente; 
senão, requeria a rectificação. 

O SR. LACERDA CoUTINHO.- Cheguei no momento em que 
que se verificou a votação, e votei contra o encerramento da 
discussão. 

VozEs -·-Não ha casa. 
O SR. PRESIDENTE - O requerimento foi approvadà por 

69 votos contra 66, portanto, votaram t35 mernbros do Con
gresso, os quaes com o Presidente fazem 136, quando a Casa 
compõe-se com 135. 

O SR. CosTA MACHADO (pela órdem) - Sr. Presidente, 
desejaria perguntar a V. Ex. si nos achamos nà Republica, si 
collaboran1os em uma Constituioão republicana. Parece-me 
um sonho! O systema da rolha, que é uma antiqualha que não 
devia apresentar:... se no Congresso Constituinte, porqUe é um 
instrumento liberticida, mata a tribuna livre. · 

O SR. PRESIDENTE - Observo âo. nobre representante que 
não póde discutir a deliberacão do Congresso. 

O SR. CosTA MACHADO - Não estou discutindo; pedi a 
palavra para fazer . uma peticão à V. Ex .. 

Já quet apesar de estar inscripto, deixo de fallar sobre 
o assumpto import.antissimo, sobre o assumpto de mais gran
deza, rle mais interesse que tem apparecido na Constituinte, 
a·- egualçl.àde do acto civil da mulher ao do homem - questão 
maxima, da maior transcendencia, peço, requeiro, em tempo, 
que V. Ex. me inscreva na 211 discussão. 

O SR. PnESTDENTE - A inscripção se faz depois de an
nunciada a discussão. 

O SR. CosTA MACHADO - Estou pedindo em tempo, por
que somos arrolhados continuamente. 

Na Constituinte uma questão tão grande como a emanci
pação da mulher - questão tão importante que não rebaixa, 
pelo contrario, engrandece a tribuna da Constituinte, chaman-
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do a atten~ão do ~Iundo para este paiz~ provan~lo que, o pqvo 
brazileiro ten1 sempre deante de si un1 grande Ideal, e preJU-
dicada se1n 111ais nen1 n1enos. . 

:N en1 os auctores da en1enda se apresentaran1 na tribuna; 
no en1tanto. arrolhou-se a discussão! Vejo que os n1eus sonhos 
vão se desfazendo. . . . 

Fon1os para aqui n1andados para d1scutlr, n1an1festar 
nosso pensan1ento, e, entretanto~ son1os arrolhados! . 

Sr. Presidente, V. Ex. tome con1o entend~r ~s n1Inhas 
palavras. Si for possível inscrever-n1e em pnn1en·o logar 
para fallar na 2a discussão, ficarei agradecido a V. Ex. 

O SR. PRESIDE:-\TE - A inscripção faz-se na occa:5ião de 
annunc1ar-se a discussão. O nobre representante queixou-se 
de que nesta discussão não lhe foi pern1Htido fallar. 

E~ bon1 que o Congresso saiba que S. Ex. increveu-se 
en1 6° lagar, e que não fallou por haver cedido a palavra a 
outrem. 

VOZES.- Oh! Oh! 

VOTAÇÃO DO TITULO IV 

E' posto a volos e approvado o art. 69 do ·projecto: 
''São cidadãos brazileiros: 
1.0 Os nascidos no Brazil, ainda que de pae extrangeiro, 

residindo este a serviço de sua nação; 
. 2.0 Os filhos de pae brazileiro e os illeg·itin1os de mãe b1'a-

zileira, nascidos , em paiz extrangeiro, si estabelecerem do
micilio na Republica; 

3.0 Os filhos de pae brazileiro, que estiver em outro paiz 
ao serviço da Republiea, embora nella não venham domi-
ciliar-se; . 

4..0 Os extrangeiros, que, achando-se no Brazil aos 15 de 
novembro de '1889, não deelararem, dentro em seis mezes 
depois de entrar em vigor a Constituição,. ·o animo de con
servar a n"acionalidade de origem; 

5.0 Os extrangeiros que possuiren1 bens in1n1oveis no 
Brazll, e· foren1 easados eom brazileira, ou tiverem filhos bra-
7lleiros, salvo si manifestarem, perante a auctoridade com
petente, a intenção de não mudar de nacionalidade; 

6. 0 Os extrangeiros por outro modo naturalizados. 
Paragrapho unieo. São da eompeteneia privativa do 

Poder Legislativo .Federal as leis de naturalização." 
E' egualmente approvada a seguinte emenda da Com

missão ao n. 5 do mesmo artigo : 
"?.o Redi,ia-se assin~: - Os extra.ngeiros que . possuir em 

b.ens 1mn'.ove1s no ~r~z1l e" forem easados eom brazileira, ou 
h verem. filho~ brazile1ros,. eo~tanto que residam no Brazil, 
salvo SI manifestarem a 1ntençao de não mudar de naciona
lidade." • 
. São re.j f?Ha9as as en1endas do Sr. Badaró e do Sr. Nelson, 

f1cap.d~ pre.]tldwada~ as dos Srs. Epitacio, Dutra Nicacio, 
Schlm,Jdt, Barbosa L 1m a e outros. Monteiro de Barros e Nelson. 

E posto a votos e approvado o art. 70 do projeeto : 
. "São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos, que se 

!ll1starem na fórma da lei. 

i 
l 
:I 
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§ 1.0 Não noden1 alistar-se eleitores para as eleições fe-
deraes, ou para as dos eslados: 

1.0 Os rYwnd igos: 
2.0 Os analphabetos; 
3.0 As praças de JYtct, exeepLuanclo os alumnos das escolas 

militares de ensino superior; 
;Lo Os rclig·iosos de ordens rnonasticas, con1panhias, con

gregações~ oLl cnrnn1Ulliclacle de qualquer dennminação, suje i tas 
a volo r!P nbPcliencia, regra ou estatuto~ que importe a re
nuTwia ela liberdade individual. 

§ ::'. 0 A clPiç:.ão para cargos federaes reger-so-á por lei 
do Congresso . 

§ 3. 0 Sãn inelegiveis os cidadãbs não alistados." 
O SR. PRESIDEN'l'E - H a unJ.a en1enda propondo a sup

pressão dos ns. 4 e 4. 
O n. 2 refere-se aos analphabetos, e o n. 4 aos reli

giosos de orclcr:s n1onasLicas. 
O Sr... ZAl\IA (pela ordem,) pede que a votação seja feita 

scparaclan1ente. 
0 Sn.. ME IRA DE VASCONCELLOS (pela ortdern) pede que se 

vote de proferencia a en1encla substitutiva que apresentou 
ao n. 4. 

O Srr. PnESIDENrrF. declara que vai proceder á votação das 
en1endas suppressivas, de conformidade com o Regimento, e 
que caso e si as sej ão rejeitadas, considera prejudicados todos 
os Sllbsti tutivos. 

Postas a votos, são re.ieitadas todas as en1enclas sup
pressivas dos nu1neros deste artigo. 

QUEST~~O DE ORDEl\'I 

O Sn. SERZEDELLO (pela ordem,) - Pedi a palavra para 
um esclarecin1ento. 

Os qu,; votaranJ contra a emenda supressiva, fizeram-n' o 
pr,i·qu e es~ão na persuasão de que não se quer que os crentes 
ou sacerdotes ele qualquer religião fiquem obrig-ados ao cum
prirnento de todos os deveres que lhes sejam- impostos por lei, 
pelo seu caracter de cidadão brazileiro, creando para elles o re
ginlen de exeepção, en1 relação a deveres e de posse de todos 
os direi tos. 

Tivo a hnnra de propor uma ernenda additiva. nnde se 
declara ter;ninantemente. isto: Que· nenhum cidadão, !I)or 
n1o! ivo do crenGa, póde ser privado de direitos civis e poli
t7c0s, ncn1 fica eximido do cun1prilnento de qualquer dever 
civico. 

Nestas condições. pergunto a V. Ex. si seria permittido 
(~(\slocar es~e artigo additivo do art. 72 para o art. 70, afim 
ele ser apJ.·csenl ado 80 n. !~ do ~ '1 o. 

O n. 4 foi -votado, n1as fo'i votado nesta persuasão. 
U1\T SR. HEPH.ESENrrANTE - Está prejudicado. 
n Rn 8Rnzy;;nF;r r.o - Em +orln o ~aso. re(fueiro a V. Ex. 

in•n p0.rp:unie r~ o CongTrs~o si os I :1 nreiudicado. p'~raue muitos 
f•r:ll('f:ra~ O"O Yn'aram não têrn. eorn ccrleza. conhrcin"'~ento rlo 
a rf~~-··n f!r1rli+ivn ?n ar' igo 72. i si n é. clr quA anuelles que oue-
1';a,,.., dar aos diffcrcntcs saccrdotrs. aos roUgiosos, os direitcs 
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civis e politicas,. queriam, todavia, qu_e _elles não. ficasse:r:n exi~ 
nlidos do cun1pr1mento dos deveres CIVICOS (Jr~ u2t_os_ apo1a~os), 
e isto é a consagração completa e plena do _princ1p19 da hb~r
dade espiritual, na sua mais lata concepçao. (Muttos apota
dos. ) 

o SR. PRESIDENTE - O nobre representa!lte requer que 
un1a emenda apresentada ao art. 72 S~Ja considerada emenda 
ao art. 70, já votado? 

O SR. SERZEDELLO - Sim, senhor : por encerrar um prin
eipio de alta importancia. 

O SR. PRESIDENTE - .H a uma emenda do Sr. 1\<Ieira de 
Vasconcellos, que é um substitutivo ao n. 4. 

O Congresso approvou o artigo, salvas as emendas, que 
o modificavam; o Congresso rejeitou a suppressão dÇ> ~. 4: 
conseguintemente, considero approvado o n ., 4 e preJ~diC~da 
·a en1enda do Sr. Me ira de Vasconcellos, que e um substltut1 vo. 
(;ipoiados; muito bem.) · 

Entretanto, si houver reclamação em sentido contrario, 
consultarei o Congresso. 

O SR. ZAMA (pela ordem) - Estou muito acostumado a 
submetter-me ás deliberações de V. Ex., Sr. Presidente, cos
tumo sempre repeit.al-as; mas, desde que V. Ex. não tem es
crupulo ei:n con"sultar o Congresso, e se reputa essa emenda 
pre.Judice,da, pedirei a V. Ex. que o faça, porque me parece 
que no pensamento de t.odos os membros do Congresso está 
não prejudicar direitos politicas por motivo" de crencas re
ligisas (Apoiados). Creio que este é o pensamenLo geral da 
Casa. · 

O SR. MoNTEIRO DE BARRos - Essa emenda está, mani
festamente, prejudicada. (Cruzam outros apartes) . 

O Slt~ ~AMA -. Pe:rdoern ... me. Os nobres representantes 
estão confundindo: não se trata dos frades, ou dos monges, 
{)orque estes, por disposição ecclesiastica,. estão privados do 
dtralto de voto (Apoiados) ; e para estes não precisamos le
gish;tr. 

UM SR. REPRESENTANTE - Mas, em todo O caso, é disto 
qqe se trata. (H a outros apartes) . 

_O SR. ZAMA - Sr. Pre~idente, acceito qualquer delibe
raçao de V. E~., COJ11. o respeito com que as costumo acceitar; 
o. qu ... e que:r:o é que fique bem gravado no espirita de todos que, 
~l naq _é d1sso q:ue se trata, o pensamento do Congresso é não 
rnhal)~htar ... se Pinguem para .a~ funcções politicas em conse
quenCia de su_as .cr:enças ~ehgwsas (It-Jnitos apartes) ; 0 que 
quero é que nao saia daqui cousa contraria á opinião do Con
gresso. 

E' . só o que tenho a dizer. 

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) - Sr. Presidente o 
Congresso me desculpará tomar-lhe tempo com esta questão 
de orde~; mas eu a faço: porque a reputo questão de alta im
portancia. 

. Realmente, nã<? ha duvi,da nenhuma de _qu~ religiosos das 
dlfferentes COJ?.frarlas que t~m voto de obediencia, em virtude 
de s~as proprias crenças nao se podem apresentar aos cargos 
electivos; mas nós não temos nada que vêr com 0 regimen 
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interno dessas associações (Apoiados); nós não ternos que con-. 
signar na nossa Constituição disposi~õcs de caracter restri
ctivo á liberdade espiritual (Apoit.ulos); o que nós temos é a 
obrigação de consagrar a ampla liberdade espiritual. (Nume
'tosos apoiados; rmúlo berrt.) 

Nestas condições, Sr. Presidente, muitos dos que votaram 
esse paragrap h o res lric livo, v o taram porque eslaYam na in
tima convicção de que, ao passn que se qu cria exceptuar dos 
direi tos civis e poli Licos esses di fferentes rei igiosos, se o faz ia 
por considerar que esl.avatn elles eximidos do cumprimento 
dos deveres c i vi c os cor-respondenLes. (Apoiados.) 

Ha um artigo arlrlitivo ao art. 72, qne conci1ia perfeita
mente lodus as opiniões: ao pa~so que consagra inteira liber
dade cspiri1 ua1, ao passo que consagra o peincipio de que por 
crcnç:as religiosas ning·ucrn poderá ser privado dos direitos 
civis e poli! icos, consa~ra, no mesmo tmnpo, o prinripio de 
que ficou suje i I os a tortos os encnrgns e o nus Que 11H~s cnbern 
1~clo cn.racl é r ele eirladiios, pelo exerci cio desses mesmos di
r8J!os eivis c volilieos. 

E' nr~~se ~f·nlido'rtuo rlrço a , 7 • Ex:. consu11c ao Congres
so si prrn1illc <llle rsse addiliYo. que Lh·e a l10nra dr apre:;en
tat· ao acl. 72, pôde ser \'Oladu agora, cn1 sub=3lilui<,;ão ao 
n. 4 do § 1 o. 

O Sn. 1\t EmA DE V.\Sf:n!'CET.Lns (pr7a ordem) - Pcns0 qne 
a e m r n d a q u P I i \' e a lln 111' a d o n. p r' f' s ~ n : a 1' n :1. o s e rlt~ \' r. c o n ~ i -
dC'r'ai' prr.iullicucla, corno o foi pnr V. F.x., e, nesl c ca~o. P0.
c;:r·ia n V. Ex. que ~c dignn.~~r. rlc con~nllnr n ca~a. 011 decidir 
por sL si es!'a t'nH'IHla. d:•,·e uu nflo ser sujt>ilu ó. vol:u.:iin. 

1\'a emcncla, eu vi~aYa dmts fins: o rn·imciro r.ra a sup
prcssno do n. 4 d11 art i~o que se c si á \'nlundo; o segundo, cl'car 
urna c:! isposiçã.n nova, pelo que u emenda, ncslc ponlo, era ver
dad c i rurncn I e add i l iYa. 

Com cffeilo, a minha emenda é comp1ela, rlispensa. nlé, 
essa gynmast1ca curn que se pt~ncur·a deslocar uma emrnda 
do art. 72 pura o Ul'l. 70, e a razão é cvictente; csl á implicila-
111ente cornprchendido, Sr. PrcsirlPntc, que aq11cllr.s Qt!r. apro
veitarem de seus d1reitos polilicos reconhecidos pnr esla Con
stituição, terão, i1JSO factn, de su.i eit u rem -se a seus devPres 
civicos; ora, a consr.qu rncia natural e logica é que aquelles 
que não quizerr.rn sujeitar-se ao cumprimento desses deveres, 
ül1Pdecendo á CI'en\a que professam estes, dcverfio fugir do 
campo da pol iliC'a; ao passo que pela ouLra emenda ter i amos, 
por assim d1zer, inYarlido un1a csphera. q11e deve escapar com
plelamente á acção desta Conslit uição e das leis civis. 

O SR. PnESIDENTE -Lembro ao nnbre representante que 
está fazendo um discurso (Apoiados.) Apcllo para o nobre re-
prcsenlante. · 

0 SR. 1\fETRA DE VASCONCELLOS- Pc1o menos. V. Ex. ha 
de reconhecer que outros têm feilo a mcsrna eousa; meu cnl-
19g?- que me prccrrlr.u fez oulro lanlo, e V. Ex. não lhe di
rigiu observa ç5o n lguma. 

Entrei an I o, para dar urna proYa rla minha corrlurn e de 
que sou obediente a V. Ex. na pnsição que tão dign:unente 
crcupa, vnu pôr iermo a eslas considera(:õr,s, cerlo de que 
V.. Ex. attcnder:.í ao pràido que acabo de fazer, pura que rle
C.Ida por si, ou consnll r. n Congresso, si minha ernonda deve 
ou não ser s uj cila á volacão. 
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O SR. SAJ\1PATO FERRAZ (pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço pern1issão para dizer que me parece que o Congresso la
bora em P.auivoco. O ponto capital está decidido, e decidi~o 
l)Or quasi unanimidade: o padre não póde eleg_er, o frade nao 
p,jcle ser eleito. (Não apoiados: vnzeria.) 

Sr. Presidente. eu não discuto) neste mon~ento, nem o 
posso fazer, porque· não se póde fallar sobre materia vencida, 
embora eu Uvesse votado, patrioticamente, contra o encer
ran1ento poposto ha pouco. Tratava-se de dons títulos impor
tantissin10S que deviam ser discutidos amplan1ente .... 

O SR. PRESlDENTE - Observo ao nobrr. Deputado que não 
pódo criticar a .decisão do Congresso. 

O SR. SAMPAio FERRAZ - Apenas estou fazendo un1a ob
servação ligeira. lVIas, querendo ficar adstricto inteiramente 
ao respeito que o vosso prestigio, sabedoria, dedicação e ci
v·.~mo sernr)re me inspiraram, apenas direi que a materia está 
decidida (Não apoiados) : o padre não póde votar, o padre não 
póde ser votado (Não apoiados) e, portanto, o additivo das 
eonsiderações f'eitas pelo nobre representante do Pará não têm 
caJ:-dmento, porque encerram materia antithetica á disposição 
vencida: o padre não póde votar, o padre não pó de ser votado. 
(Não apoiados; risos.) 

O SR. SERZEDELLO - Protesto e appello para o Congresso. 
VozEs - Não é padre, é frade. 
O Sr·. San~pqio Fer'raz - Proponho, pois, Sr. Presidente. 

fJile o additivo não possa ser deslocado do logar em que está, e 
tenha-se co1no n1ateria vencida, que é: o padre não póde ele- · 
ge.r, o padre não póde ser eleito! (Não apoiados; 1·isos.) 

O Sn. VrNHAES (pela. o1•de'1n) - Sinto bastante ter de 
intervir na questão. 

V. Ex. parece um tanto indisposto commigo, a ponto de 
ehamar-me, nominalmente duas vezes. á ordem, sem me haver 
advertido anteriormente. · 

VozEs - Oh! Oh! 
O SR. VINHAES - O illustre representante pelo Districto 

Federal está equivocado, porquanto o Congresso não decidiu 
que o pad_re 1~ão póde vot~r, . e, até, em sua maioria, pensa 
que todo mdadao tem esse direito. 

Apenas duas palavras: as palavras do i Ilustre reoresen
tant~ do Pará não envolve1n nenhuma gymnasUca. Trata-se 
cte SI se deve ou não deslocar a ma teria do art. 72 para o 70. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Zama requereu que fosse con
~ult.ado o Congresso sobre o seguinte: - si ficou ou não pre
,:ydwarla a emenda do Sr. Meira de Vasconcellos ao n. 4, 
~ 1°, do art. 70. · 

O SR. SERZEDELLo - Peço a palavra pela ordem. 
VOZES- Oh! Oh! 
O SR. PRESIDENTE - En1quanto houver quem peça a pa

lavra pela ordem, interrompo a votação. 
. o SR .. SEl~ZE~ELLO (pela ordP.?n) observa que o seu reque-. 

rtmento e anterior ao do Sr. Zama. 
O SR. PRESIDENTE contesta, dizendo que o requerin1ento 

elo Sr. Zama é anterior, e, si fosse preterida a ordem, o Sr. re-
presentante reclan1aria com justiça. · 

:a 
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O Sn. ZAlVIA (pela or·cle'm) retira o seu requerimento para 
votar-se. 

O SR. PH.ESlDEN'l'g diz que não sabe si o Sr. 1\1eira de Vas
concellos concol'cla ou si n1an!ern o seu requerimento, e neste 
sentido consulla o Sr·. representante. 

0 SR. lV[ElHA DE VASCONCRLLOR (pr>Za ordem,) diz que man
tem o seu 1·equcrin1ento. 

O Sn. SEP.ZEDELLO (2Jela or·dent) appella para o Sr. Pre
sidente. dizC'nclo quP o l'f~QlH'Timrmin elo Sr. Meira de Vascon
cellos é postPrior· ao seu. 

O ~H. PnEBIDEN'rE diz qun si u nohr·t \ representante não o 
interrompesse pela orde1n e Qsperas~e a dAcisão da Mesa, Yeria 
quf' o seu reqtwrin1rnln ia sr1~ ~uhmettir1o ú deliberação do 
CongTesso. 

O Sr. Rerzedello apresentou un1 additivo nos seguintes 
ternws: - «Por n1otivo de cren~,a ou funcção religiosa, ne
nhurn cidadão brazileiro poderá ser privado de seus direitos 
civis e politicos, nern exirnir-se do cun1prin1ento de qualquer 
dever civico». 

O Sr. Serzedello requer a·o Congresso que transfira este 
~dditivo~ que elle apresentou ao art. 72. para o § 4° do ar
tigo 60. 

Cr~io que é isto. 
O SR. SERZEDELLO - Sim senhor. 
O SR. PRES1DEN'rE - Acabei ele ler o additivo ao art. 70, 

e o requerh11ento para elle ser transferido para o art. 70, re
Q1.1erilnento que acaba de ser feito e vai ser subn1ettido á de
lib•1ração do Congresso. 

Os senbores que são de parecer que este artig·o additivo 
se,ja transferido para o §. 4° ... 

0 SR. SERZEDELLO -E ao § 1o, em substituição ao 4°. 
O SR. PRESIDENTE - .Já disse que, tendo sido approvado 

o n. 4 do § 1 o duas vezes, u1na englobadan1ente con1 o projecto, 
e outra quando o Congresso rejeitou as emendas suppressivas~ 
considerava prejudicados todos os additivos. 

Entretant.o, para que o nobre representante não supponha 
que tenho qualquer razão para fazer prevalecer a n1inha opi
Piâo, vou consultar o Congresso. 

Consultado o Congresso sobrr. o requerin1ento do Sr. Ser
zedelln 1nandando transferir o aclditivo, que offereceu ao ar
Ugo 72. para o n. 4 do § 1 o do art. 70~ é o 1nesmo requerimento 
rejeitado. 

O SR. METPcA DE VASCONCELLOS (pela rwderrn) diz que ,julga 
não estar prejudicada a sua en1enda. 

O SR. PRESIDENTE - Eu ia guardando a orden1 da apre
sentação elas rrnenclas. e, s1 o nobre. reDresentanJe não me in
telromnesse., ,iá se f-eria procedirlo á vofação da sua. 

Consul1 ado. o Congresso considera prejudicada a emenda 
substituUva elo Sr. l\1eira de Vascnncellos. 

E' rc1e.ilada a emenda arlrlHiva do Sr. Nelson. ficando 
nreiudir::~rlas as emendas substiiuiivas fios Srs. Sfl. Andrarle e 
í::nna. Dinnisio Ceraueira e ontros. SehrnidL Oliveira Val
ladfin e oufro<::.:. "N"t:~.lson. Ba.r'bosa J.irna e outros. 

p,~ 0n1 serrnirtarr..iPitado o aclditiYo ao art. 70. elo Sr. Aris-
tides Lobo e outros. · 
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o Sn. SEnzEnELLO (pela ordem) pergunta ao Sr .. ~resi-
àente si a· emcnc!u apresentada ao n. 3 § 1°,. es.t.á preJUdtcad.a, 
porqüanto esta en1enda ainda se refere ao cllrello de .voto das 
praças de pret que tiverarn o curso das escolas superiOres. 

o Cono·resso não poderá deixar de votar essa emenda, 
porque é u~ aclo de jusliça a compclencia das pe::;sõas a que 
se refere. 

o SR. PRESIDENTE diz que considera essa emenda con1o 
substituliva. o SR. OLTVEmA VALLADÃO (pela ordem) pede que seja 
consultado o Congresso sobre a mnenda. 

o SR. PnESIDENTE observa que não póde interromper a 
votação. · d · t 

E' suh'meU ido a votos e approvado o art. 71 o pro.)ec o. 
Os direilos ele cidadãn hrazilr.iro só se suspendern, ou per-

dem, nos casos aqui particulnrizaJos. 

§ 1°. Suspendcni-se esses direilos_: 
n) pClr incapacidarlr phy~irn. 011 mr:ra1; 
b) por cundemnação criini'lull, enHlun.nLo durarcn1 seus ef-

fcilos. 
§ 2o. flcn1rm-se: 
a) por nalnralizaç:fio ·em paiz exfrangr.iro; 
bi pnt' acceilaçà11 rle cmpre~·n. pen~i"in, cnnrlrrora~fio. ou 

titulo. ex I ranr.rriro, srm 1 icrn(:a do Poder ExccuU v o FeJcral; 
c) por banimento judicial. 
§ 3o. Uma lei fcrlrral estafuirá as condiç5es de rcncqui

sição dos direitos de cirladfio l1razi:eiro. 
1~· egualrnente approvarJa a segttinte emcnria da Com

missÃo ao § 1 o: "Snppri mam-~e as palavras - esses c1! rei t 05). 
E' posl a a votos a e'mendn. suppressiva, da Corrunissão, ao 

§ 2°, lcttra c .. 

O Sr·. Ubaldino do Amaral (pr7a ordem) ohscrvn que a 
Commissão propoz que se supprimisse a disposição cnnsi
gnarlt~ sob a lrltra C, acerca da perrla de direitos, porque a 
Cnmmissão entende que deve desapparecer do Codigo essa 
pena. 

Portanto, esta dispo!=iição esf:í dependente ela ontra, que a 
Commissão propoz, manrlando aholir a pena de galrs, com a 
df~ l1ar.imcnto; ficando para ser volnda quando se votar o § 21 
do art. 72. 

O SR. ZAMA - Então votemos logo contra essa lettra C. 
0 SR. UBALDTNO DO AMAfl.AL entende que ella está depen

dente da anprovação, ou rejeição, da ouf rn cmenrla. 
ConsnHado, o Congresso approva o adiamento pedido. 
E· rejeitaria a emenda do Sr. Dcmefrio fiibciro e outros e 

ticam prejudicadas as emendas suppressivas do Sr Ba..,-
bosa Lima e outros e do Sr. Nelson. . ' · ... 
. O SR. PnESlDENTE annuncia a votação do art. 72 do pro-
Jecto. 

O SR. ANGELO PTN.HEmo ("pela ordr>m) - Peço a V. Ex. 
consulte o Congresso .s1 consente na rei irada de uma emenda 
que com outros companheiros de bancada tive a honra de 

? 
r 

:11 



i 

I . 

-587-

offerecer á consideração da Casa, emenda substitutiva do § go 
deste artigo. 

Consultado, o Congresso consente na retirada' pedida. 
O SR. ZAMA (pela ordem) -Ousaria pedir a V. Ex. urna 

cousa, e é que se voLe separadamente cada paragrapho deste 
artigo, porque, assim, como que ficava mais claro aquillo que 
íamos votando, antes do que englobadamente, - até porque 
quero no § 3°, ainda, pedir separação de uma parte. Acho que 
é esse o meio mais systematico de votar-se. 

Consultado, o Congresso approva este requerimento. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Nelson substi

tuindo o titulo da secção 211 
- ''Declaração de direitos - pelo 

seguinte :-Gal~antias de ordem e progresso em toda a União". 
E' posto a votos e approvado o § 1 o do art. 72 do projecto: 
"A Constituição assegura a brazileiros e extrangeiros re

sideni es no paiz a inviolabilidade dos direi tos concernentes á 
liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos 
seguintes: 

§ 1°. Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de 
fazer alguma cousa, senão em virlude de lei." 

E, em seguida posto a votos e approvado o § 2o: 

Todos são eguaes perante a lei.' 
A Republica não admitte privilegias de nascimento. des

conhnco fóros de nobreza, não crea tilulos de fidalguia, nmn 
condec.orações. 

O SR.. RAPTTS'TA DA Mo'I'TA, tendo apresentado uma rmenda 
sobre o § 2°, n1ais ampla do que a do Sr. Barbosa Lima, re
quer que ella seja votada em 1 o logar. 

E, posta a votos e approvada a seguinte en1enda do Sr. 
Baptista da Motla e outros: 

"Ao § do art. 72: subsU h.1am-se as palavras não 
creia titulos de nobreza. nem condecorações - por - e ex
tingue as ordens honorificas existentes e todas as suas pre
rogal ivas e regalias; bem como os titulos nobiliarchicos é de 
conselhos." 

Fjcam egualment.e prejudicadas as emendas do Sr. Vir
gil i o Damas i o, e a additiva, do Sr. Barbosa Lima. 

O SR. PnESTDENTE - Ha uma emenda do Sr. Barbosa 
Lima, que me parece depender ainda de volar.ão do Congrcs~o: 
aquella que manda exceptuar da extincção das ordens honori
ficas existentes os militares. 

VozEs - Está prejudicada. 
O SR .. ZAMA- Acabe·mos com as fitas. 
O Sn. PnESTDENTE - Si não ha quem reclame, eu consi

dero prejudicada a emenda do Sr. Barbosa Lima. 
O SR. JoÃo DE SrQUElRA (pela ordem) - Pede ao Sr. Pre

sidente consultar o Congresso si considera ou não prejudicada 
a emenda do Sr. Barbosa Lima:. 

Consultado, o Congresso resolve que a emenda está pre
judics.da. 
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O SR. SERZEDELLO - Sr. Presidente, eu apresentei um 
additivo ao art. 72. . 

Como V. Ex. viu, o que cahiu foi o requerin1ento, 1sto é, 
si este artigo addit.ivo devia ou não ser approvado con1o sub
etitutivo ao n. 4, § 1 o, do art. 70. 

Ora como V. Ex. sabe, o artigo additivo, apresentado por 
n1il11 ao' Congresso, encerra materia importante, envolve o 
princ:ipio de liberdade espiritual e, ainda, .tem. a vantagem de 
impedir que n1ais tarde o Congresso qrd1nar10 possa, s.ob o 
pretexto de inelegibilidade ou elegibihdade, atacar a liber
dade espiritual. _ . . . . . . 

V. Ex. sabe que esta questao de 1ncon1patlbilJdade :foi 
deixada para ser tratada pelo Congresso ordinario. 

Nestas condições, entendo que o meu artigo add i ti v o não 
está prejudicado e póde ser approvaclo por occasião de tratar
se do art. 72. 

Peço a V. Ex. que m.e dê a sua opinião. 
ü Sn. PRESIDEN1'E - Está se votando o art. 72; a votação 

é feita por paragrapbos, como o Congresso .iá resolveu. O no
bre re.present ante pergunta si a .Mesa considera prejudicado ou 
não um seu additivo. Observo a S. Ex. que este art. 72 ten1 
24 paragraphos, e estamos, apenas, no segundo; temos de votar 
cs paragraphos, um por um; h a en1endas em grande nuJnero, 
assin1 como a.dditivos: e não posso, agora, quando se vai pro
ceder á votação do § 3°, saber qual é a natureza do additivo do 
nobre representante. 

Peço, pois, que me desculpe, que não interrompa agora a 
votação para exan1inar esse seu additivo, que en1 ten1no será 
votado; e observo que, pedindo-se constantemente a palavra 
pela ordem, fare1nos a desordem em logar da ordem.· 

Fosto a votos, é approvado o § 3o: 

· «Todos os individuas e confissões rel igi.osas podem exer
cer publica e livremente o seu culto, associando-se, para esse 
fim e adquirindo bens, observados os limites postos pelas leis 
de mão-morta.» · 

E\ eguahnente, approvada a seguinte emenda additiva, da 
Con1missão: 

~~A.o ~ 3o do art. 72. - accrescente-se - e guardadas as 
leis crnn1naes." 

O SR. ZAMA (pela o1·den~) - Peço a V. Ex., Sr. Pre
sid~nte_, q!le su~metta á votação un1a emenda, que não está 
preJudiCaaa, ass1gnada pelos Srs. Ferreira Pires e Costa Ma
chado. Essa. e1nenda, 9ue ?dopta a parte principal do para
gra_Pho que estamos discutindo, propõe que se supprimam as 
~üh~rnas palavras. Esta e1nenda, penso, não· pó de estar pre-
JUdiCada. · 

O SR. PRESIDENTE - Ainda não declarei que ella o es-. 
tivesse. 

O S~,. ZAMA - Fi~o 1nui!o 9ontente de ter ouvido· esta 
dP~laracao de V. Ex .. As veze:s na o ouço bem o que se passa 
ah1 na Mesa, por defeito do meu ouvido e fraqueza do orcrão 
ele V. Ex. t:J 

O SR. P,RESTDEN_TE -- Tem aqui urna emenda apresentada 
pP}o ~r. Baihosa- L1n1a. que eu entendo dP.vcr ser Yotada em pr1n1euo logar. · "'· ,c. 
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O SR .... :\1\iP HtLoPIIlU (pela onie·m) - Sr. Presidente, pedi 
a pala\Ta pela ordl~rn. sirnplesn1enLc. pat·a notar a V. Ex. que 
deve exist1t· alli na Mesa urna urnenda que L ive a honra ele 
assiguar. 

O SI·t. Pt'lESJDEN'l'E -- Está aqui a emenda do nobre repr!~
sentante. e n1ais Ires ou quatro no Inesmo sentido. Mas creio 
que basta voLar uma. 

Posta a volos a etnencla suppressiva parcial do Sr. Bat·
bosa Lin1a, é rcj eitada ~ 

E' egualrnent.e rejei Lada a enwnda, Llu Sr. .....\..Inphilophio, 
suppressiva das palavra~: - ubservaclos os limites postos 
pelas leis de mão-n1orla. 

São Lmnsideradas pr~:~j ud i cada~ as (~ruen.da~ f.l1 1 ;-:)1·. Meü·a 
de Vasconcellos e oull'os, ·dos Srs. Ferreira Pires e Costa 1\lla
chado, do ;)r. Den1.etrio Ribeiro u outros, do Sr. ·Epitacio u 
do Sr. Tosta e outros. 

E' posto a votos o ~ ·Í 0
: 

<<A Republica só reconhece o casamento civil, LlUe prel\e
derá sen1pre as cerimonias religiosas de qualquer culto." 

Ü Slt. ~{EtnA DE VASCONCELLOS (pela ordern) diz que 811.1 
relação ao substitutivo que mandou ao paragrapho, pede que 
seja elle votado antes do paragrapho,. porquanto aproveita a 
occasião para repetir o que já por vezes ten1 dito acerca dos 
substitutivos que devern sre votados antes dos artigos a que 
elles substituem, porquanto entende que deve prevalecer este 
principio; observa, ainda, que a sua mnenda não pretende 
supprimir o casan1.ento eivil, antes estabelece principias n1ais 
conducentes e terminantes aos direHos que decorren1. do casa
mento civil, porquanto, desde que o CongTesso tiver firmado 
que os effeitos civis do casan1ento dPeorrem das lr.i ~ elo pa iz, 
ten1 firmado un1 grande principio. 

O SR. Eu7.EBTO DE ALMEIDA. - Isso não é questão de 
ordem. 

O .SR. PRESIDENTE diz que pela segunda vez observa ao 
Sr. representante Meira de -vasconcellos que, pedindo a palavra 
pela orden1, deve limitar-se, uni.ca1nente, ao requerirnento elo 
ordem, porquanto a discussão está encerrada. 

0 Sn.. 1\lElRA DE VASCONCEL.LOS - Obede~,;o a V. Ex., pe
dindo-lhe que consulte a Casa sobre meu requerimento. 

E' approvado o· § 4o do art. 72. 
O SR. PHESIDENTE declara prejudicadas as emendas sub

stitutivas, da Commissão e dos Srs. Barbosa Lima, Virgilio 
Damasio, Ferreira Pires, Meira ele Vasconcellos e outros, Fre
derico Borges e outros, Dem.etrio Ribeiro c outros, Tosta e 
outros, Tavares Bastos e Nelson. 

QU_EST ÃO DE ORDE:l\>I 

O SR. Assrs BHASlL (pela o1>cle·1n) -- Sr. Presidente, não 
tenho por fin1 trazer á decisão de V. Ex. a 1nenor correcção~ 
e sou o primeiro a dal' attestado que deve tel-a inspirado a 
melhor das intenções; mas devo inforn1ar a V. Ex. que entre 
as pessoas que estão mais visinhas de, n1in1J, principaln1ente 
entre os n1eus companheiros de bancada, corria a opinião de 
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que a emenda que apresentou a Comm~s~ão. e que V. ~x. con
sidera substitutiva, era, apenas, modlflCa.tiva ~e pr9Jecto do 
Governo (Apoiados; muito bern), e nesta Intençao foi que vo-
támos. ·ct 

Por consequencia, pedindo a V. Ex. que não cons1 ere 
impertinente a minha observação, peço-lhe, ao mesmo tempo, 
que reconsidere a sua deliberação, ficand.o ce_r~o de que con
sultará melhor a opinião do Congresso SI SUJeitar á su!l de
cisão esta controversia, que agora se levanta. (Apotados; 
muito bem.) 

Requeiro que V. Ex. consulte o Congresso si considera .a 
emenda da Con1missão, simplesmente, mo.d~fic~tiva, ou. substi
tutiva; e, no caso de considerai-a modificativa, crew que 
V. Ex. não deixará, como sempre, €;}e fazer o seu dever. s~
jeitando-a á ·deliberação -do Congresso. (Muito bem; mv/t.to 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - O Congresso vai julgar si a emenda 
da Commissão é ou não substitutiva . . 

O que· a Commissão propõe é o seguinte (lendo) : 

«Ao § 4o - substitua-se - A Republica só reconhece o 
casan1en to civil.» 

A Commissão propõe que o § 4° do projecto seja substi
tuído· por esta simples disposição: é um verdadeiro substitu
tivo. (Numerosos apoiados.) 

0 SR. BARBOSA LIMA - Mas supprime a parte final. 
O SR. PRESIDENTE - Agora, ha outras emendas em re

lação ao paragrapho, que modificam a disposição: estas não 
as considero prejudicadas, porque modificam _parcialmente. 
Mas, sempre que a emenda vem substituir a disposição, seja 
por uma ou por outra fórma, adoptada uma das disposições, 
não se póde deixar de considerar prejudicadas as outras, visto 
que o contrario seria adoptar theses contradictorias. (Muitos 
apoiados.) 

. . 0 SR. ASSIS BRASIL (pela ordem) - Perdôe-me V. Ex. a 
insistencia, que é desculpavel, porque mostra minha con
vicção. 

· V. Ex. entende que a emenda é substitutiva, porque en-
contra nella a palavra - substitua-se; mas, ainda que isso 
não fosse, simplesmente uma quesf ão de palavras, me era 
licito perguntar: Substitua-se o que? Substitua-se parte das 
palavras conUdas no artigo do projecto do· Governo: e substi-
tuir parte é modificar. · 

Foi pu r esf a razão que pedi a V. Ex. que consultasse o 
~ongresso .si considerava a. ~menda substitutiva, ou qualifica
tn:a .. Aq u1 altera-:set modrfiCa-se. Faço bastante justiça ao 
cri I erw, e sabf:_dOria de V. Ex.t para acreditar que compre
henc~era que nao s.e trata de uma questão de palavras, mas de 
senlldo, da essenCia da cousa que se vai votar. 

O facto é mais grave do que parece: muitos represen
tant~s. vot_aram enganados, entendendo que tratava-se de uma 
modi.fwaçao, como entendo; por cautela, porém, não me en
ganei. 

Perçlôe V. Ex. minha insistencia, e queira att.ribuil-a ao 
grande Interesse que voto pela causa dos· principias da li
berdade. 
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O SR. PnESIDENTE - Apesar de todo o respeito que voto 
á inlell i gene ia e illustração do nobre representante, continúo 
a não ver nesla ernenda outra qualidade que não seJa a de 
subsli t.u li v a. E' possivel que a intenção da C o mm is são não 
fosse esla, mas a emenda é verdadeiramente subslit'uliva. 

O Congresso, conli nuando a votar as emendas, verificará 
que o nob1·e representante não tem razão para as apprehensões 
que enunciou. · 

Conl i n úa a votação. Vai-se votar a seguinte emenda do 
Sr. Ainpllilopllio ao§ 4°: «Supprimarn-se as palavras- que 
preccdel'á seiniHe á cerimonia religiosa." 

Isto é uina emenda modificativa, de sorte que o para
grapho ficará reduzido ao seguinte: «a Republica só reco
nhece o casamento c i vil.>> 

Proccclendo-se á votação, o Congresso approva a emenda 
por 77 votos contra 73. 

O SR. ZANIA - O resultado é o mesmo; mas votaram a 
favor 83. 

O SR. 1\IATTA l\IAcH <\DO - Eu, que votei pela emenda, con
tei cluqui 77, e nüo sei como o nobre representante, lá em 
baixo, poude con Lar 83. 

O Sn.. PRESlllE~TE annuncia a votação da emenda do 
Sr. Cnrrôa lln.lJcllo e outros, que torna gratuilo o casarnento 
civil para os pobres. 

O Sn. FnEDEmco BonaEs (pela orde'rn) observa que 
apresenl ou urna em c nua ao n. 4° do art. 72, declarando, em 
senliclo geral, que o casamento civil seria gratuito . 

.Parecia ao orador que a sua emenda, sendo mais gene
rica, devia ler sido submetlida á votação elo Congresso ein 
pri1neiro logar, e não uma ernenda rnais rcslricliva Lornanuo 
gi'al.u i to o ca.:mrnenlo civil sómente aos pobres. O pe nsatnento 
de sua emcnJa é, inconl.eslavelmcule, uma medida louvavel e 
geralmente acceiLa pelo Congresso. (Apoiudus.) 

A emenda do orador, não estabelecendo excepção, não 
crêa dil'ficuldades para o fuluro, afin1 de distinguir-se qual 
o poln·e e qual o rico. 
. Copclue pet..lint.lo que o Sr. Presidenle . altcnda ao seu 
requeÍ'i 1 nenl o, purq ue, como é nolorio e de simples i nlu i<.:il o, 
a sua L'lllcnda está redigida em lermos n1ais aillplos, e, IJur
iaut o, d Igne-:::;e suLmell e r á n.ppl'OYa~,;ão do Congresso. 

O SI\. Pn.ESIDENTE diz que não suhmetleu á volaçfio a 
emenda do Sr. I'2PI'csent ante. porque cotC1dern-a um su bsti
t.ut i\·n eompleto ao artigo, ao pass1) que a ernent..la do Sr. Cur
rca llalJellu é lltlla ·enH~llt..la uddiliYa ao mc~rno. 

JJe~ la I' a pl'ej udH;aLio, purlanlo, o suL::;LiLulivo do Sr. Fre
derico Burgos. 

O Sn. EPITAC:10 PESSÔA (pela m·dem) diz que o Sr. re
prcst.•nl ante FL'edcrico Borges aeaba de requerer que a sua 
errwnda s~·.ia pnst a etn voLat;ào, no seu Lido ua grat uidade para 
o ca:-:an1uuto civil. 

ü bl'. l>l'esidenlc entendeu que a cmencln. era um subsli
tulivo, e COlllO !.n.l e~tava prejudicatla. 

O orador, pon~m, aprcsenlou un1a eme11da concebida nos 
segui11le~ tennos: 

u..!\.o § 4°. Acccrsccn! e-se: - cu .ia celellrocão será gra
Luila.• 
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..:\.ssinL 1·equer que se subrneLLa ú vol.ação a sua e111encia 
addll iYa. áue é 1nais arnpla do que a do Sr. Corl'êa Rabello. 

Procedendo-se á votat.;ão da euwncla addiLi va elo Sr. Epi
tado. é approvada. ~endo considerada prejudicada a do ~1·. 
Corrêa Rabello e outros. 

Procede-se á votação do § 5"~ que é approvado: 
"Os cmniterios terão caracle1· ~ecular e serão adn1inis

traclos pela auctoriclacle n1unicipal. » 

E' Lan1beru approvacla a ~~guin!.(' Pineuda-additiva, do 
t;r. lVIeira lÜ' VascolJcel1os r. outros: 

<~ § 5°. Depois das pala v r ati - n1un.itjipal - acct·es~~n~ent
·Se as seguintes: - ficando livre a todos os cultos rellgrosos 
a pratica dos respectivos ritos en1 r·~lação, aos_ seus crentes, 
desde que não offenclam a moral publica e as lers. >> 

E' rejeitada a emenda-additiva, elo Sr. Demetrio Ribeiro 
e outros, ficando prejudicadas as en1endas substitutivas~ do 
Sr. Ferreira Pires e outros e do Sr. Nelson, e as suppress1vas, 
dos Srs. Tosta, ·virgilio Damas i o, An1.aro Cavalcanti e Arn
philophio. 

E' subn1ettido á votação o § 6°, que é approvado: 

«Será leigo o. ensino ministrado nos estabelecimentos pu
blicas.>> 

E' rejeitada a emenda suppressiva do Sr. Virgilio Da
masio. 

São, egualn1ente rejeitadas: a emenda additiva, do Sr. 
Amphilophio, e a n1odificativa, do Sr. Nelson, sendo conside
radas prejudicadas as substitutivas, dos Srs. Barbosa Lima, 
Frederico Borges, Tosta e outros. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do § 7°. 
· O SR. RETU~1BA (pela orden~) - Sr. Presidente, estando 

a votação bastante atrazada, e sendo dada a hora, p'eço a 
V. Ex:. que consulte o Congresso si consente en1 ficar adiada 
a votação para amanhã. 

O SR. PRESIDENTE declara que h a uma disposição no Re
gimento, que diz que a votaçã0 não se interron1.pe, e, por isso, 
em uma das sessões passadas, sendo dada a hora, continuou 
com a votaçã.o, que terminou pouco ten1po depois; en1 outra 
sessão seu companheiro de presidencia entendeu em sentido 
contrario, isto. é, que não se interron1pe a votação começada 
sobre u1n artigo ou paragrapho: é occasião do Congresso 
firrnar o precedente, e, por isso, vai consultai-o si se deve con
tinuar na votação dos paragraphos seguintes, ou se deve ficàr 
adiada para a sessão de an1anhã. · 

Consultado o Congresso, é rejeitado o requerin1ento de 
adian1ento. 

O SR. PRESWENTE declara que vai proceder-se á votação 
do § 7°. -

Procedendo-sR á contagern dos votos reconhece-se não 
haver numero, pelo que fica adiada a vota'ção. 



V êi11 ú Mesa as seguintes 

Declw·açiJes llt• voto 

Dt~L-hll'ê:UJH lS q uc~ vuLámos contra c1 n. .1, do ur'L. 70, qllc 
U.ra aos religiusus de ordens monasLiL-as o direito de se alis
taren1 eleitores; bern corno volan1os que fosse o mesn1o nu
nrero subsL i Lu i elo pela en1cnda apresen L ada ao art. 7~ pelo 
deputado Serzeclello CcnTêa .. 

Sala das sessõt>s. J 5 LI L' janeit·(,· LI L: l~~H. - Antonio Olyn
Lho. - .lr"' . .Bculw·ó. 

Declaramos qUl' YuLúnHI~ lWla SULJIH'c•ssão (la disposição 
eontida no art . 70, ~ '1. n. .1. 

Sala das sesSÕl:~S du Cung1.·uss(), 15 du janeiro de '1~91. -
.Antphilophio. - Esp·ir'il"o Santo. - Ign.acio Tosta. - Le'Ue 
Oiticica. - Santos Pereira. - Rayn~unclo Bandeü·a. -
Custodio de Jlel.lu. -- A. 1liilton. - Dionisio Cerqueü·a. 
Tavw·es Bastos. --- Paula A'rgollo. - Juvencio de Aguiar. 
Zant-a. - Antão de Faria. -André Cavalcanti. 

Declaramos que votámos pela suppressão das palavras 
- obse1·vados os li'init"es postos pelas leis de rnão-nwrta, do 
art. 72, § 3o. 

Sala das sessões do CongTesso, 15 de janeiro ele 1891 · -· 
Arnphilophiu. - Espirita Santo. - Epitac'io Pessôa. -
Pedro A-rner'icv. - André Ca:valcanti. - Zan~;a. - .Antão de 
Faria. -Barbosa. Lüna. - A . . Milton. -Custodio de J.11ello. 
- Santos PiTes. - Dionisio Cerqueira. - Paula A1YJOllo. -
Garcia Pi1·es. --Tosta. - B. de VUla Vicosa. -Couto Car
taxo. 

Declaro que, ~i estivesse presente, votaria contra a pro
posta quo pretendia dar voto ás mulheres, porque isso seria 
·um verdadeiro rebaixamento do alto nivel de delicadeza moral 
en1 que dcvern sen1prc pairar aquellas que tên1 a sublin1o 
missão de forn1ar o caracter elos cidadãos pela educação dos 
filhos c pelo aperfeiçoamento n1o1"al dos maridos. 

Ser n1ãi. de fan1ilia, desen1penhando cabalmenle todas as 
delicadas funcções~ é n1uilo n1ais digno, muito mais nobre e 
de n1nito mais benefica e offectiva influeneia social do que 
quantos ·Utulos profissionaes, seientificos ou eletm·aes caiban1 
aos homens. 

Sala das sessões do Congresso Nacional Constituinte, 15 
de janeiro de 1891, 3o da Republica. - J. Bevilaqua. 

Declarmnos ctue votá1nos pelas ernenclas· que concedian1 o 
·direito de voto aos estudantes de cursos superiores, e. egual
mente, pelo voto ás claras. - Rmnirn Barcellos - Julio Frota 
- Abreu - Pinheiro Andrade - llom,ero Baptista - .Julio 
ele Castilho - Fci'nades Abbot - Cassiano do Nasci1nento -
Thornaz Flores. 

Declararnos quu votámo~ a favor da~ emendas 9u~ 
n1andam supprimir os ns. 2° c 4 o do § to do art. 70. não 11l1-
peclindo que possan1 ~er eleitores us analphabetos ·e os re
ligiosos. 

S. R. Sala das sessões, 15 de janeiro de '1891. -Ramiro 
Barcellos. - Julio F1'ol'a. - 1lb1·eu. - llon~ero Baptista. -
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Pinhr.iro Machado. - Cassiano do Nascim.en,to. - Fernando 
Abóot.. - Ju.lio de Castilhos. - Th_omaz .Flores. - Menna 
Barreto. -Pereira da Costa. - Alctdes Ltma. 

Declaramos que vo1ámos contra. a e~enda do Sr. fo te
nrnt e l3a pt ist a da Molla e out r~s extingu~ndo as orden! hono
r i ficas exislcnt es, por terrm s1d~ conferidas pnr Ufl!.. oover~o 
cnn~ll!uido e legal, e, 1)em ass1m. que votámos .. nao const
rlPra nrlo prejudicada a emenda do Sr. !3arbosa . L1ma q~e ex
crplua v a as orí.lcps mi ~i 1 ares, a qual a pprovanamos s1 fosse 
su 1Jmcll i da á dehberaçao do Congresso. 

8ala nas sessões. 15 rl8 janeiro de 1891. -João Retumba. 
- Joã.o l\'eiva. - Alrneida Ban·eto. 

o Sn. Pn.ESIDENTE designa para amanhã a ~eguinte ordem 
do ·dia: 

Cnnlinuação da votação do titulo IV do projecto da Cons
tituiçfw; 

1• o is;r.u~sfío do titulo V - Disposições geraes e dispo
siç6es transitarias. 

Levanta-se a ~essão ás 4 horas e :1.0 minutos da tarde. 

34" SESSÃO, EM 16 DE .TANETnO DE 1891 

Presidencia do Sr. Prudente de f.loraes 

Ao. meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs.: Prudente de 1\loraes. Paes de Carvalho, João Neiva, 
Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovigildo Coelho, 
Joaquim Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José Segun
dino, l\lanoel Barula,· Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro 
Pacheco, Elyseu ·Martins, Joal\im Katunda, Bezerra de Albu
qüerque .Junior, Theodureto Souto, .José Bernardo, Oliveira 
Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira, José Hygino, José Simeão, Frederico Serrano, Pedro 
Paulino, Tavares llaslos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Tho
maz Cruz, Virgilio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Monteiro de Barro~, Quintino Bocayuva, Braz 
Carneiro, Campos Salles, Uhaldino do Amaral, Santos An
drade, Generoso Marques, Esteves Junior, Luiz Delfina, Ra
miro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio da Frota, Joaquim 
Felicio, Cesar~o Alvim, Americo Lobo, Eduardo \Vandenkolk, 
João Severiano, Salrlanha Marinho, Joaquim de Souza, Silva 
Canedo, Si1Ya ·Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Mur
ti.nho, Pinhe~ro Guedes, Belfort Vieira;, Uchôa Rodrig~es, In
dlo do Brasil, Lauro Sodré) Innoeenno Serzedello, Ntna Ri
beiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellar, Costa Ro
drigues, Casemiro Junior, Henrique de ·Carvalho, Anfrisio 
Fialho, Nogueira Paranaguá, Rodrigues Ferreira Nelson, Bar
bosa I .... i ma, Bezerril, João Lnpes, Justiniano de 'serpa Frede
r_lco .Borges, José. Avelino, José Beviluqua, Gonçalo ct'o Lagos, 
Nascii!lento, Alm1no Alfonso, Pedrn Velho, Epilacio, Pedro 

· Amer1co, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de 
Carvalho, Ro~a e Silv~, .João Burbalho, José l\1arianno, Gon
çalves ferre Ira,. Almeida Pernamh~1co, JuvP.ncio de Aguiar, 
André Cavalcanlt, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, Meira 

.j 
i 

•,I 
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d~ :Vascon~ellos, Pereira de _Lyra, João de Siq;u\3~ra, João 
V1e1ra, Lu1z de Andrade, Esprrlto Santo, Bellarm1no Carneiro, 
Pontes de Miranda, Oiticica, Gabino Besouro lvo do Prado, 
Oliveira Valladão, Felispello Freire, Augusto q'e Freitas

1 
Paula 

Argo!lo, ~osta, Seabra, Antonio E11$ebio, Za~a, A.rt~1ur R.~p~, 
Garc1a Pires, ~farcolino Mo-q.ra~· Santos Pereira, Custodio .d~ 
Mell_o, Paula G:uim~r~es, Milton, ArpphilopQ.io, Dionísio O~r
queira, Leovegildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Medr;:.tdo, 
~ar~o de_, Villa Viço~a, Prisco Paraíso, Moniz. ~r~ire, Atahyd~ 
.Jun1or, :Fonseca e S1~va, Fonseca Heri}113~, N1l~ Peçà~~P.~ U:r~ 
bano Marcondes, Cynllo cte Lemos, Ollve1ra P1nto, V1r1p.to de 
Medeiros. Virgílio Pessqa, Frq.nça Carvalho, Luiz Murat, BA-
ptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico 
Coelho, Jacques Ourique, Furquim vVerneck, Domingos .Je
suino, Vinhaes. Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato~ Jacob da Paixão. 
Alexandre Stoclde;o, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, 
A~varo Botelho, Gonçalves Chaves, lfelirjano Penna, ViottL 
Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel . Fulgencio, A:stolpho 
Pio, l\.ri$0oes Ma)a G.pnça)ves Rq.mo$, Carlos Chagas, Costa 
Machado, Palet.ta, João de A velar, Ferrej:ra. R~bello, Ferreir.a 
Pires, João Lu iz, Ma.rtinho Prado J~~p1o;r, Bernardjp.o de Cam
pos~ Francisco Glicerio, Moraes B~rros, P.omingos qe MP-:
l~aes~ Açlol pho Gordo, C,(;).rv.a.lhal, f\.p.gelo Pip.J1eiro, Mp.rsa, Ito.:
dolpho l\1iranda, Costa Junior~ RodriglJeS Alves, Alfredp EHis~ 
Carlos Garcia, Almeida Nogueira, 'l)jlbião Jup.ior, . fleury 
Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarã~s N.a.tq,l? 1\.zeredo, Cae
tano de Alpuquerque, Bellarmino de Mendonç.a, Marçia.no q~ 
Magalhães. Fernapdo ·Si mas, La.uro l\1.\iller, Ca.rlos de C;:pppos7 
Sch.n1idt, Lacerda Coutinho, Victo;rtno Monteiro, Pe.reir4 · da. 
Costa, Antão de Faria~ Julio de Castilhos., Borges cie 1\tled~iro~. 
Alcides Lin1a, Assis· Brasil, Thomaz Flores, Abreu, . Ho1nero 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Na.scimento, · Ferpa:p.do 
.Abb.ott, Demetrio Ribeiro e Menna B~rreto. 

A,br~~se ª' $essão. 
D.eixam de .comparecer, com causa7 os Srs. : Flori~no Pej:::

xoto, Saraiva, Raullno Horn, Rodrigues · Ferpandes, Martinho 
Rodrigues, A.mori;rn- Garcia,. Theophilo dos Santos, L.eap.qro 
J»a.piel, Fran.c ;isco So.dré. Aristides Lobo, Conde de Figueir~lj.(), 
Leonel Filho, Ferreira Brandão, Matta Machado, An1e'rico IJ:u~, 
Francisco Am.-a.raJ, Domingos Porto, Bueno de Pa.iva, .Cesar~o 
MaLta Junior, Lopes Chaves, Paulino Garlos e Moreira da · 
Silva, e, sem cal.l_sa, os Srs. : Laper, R::1p.gel P~stanp,-1 lVJiguel 
Castro, Ber;n~rQ.o de 1\',[en.O.onçjl, S~ntos Vi~ira, Manhaes B.ar-
r'et.o, Alberto ]3randão~ J.o.aqpin;t :a;reves, Sampaio Fe;r,ra:z, Ln-; 
pes Trovão, M.ayrink, Thomaz Delftno, ·João PinJ1.e1;ro, Pe~ 
n1ingos Rocl1ª, Barão de Sant~ ij,el~p.a, ~uiz Barl?eto ~ E,rp.~;;to 
de 01 ive·i:i·a. . 

E' Uda, posta em discussão e, se;m deb~te, appr.ov~cl.a a 
a.eta da sessão ant.eceden,t.e. 

O S,B.. 2o SECRETARIO .(se·r'l)indo .de 1°) procede á leitura do 
s~g:ui!lt~ 

EXPEPJENTE 

Officio do Sr. Raulino Horn. senador pelo EstaP,o de ·Santa 
Catharina, datado de hoje, peqin.go Hc.ei.J-ça, para r~qrªr-sc 
desLa Capital, por achar.:.:se aoente. . 
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O SR. PRESIDE~TE non1eia para a Comn1issão que te~1 de 
dar parecer sobre este pedido de licença os. Srs. Lauro Müller, 
Ubaldino do An1aral e Schn1idt. 

O Sr. Badaró -- Sr. Presidente,· os ultünos actos prati
cados pelo Sr. 'Ministro da Agricultura obrigan1-~11e a sub
metter á consideração do Congresso un1 requer1n1ento, ~o 
qual peço cópia das inforn1ações qu~ <? gqvernador. do Estauo 
de 1\ilinas forneceu ácerca de un1 pr1v1leg10 conc~d1do ao .ba
charel Theodureto Souto e outros para exploraçao de nHnas 
de ferro e outros n1ineraes naquelle Estado. 

Sr. Presidente, con1o V. Ex. sabe, a industria de exp lo
racão de ferro constitue un1a das principaes occupações dos 
homens do interior do Estado de Minas. 

Alli desde longa data os pequenos capitaes têrn-se mn
pregado' nessa explorac;ão,' e confiados na protecção da lei, 
pensavan1 estar -garantidos quanto ao dia de an1anhã. 

Entretanto, a circular, aviso ou cousa que n1e!hnr nor~e 
tenha, que o Sr. Ministro da Agricultura acaba de e~xped1r, 
contradiz todos os princípios de jurisprudencia conhecidos e 
applic ados neste paiz. 

No antigo domínio _port~guez o direito á exploraç~g das 
minas era encabeçado a Coroa, ou por outra, era un1 cureito 
real. Co1n o desniembran1ento desta nacionalidade do donlinio 
portuguez, a antiga Constituição do Imperio sagrou o pnn
cipio da; plena propriedade. 

De ahi para cá os melhores jurisconsul tos nossos ;.;us
tentaran1 o principio consignado, principio que não sn ffreu 
solução de continuidade pela proclamação da Republü a, 110rque 
vejo-o transplantado em um dos artigos do proje.cLo da 
Constituição, que discuti:r;nos. . 

Entretanto. ape::;ar da pratica seguida nos tribunaes, todos 
os que S3 dão ao estudo da jurisp r udencia, que lêem revistas de 
direito, saben1 que, no Estado de Minas, muitos conflictos se 
levantaram, em que os possuidores de territorios recla111avan1 
contra o fac to do Governo central dar privilegio par3. explo
ração de diversos metaes. 

O Sr. Conselheiro Laffayete, un1a .das glorias do Brazil, 
como jurisconsulto, consultado, em certa occasião, por uma 
respeita.vel senhora,· que vira sua fazenda invadida pOl' ClXDlo
radores que tinham partido do· Rio de Janeiro, armados de 
privilegias, deu o seguinte parecer: 

"Recorra aos tribunaes, faça valer os seus direitos, !nostre 
que o direito á superficie envolve tambem o direito ao ~ub
solo, e, bém assim, ás columnas aereas que sobre elle :::e ele
vam. Si ante o::; tribunaes não óbtiver reparactão do d.i r~~ito 
conculcado, lance mão da força, que é o recurso juridicc acon. 
selhado en1 casos semelhantes. , 

Por conseguinte, á vista do que acaba de mandar dizer 
ao governador de Minas Geraes o Ministro da Agricultura, 
sirvo-me deste lagar para dize.r ás victimas da jurisprudencia, 
aconselhada para o meu Estado, que rec orran1 aos tribunaes 
peçam reparação, e si a não obtiverem, recorram aos meios 
permitLidos na lei: impeçam que esses indivíduos que estão 
pondo em leilão a nossa Patria, não levem a cabo sua obra de 
violencia. Ul1u.ito bern.) 

·:Mando á Mesa o n1eu requerimento. 
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Vem á l\1esa, é lido, apoiado, e entra em discussão o se~ 
guinLe 

Requ erirnento 

"'Requeiro que se remetta ao Congresso copia das infor
mações que o g-overnador de Minas Geraes deu sobre um pri
vilegio concedido ao bacharel Theodureto Souto e outros pe
dindo para explorar minas de ferro en1 alguns n1unicipios de 
Minas. 

·~sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - Badaró." 

O SR. Jo1\.o LoPES- Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tmn a palavra o nobre represen
tante. 

O Sr. João Lopes pede ao Sr. Presidente que consulte o 
Congresso sobre si concede o adian1ento ela discussão do re
querin1ento, até que possan1 ser prestados, sobre o assun1pt.o, 
quaesquer e.sclareein:llentos, que leven1 o Congresso a n1elhor 
decidir. 

O Sn. PRESIDENTE diz que não é necessario o requeri
mento de adiamento do nohre representante, porquanto, desdA 
que S. Ex. pediu a palavra, ipso facto, é adiada a discus~ão 
elo requerimenlo do Sr. Baclaró. 

Fica adiada a discussão do requerinmto. 

O Sr. Aquilino do Amaral - Sr. Presirlente, em cumpri
mento de urn dever imposto pelas nossas rrenças republicanaR, 
pelo n1andato que recebemos dos n1atto-grossenses e pela lea1-
d9.tle que elevemos ao gener·al de divisão Antonio Maria Coelho, 
eu, e1n n1eu nome e no dos n1eus eon1panhei r os da n1aioria da 
representaçã,o de l\'lutto GroFiso, vou n1andar á Mesa um r·(~
quer imento, que servirá de protesto eontra o acto violento da 
den1issão do n1esn1.o general - porque esse acto é eontraqo 
a todos os principios da justiça, prejudicial aos interesses da
quelle Estado, e un1 attentado contra os brios dos n1f~us cnn1-
provinr i anos. . 
· Este proteslo, eu o faço en1 meu non1e, en1 nome dos 
meus companheiros· de representação, e en1 non1e de todo::; 
os meus c01nprovi.ncianos, habitantes esqueeidos do pobre Es~ 
Lado de MaLto Grosso, filho bastardo da Monarcb i a e que 
hoje, sob o pleno domínio· da Republica, não póde fazer-se l .. ~
~J;itinlo, porque. despojado dos seus direitos, da sua aut jll • 

i11ia. dasua liberdade, eontinú~, agora como então, na mesn1a 
triste situação. 

Matto Grosso, Sr. Presidente, é, siln, un1 Estado pequeno 
e sem in1portaneia na opinião de todos os governos (Não 
apoiados·), n1as os seus direitos deviam ser tão sagrados. tão 
respeitavcis, tão digno~ da attenção do Goven~o Provisorio 
con1 o os elos granel es e Importantes est aclos (Apowâos e apar
tes). Desattcnclidos, porém, romo vão sendo (esses direitos); 
não pó de a pequena representação que (o Estado de Matto 
Grosso) enviou a este Congresso deixar de levantar nn1 pro
testo solenne. ú :face da Nação, eonlra n acto que alluclo. E', 
Sr. Presidentt-. a dernissão do general Antonio Maria. um 
acto contrario a ! odos os prineip-tos dr jnst.iça. porque 1evr. 
por fundan1müo un: telegr~n1ma enviado dr Assumpção. sus
peiJo sol1 1 o do;;.; os ponf n;.; de vi~d a. pm·q11 P. :1 sua ela I a coincide 
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com a da chegada, alli. do cidadão Generoso Pônce, inimi.go 
iniplacávél âo governador generai Antonio Maria -. inimigo 
que veiu á Capital Federal, unicamente, para combinar com o 
Sr. Senador J oaquin1 l\1urtinho .os meios de arredar do go
verno de Matto Grosso o honrado cidadão que o administrava, 
e, assim, partilhar-se aquella terra entre o Barão. de Casai
vasco, o h1esmc ridadão Ponce e o Dr. Manoel Murtlnho! (Nao 
àpoiados e apoiados.) 

E quando, .Sr~ Preside:nte_, esse telegramma foss~ verd~;.. 
deiro, quando fosse verdade haver o general Antonio Maria 
mandado prender o Dr. Manoel Murtinho e outros ana!chis~as. 
- poderü1. seu proceditnehto ser taxado de reprehensiv.el, Ir
regular, contrario á lei; sem que se conhecesse o moti:vo da 
prisã'O? . . . . . _ 

Para qlie o acto pudesse ser considerado Illegal, .. nao 
bastava que elle tivesse sido praticado: era preciso que se 
pro~asse que elle havia sido decretado arbi trariamep.te,. contra 

. a lei.. (Apoiados.) Ora, sàbe acaso o Governo Prov1sono qual 
a razão, ou quaes as razões qtie levaram o governador a man
dai _prender aquelles cidadãos, si, pórventura, elles foram rta 
verdade . preseis? 

UM SR. ·REPRESENTANTE - V. Ex. tem toda a razão . 
b Sn. AQUILINO DO AMARAL -· - Si o acto pó r si só, sem 

ser acompanhado de provas ou' expliéacões, 11ão deve e nen1 
póde ser qualificado como criminoso, ou illegal, é evid~nte 
que o Governo Provisorio praticou titna injustiçà destituindo 
qo seu cargo um alto funcrionario,. sem ouvil-o, condemnan
dó"--ó àíites da defesa (Muitos apoiàdós), e quando a accusação 
érâ süspeitã e apaixonada. 

O SR~ AzEREDO -· Eile fez arbitrariedades. 
O Sít. PINHEIRo GuEDES - Mas, onde as provas dessas ar-

bitrariedades? 
. , .. b SR. AQUILINO DO AMARAL -· · E é disso que se trata .. 
Para o procedimento do governador ser julgado arbitraria; ou 
violento, era indispensavel . ser conhecida a causa que deter
minou a prisão, si na verdade teve log~r, e, mostrar-se qtie 
nao era justificada pela lei. Em quanto isto não fos~e provado, 
n.ão_ podia o Governo, si quizesse attender aos preceitos. da jus-

. tiç~, decretar uma medida que. pó de. ter grave·s consequencias, 
porque affecta os interesses de um Estado, além de conter 
ip.j'll:ria ~o . distinctissimo cidadão, ao militar de patente ele
vada. cujo superior hierarchico é neste paiz unicamente o .Ge
neralissimo chefe do Governo, -· ao governador arclamado 
pelo povo seu conterraneo, e a quem a Patria deve relevahtis
simo~ serviços. (.M'Uitos apoiados e apartes.) 

A injustiça p~aticada- pelo Governo torna-se, Sr. Presi;.. 
dente, mais dolorosa, atte·ndendó-sé que ella significa o és
quecin1ento complêto dos serviços prestados pelo general An
tonjó Maria ·coelho . ao paiz e, em particular, ao Estado de 
M;atto-Grosso, que por elle foi salvo da situaÇão desesperada 
em que s,e achou na época da guerra do Paraguay, quando 
npssos porto.s estavam fechados, e a fome e a peste flagel-
lávam aquelle povo! · . 

Taes serviços, Sr. Presidente, nunca -se esquecem, ou, antes, 
npnca deviam ser esquecidos e barateados, em circumstancia 
alguma, e menos por satisfacção aos interesses de um grupo 
de sebastianistas. . • · .. 
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O Sn. AzEnEno - São muito bons republicanos. 
O SR. AQUILINO no AMARAL - Posso provar o contrario, 

quando que1ra V. Ex., com os documentos que tenho em ruão. 

O SR. AzEnEno - Pois mostre-os. 

. O SR. AQUILINO no.AMARAL- Em tempo eu os tornarei pu
bhcos. Tenho u_rna tribuna no Senado; e lá discutirei larga
mente os n~goc1os de MaLto-Gr·os::;o. Continuando, repetirei 
que os ~erv1ç_os do g~neral Antonio Maria fo1·arn esquecidos 
por satlsfacçao .a2s Interesses de sebastianistas, que repre
sentam a oppos1çao em Malta-Grosso e a nlinoria insignifi
cante do povo malta-grossense. 

Nós, Sr. Presidente, representantes da maioria; nós, que. 
e!Dbor3: sempre desuttendld!)S .Pelo Uuverno, somos os legi-
tunos Interpretes dessa ma10r1a; nôs, que amamos sincera e 
profundan1ente aqueJla terra longínqua, cujo deslino tanto 
nos interessa; nós, que esperavam os, sob o reg~rnen da libee
dade ao sopro bemfazejo_ da RepuLlica, ver o Estado de l\latt.o 
Grosso erguer-se do longo abaliinento, para tran:-;formar-se, 
de burgo pudre da Monarch ia, em Eslado livre e autononw, 
com dor profunda estamos obrigados a reconhecer, dcanLe da 
real idade desoladora, que elle continua a ser uma rniser a vel 
província, um centro de explorações indignas, de tres arnbi
ciosos sern crenças (porque as redeas da sua administraç-ão 
são, violenlarnenLe, arrancadas das mãos de um homem hfln
rado, sobre cuja probidade nem a caluinnia feroz pode jrn
primir uma n1ácula (1lluitos apoiados) ou fazer apparecer 
uma· jaça), para ser entregue, manietado, e sem acção, ás 
garras de dous bandidos. (Apartes; reclamações; apoiattos.) 

UM SR. REPRESENTANTE - A palavra não é parlamentar. 

0 SR. AQUILINO DO AMARAL - E, por que não? Quando 
não seja, é a propria e verdadeira, é a que dieta a minha in
dignação. Hep.iLo, porLanto, _e faço-o á face da Nação~ que o; 
deslinos de m 1nha terra eslao entregues a dous band1dos e a 
um juiz vingaLivo, alrabiliario, ultimo delegado do governo 
Ouro-Preto, e auclor da mais descauellada rearcão de qu~ 
tem nolicia lV1aLlo Grosso, - homen1, que te1n, alli, favores a 
recompensar, odios a vingar. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Apoiado; veremos logo 
as consequencias. 

O SR. AzEREDO - O Dr. Manoel Murtinho é um juiz 
muito digno. 

O SR. AQUILINO no AMARAL - Sr. Presidente, par à q-qe 
o ConO'resso reconheça a verdade de minhas proposições, direi 
que qt:)uando administrava a província de l\laLto Grosso o 
Sr. General Hermes da Fonseca, contra . elle lev~n.loll; o 
Dr. Manoel l\1urLinllo a cruzada da calurnn1a e das InJurias, 
ao lado de raivosa opposicão á s~a administração hone~la e 
brilhante. Es::;a cruzada foi terminada por uma denunct.a ao 
Supremo Tribunal de Justiça, feita pelo 1nesmo Dr. MurL1nho, 
conLra o venerando General. 

Depois do Sr. General Hermes, foi Presiden.te d~ Matto 
Grosso o ill ustrado professor da E_scola PolyLechmca, .sr. Dr. 
Galdino PimcnLa, contra quem, a1nda, o Dr. Murlmho fez 
caprichosa opposição, Lermi~ando-a, lambem, por uma de
~uncia conlra o n1esmo Presidente. Como era natural, o Su-
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]Wen1o Tribunal julgou· in1procedentes ambas as denuncias, -
ficando para o Sr. Dr. l\1urtinho as glorias de delator. 

Não é tudo. Quando foi Presidente de l\1atto GTosso o 
Sr. General Mello Rego .. tamben1 S. Ex. não ponde escapar á 
sanha e á n1ania opposicionista do Sr. Dr. lVlurtinho. S. Ex. 
deve ter trazido de Cuyabá dolorosa recordação de quanto o 
f'ez soffrer o intolerante juiz de Direito da Capital de 1Vlatto 
Grosso. Ainda n1ais. Sr. Presidente: está neste Congresso o 
distincto Deputado pelo Paraná, Sr. Coronel 1\'Iarciano de Ma
galhães. Non1eado commandante das fronteiras de Matto Gros
so, arhava-se na Capital daquelle Estado, algun1 ten1po antes 
da eleição de 15 de setembro, e, con1o conselheiro de un1a po
litica de paz. teve oceasião de conhecer a intolerancia que ca
racteriza o Sr. Dr. Manoel Murtinho. Eu e o n1eu c ollega de 
representacão Dr. Caetano de Albuquerque havian1os conse
guido, por· n1eio de confer~ncias publicas, harn1o~izar .os par
tidos; mas o Sr. Dr. Murtlnho pronJoveu o rornp1n1ento entre 
elles, fazendo renascer a antiga politica liberal e conserva
dora. O Sr. Coronel Marciano procurou-o e aconselhou-lhe 
abandonar o terreno que trilhava, porque a politica da Re
publica era a da conciliação, do congraçarnonto dos velhos p~r
tidos. O Sr. Coronel teve en1 resposta estas palavras : "A v1da 
é a lucta, e eu quero luctar"! (Apa1·tes.) 

Eis, Sr. Presidente, o hon1en1 a quen1 o Governo acaba 
de entr-egar a sorte dos republicanos. de l\1atto Grosso. 

UM SR. REPRESENTANTE - 0 coronel Solon é un1a ga
rantia contra .·essa politica. intolerante. 

O SR. AQUILINO no AMARAI; - Não conheço o Sr. Coronel 
. Solon; 111as o certo é que elle está de accordo ron1 o Sr. Se
nadoJ· Joaquiln Murtinho, e a sua. adn1inistração não póde~ 
portanto, deixar de ser hostil aos meus amigos, en1bora sejan1 
elles republicanos e a n1aioria de J\'fatto Grosso. A politica, 
para o Sr. J\llanoel Murtinho, 1nonarchista intransigente ... 

O Sa. AzEREDO - Não ha tal. 
O Su. AQUILINO no AMARAL - Tenho aqui as provas do 

que digo. Para o Sr. Dr. Murtinho~ rnonarchista intransigmltP. 
a questã.o é mais pessoal do que de prineipios, unJa vez tlUe 
ten1 forças l?ara fazer vingar as suas crenças. Mas, Sr. Presi-
dente, eu d1sse que os outros dous hon1ens, favoreci. dos na 
politiea de Matto Grosso, eran1 bandidos. Que qualifica Uvo se 
póde dar, Sr. Presidente, áquelles que, quando Matto-Grosso 
era flagellado pela guerra, pela fome e pela peste, ar1nazenavam 
en1 suas casas todos os viveres, todo o sal, todos os J.nedica
!fle~tos, para, ,e.x:plorando as 1niserias do povo, ve11der-lhc~ o 
1nd1spensavel a v1da por preços exorbitantes n incrivri~., cotno 
o sal a 1$ cada colher de sopa rasourada ? 

;porventura, não _é verdade que a policia foi obrigada a 
vareJar a easa do Barao do Casalvasco, para obstar qHe o ]1o"'\ro 
fosse reduzido á ultilna miseria ? · · 

Não é o seu socio apontado, geralmente, en1 Matto Grosso 
como o envenenador do seu sogro? Pois são estes os hornens 
aos quaes a R_ep~blica entrega os destinos. de Matto G!·os.::;o, á 
custa da dem1ssao de um homern de mento. conlo o ~erH~i"al 
Antonio Maria ! · .. 

Não póde haver. Sr. PresidentA~, injustiça mais revoltant::! 
E1nquanto Astes ~e locupletavan1 con1 dinheiro hun1edPcido rle 
lagrin1as. o general Antonio Ma ria, quando os presidentes, rn i
li tares clistinctos, recuavan1 deanle da ten1eraria etnprcia de 
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retorpar Co~umf:lá: guarnecida ele forças inimigas relativamente 
consrderavers, a frente de urn punhado de bravos de 500 ho
n1en~ sen: disciplina e n1al arn1aclos, im.pellido pelo arnor· á 
Patrra e a sua terra, penetrava nas trincheiras de CorurrdJú, e 
conseguia, depois ele lncta hon1erica, ern que disputou palHtO 
a. p~lrn~~ pollegada por pollegacla, aquelle pedaço dÇ) solo bra
zrleiro, .lazm.· frrrnnlur. a tarde. nas harrancas da Cldacln reto
rnada, o pavilhão na.rional, la\rado ela affronta que lhe füra. 
feita! (1l:luüo bem.) O leão do eon1bate não adorn1eceu depo1::; 
da vic~oria. No dia seguinte. 1ra11st'orn1ava-se en1 ar)ostoi.o 
da carrdadC:~, para procural' nos pantanaes senl fin1 as fa-
rnil ias cuyabana~. alll esparsas P pr'rd i elas. paeir.nt rs de todos 
os soHrin1entos, as quaes Jorarn conduzidas, eon t respe1 Lo í\ 

ordern, para a Capital, onde Joi recebi do o herór dr- Co~:·H rub~i 
nos hraç.ns do povo agradecido! Prorlarnada a Republica. e 
chegando a Cuyabá a noticia do grande aeop.tecirnento, todos. 
sen1 clistincção de partidos, sem distincçãÕ ele classes, a As
senlbléa ProYincial, a Can1ara Municipal, o aeclan1avan1 go
vernador de Matto Grosso. Durante um anno, e até hoje. te1n 
sido a sua adrrdnistração - benefica, prudente, orcleir<\ sBn
sata o tolerante. Si a accusan1 ele violencias, não passarn estas. 
en1 -verdade, de actos energicos, necessarios, en1 reacção á op
posição brutal que faz ao seu governo o gTupo dos descon
tentes da actual situação, - grupo que lhe nã.o tem poupado 
os insultos n1ais grosseiros, os apôclos n1ais torpes. :Elle~ po
rén1, não praticou urn só acto fóra da lei, para incorrer na 
pena inflingida pelo Governo; e elo seu cargo. para o qual foi 
r,cdan1ado antes de ser non1eaclo. só devia ser destituído nas 
urnas, porque. o seu mandato erà popular. (Apartes e apoia
dos.) A sua dernissão é, portanto, attentatoria dos brios cla-
que11 t~ povo. 

Si eu estivesse ern .Matto Grosso. Sr. Presidente. talve:r. 
os n1eus patrícios não tragassem em silencio tão pungénte af
fronta, porque eu lhes levantaria o espirito; e para não ver 
o torrão en1 que nasci nas garras dos abutres. em vez de er
guer o supren1o grito de desespero - Finis Pol.on.ire -! eori.t 
que o patriotisn1o desse paiz _desgraçado protest~u con~ra . a 
partilha do seu solo entre naçoes poderosas, eu nao hesüarra 
em levantar 8111 rninha ren1ota terra, tan1ben1 desgraçada. o 
primeiro brado da separação! (Oh! oh! rrrotcs!~os: ap_artes; 
T·eclanLações _: ~1.poio.clos .) Proteste-s~, en1bora, he1 .de dizer a 
Nação o que srnt.o, qualquer que se.1a a consequenc1a. Quand9 
o representante do povo reeua cleante do Poder, seja elle .qu~l 
for. pollue-se o mandato popular e desre ele nível .a digni
dade nacional (Apoiados; 111/tdtn bem.!) Eis, Sr. Presidente, o 
nosso protesto: (Lê) 

Vem :.'i Mesa a segu 1nt.e 

Decla;ração 

"Os abaixo atisignados, rnaioria da t·cpye~entação de lVlatto 
Grosso, protestan1 contra o acto da derrnssao do genera~ d~ 
divisão .Antonio Maria Coelho, por ser esse acto contrariO a 
justiça, pre ]1.1 di c ial ao~ interesses daquelle Estado, e urn at
b=mtado con'tra os brios dos n1atto-gTossenses . 

. Requerm11 que este protesto srJa tomado na acta. 
Sala do CongTessn Constituinte. '1.3 de janeiro de 1.891. 

AquJlino cln A Tnrn'rtl. - Pinheiro CTneclcs. - Ca.etano de Al
bnqu erqu.e. 
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O Sn. ANTONIO Az~REDO (pela ordem.) - Sr. Presidente, 
antes de ter fallado o Sr. represent?nte de Matto Grosso, eu já 
havia pedido a palavra para mandar á Mesa 11ma represen
tação dos habitantes de Snnt'Anna do Paranahyha .. 

Aguardo-me para lral.ar deste ass;umpto dep~1s. porque 
àes;ejo, anles de tlldn, fiar li!!eira resposta ao dtscurso do 
Sr. reprrsr.ntante de Matto Orosso. 

Sr. PrPsirlente, já onvi dizer, arrni. por um representante, 
qne MaUo Grosso hem podia fi ~"ar an~t.ricto á Bolívia. Agora, 
onco riizer que o Estado de Matto Grosso pórie ser, tambem, 
separado do resto da União. Felizmente, porém, nem um nem 
outro têm valor para tanto em men Estado. 

Devo fazer notar a este Congresso qne son insnspeito 
para fallar da demissão do Sr. General Antonio Maria Coelho, 
poi~ que elle foi nomeado governador daquelle Estado a meu 
pedido. 

VozEs - E' falso; é falso! 
0 SR. ANTONIO AZEREDO - 0 pedido foi meu, un"fcamente 

meu. Appello para o Sr. Ministro das Relações Exteriores; 
appello para o Sr. Ministro da Justiça; appello para o ex
:M inistro do Interior, o Sr. Aristides Lobo, e appello para o 
Generalíssimo chefe do Governo Provisorio, que tinha outro 
candidato. 

VozEs -E' falso! 
UM SR. REPRESENTANTE - Elle foi acclamado. (Ha mui

tos out1•os apartes; sussurro.) 
VOZES - Vamos ouvir. 
0 SR. ANTONIO: AZEREno·- É essa acclamação foi feita 

pela Assembléa Provincial, cujo Presidente .era .um dos taes 
bandidos de que S. Ex. fa1lou; e elle acceitou a acclamação. 
A Assembléa e a Camara Municipal é que o prorla:r:naram, -
Camarà Municipal composta dos amigos polit.icos daquelles 
cavalheiros, que o nobre Senador ·classificou de bandidos. (Di-
versos apartes interrompem o orador.) · · 

O Sn. PRESIDENTE- O nobre representante, tendo pedido 
a palavra pela ordem. só póde fazer algum requerimento de 
ordem, porque, pelo Regimento, está finda a hora do expe-=-
diente. -

o SR. ANTON!o AZEREDO - Sr. Presidente, esta é uma 
questão odiosa, uma lavagem de rou}Ja suja, que não devia 
ter sido trazida para este Congresso (Muitns apoiados) e que 
eu (para aqui) só trarei forçado pelas· circumst.ancias, porque 
jamais arrastaria para o recinto do Congresso Nacional uma 
questão que não tem valor nenhum para o mesmo Congresso, 
embora tenha grande valor para o Estado de Matto Grosso 
particularmente. ' 

0 SR. PINHEIRO GUEDES dá um aparte. 
_ O Sa .. ANTONIO AzE~E.no- V. Ex. não póde fallar, porque 

nao é representante leg1 t.1mo do Estado de MaUo .Grosso nen1 
lá estava por orcasião das eleições. ' 

ALGUNS Sns. REPRESENTANTES DE MATTO GROSSO -E' tão 
legitirno como V. Ex. (H a outros apa1·tes.) 

0 SR. ANTONIO ÁZEREDO - V. Ex. representa a seu tio 
governador .•. 

•'J 
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O Sn. PRESIDENTE -· . Observo ao nobre represe:1tante que 
a hora do expediente está finda. Si teín algum requerimento 
de ordem a fazer ... 

0 SR. ANTONTO AZEREDO -. Sr. Presidente, quando se está 
offendido. é natural que se •atire um repto desta ordem; si, 
porém, elle envolve offensa a quem quer que seja, eu o retiro 
por mim n1esmo, antes de receber desagrado por parte do Con
gresso. 

· O SR. PRESTDENTE- Peço licença para observar ao nobre. 
representante qnr, o Sr. Senador Arrui1ino do Amara1. dentro 
da h ora do expediente, mandou á Me::; a uma declaração sobre 
a demissão do governador de Màt.to Grosso. O nobre repre
sentante pediu a palavra pela or~rm, e está fallando sobre 
este assumpto, fóra do tempo dev1do. 

Si o nobre representante qner discut.ir a qüestão de 
M:atto Grosso. é preciso que obtenha do Congresso urgencia. 

O SR. AN'l'ONTO AzEREDo- Pois, então, requeiro a V. Ex. 
que consulte o Congresso sóbre si me concede 15 minutos, 
para res,pónder ao Sr. Dr. Aqúilino do AmaraL cu.io ·nome 
peço licença par~ .. enunciar. e para justificar, depois, uma 
representação do Estado de Matto Grosso. 

UM SR. REPRESENTANTE - Apoiado~ te em se concedido 
aqui a muitos. · 

Posto a votos o requerimento do Sr. Antonio Azeredo, 
para que o Congresso lhe conceda 15 m-inutos afim de res
p0fider ao Sr. Dr. Aquilino do Amaral e justificar uma re
presentação do Estado de Matto Grosso, é approvado. 

O SH. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. Antonio Aze-
redo. · · ;, ·, · ;; , t.:: ''": ~~~/~~~~1 
I:.~.· 

O ·sr. Antonio Azeredo- Sr. Presidente, eu dizia que, em 
relação ao governador do Estado de Matto Grns-so, sou in
susJ)êito, pórcjtie fui quem ·solicitou a nomeação de S. Ex. 
pa~a aquelle alto cargo. 

O SR. CAETANO bE ALBUQUERQUE - Em desespero de 
causa. - !"': ·:-:-= -- -·; 

' 
_ O SR. ANTONIO AzEREDO -Em desespero de causa on não. 

o que é rerto é que V. Ex. solicitou-a para si, e eu a solicitei 
para outrem. 

O S:R. CAETANO . DE ALBUQUERQ"CJE- E' falso ! 

VozEs-· -A expressão não é parlamentar. 

O SR .. CAETANO DE ALBUQUERQUE- Não sei por que. 

UMA. vóz- Pelo menos não é polida. 
. O SR. ANTONTO .AZERE"bQ -Eu estava ·na Secretaria do 

Interior no domirtgo, 17 de novemhro de 1889. quanrlo V. Ex. 
foi lá saber se tinha sido nomeado governador do Estado de 
Matto Grosso. 

. O SR.. CAETANO DE ALBUOUERQUE-E' facto: mas isso não 
prova ou e eu houvesse solicitado a nomeação. V. Ex. parece 
que não é logico. · 

O SR. ANTONTO AzER.EDo-Estando V. Ex. ainda no dia 
14 ao lado do Sr. Affonso Celso, era natural que não se 

.. 
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lrrnbrassen1 do seu non1e e que S. Ex. solicitasse a sua no
n1eação. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE__:_. Eu estava ao lado do 
Sr. Affonso Celso desde n1uito .. 

O SR.·. ANTONIO AzEREDO- Sendo eu, portanto, Sr. Presi
dente insuspeito quanto á nomeação do governador de :Matto 
Gross'o, porque a solicitei (Apoit;tdos), pos;;;~ defender os n1eus 
·amigos aggredidos con1 violencra nunea v1sta dentro ele um 
parlan1ento. (Apoiados.) . 

Sr. Presidente, elevo confessar ao Congresso qu~, as si~ 
eon1o eu havia solicitado a nomeação do general Antonio lVIaria 
Coelho, solicitei, algum ten1po depois, a sua demissão, e a 
solicitei. porque os seus excessos no Estado de Matto Grosso 
eran1 extrao!"dinarios tinhan1 attingido o gráo maximo de 
intensidade, e a pro,;a está nas . ~)risões que elle fez ul~in~a
n1ente, não se fallando nas anteriores deportaçors, c;lmn1ssoes 
e suspensões de funccionarios public.os. 

0 SR.. A~QUlLINO DO AMARAL -Y. Ex. deve protestar contra 
os bandidos e contra os velhacos. 

0 SR. ANTONIO AZEREDO-Está V. Ex. a repetir essa 
calun1nia, o que. não lhe fica ben1. Não estou fazendo um 
dis,curso, estou defendendo n1eus amigos, tão acren1ente aggre
didos neste recinto. 

0 SR. AQUILINO DO AMARAL- Tan1ben1 os tenho. 
O SR. ANTONIO AzEREDO- V. Ex. tem os m.elhores, n1as 

rleixe-os para si. 
Sr. Presidente, os h01nens de que tratou o nobre l~epre

sentante por Matto Grosso, os taes tres bandidos, fora1n os 
procurados 1por S. Ex., quando, retirando-se da Ca.pital de 
S. Paulo, foi a Matto Grosso apresentar-se candidato ao logar 
de senador. Foi corn esses tres homens, ou, pelo menos, con1 
dous delles, que o governador contou para organizar um di
re.ctorio c01nposto de 12 ,men1bros, dos homens mais impor
tantes dos tres partidos de Matto Grosso, isto é, do Conser
vador, do Liberal e do Republicano, que era, então, muito 
p_e-queno. Foram estes n1esn1os represer.ltantes que procu.t;,aran1 
aquelles bandidos, para a elles se alliaren1, porque- eram a 
força no Estado de l\1atto Grosso. 

Entretanto, quando esses h01nens deviam ser os primeiros 
a defender taes bandidos, na phrase do nobre representante, 
são hoje os que os aggridem, porque. ·os bandidos não qui
zeran1 ligar-se a elles para fazer-se a eleição de Matto Grosso; 
un1a eleição que. não representava a vontade do Estado, por
que en~r~ os ele1 tos h a un1, que .lá es.tava, que lá ten1 estado, 
e que f 01, ~on1o mem1bro do Partido Liberal, redactor elo orgão 
deste partido, dç:> qual separou-se; o outro num.ca tinha ido 
ao Estado de Matto Grosso: veiu para cá menino, for1nou-se, 
estev.e ~a Capital de. S. Paulo, ahi fez polit.ica e foi deputado 
provincial pelo Partido Conservador; sendo que o .ultin1o não 
voltou ao E~tado, depois de forn1ado, nenhun1 valor tinha lá, 
e fez-se eleger, unicamente, pela força do g·eneral Antonio 
Maria Coelho, que não poupo~ esforços e vexames á POlHllaçã.o 
m attogrossense, para consegun~ o seu clesideratwm .. 

Ü SR: PINHEIRo GUEDES -V. Ex. foi eleito porque elle 
o consentiu (Apartes) . 
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O SR. ANTONio AzER~Do --Agradeço a V. Ex. este aparte, 
e estou-lhe Inuitissimo grato por tan1anha gentileza. 

l\1as é· bon1 que V. Ex. saiba que estou eleito porque 
o governador não n1e poude derrotar; fui eleito pelos dous 
partidos, o do governador e o contrario ao governador; reúno 

. as duas facções politicas do Estado, apesar de haver no 
Governo Provisorio um Ministro que mandou hostilizar a 
n1inha eancliclaturu, fosse corno tosse, custasse o qtLe custasse. 

O SR. PINHEIRO GUEDES- Não é exacto; V. Ex. foi n1uito 
recon1n1enclado pelo lVIinistro. 

O SR. .A.N'l'ONIO AzEHEDO- Peço a V. Ex. que publique 
qualquer recon1n1endação que haja desse Ministro; porque com 
certeza não é como V. Ex. o diz. 

0 SR. PINIHEIRO GUEDES- Ben1 que V. Ex. confessa a 
recommendação. 

O SR. AN'l'ONIO AzEP..EDO- Houve un1 JVlinistt·o ·qtw n1e 
mandou hostilizar - fosse· como fosse - e não o conseguiu: 
não porque eu disponha de talentos e illustração (não 
apoiados) .para fazer-n1e recon1mendar á consideração dos 
rnattogrossenses, 1nas porque tenho feito alguma cousa pelo ~ 
Estado de Matto Grosso. 

'renho amigos dedicados, e entre elles o Sr. Antonio Hen
riques de Carvalho Ferro, chefe do Partido Nacional, e que 
Y. Ex. eleve conhecer. O governador o·ppóz-se radicalmente 
e andou de porta em porta para solicitar apoio em favor de 
outro candidatõ que não eu. 

O SR. PrNrHEIRo GUEDES- Nas cartas que V. Ex. recebe 
daquelles a1nigos, que são os falsarios, é possível que c-onste 
isso. 

VOZES-Oh! Oh! 
O SR. ANTONIO AzEREDO- Sr. Presidente, vou pôr termo 

a estas palavras, como medida que me aconselha a prudencia. 
Em resum.o, direi que os taes bandidos e falsarios, a que se 
refere1n SS. EEx. são os tres ho,mens de mais influencia de 
Matto Grosso ... 

0 SR. PINHEIRO GUEDES- E de cá. 
0 SR. ANTONIO AZEREDO- . . . e, si SS. EEx. quizeren1 

experimentar a sua força e valor, deixemos aqui os nossos 
diplomas e voltemos ao Estado, para disputar nova eleição, 
não com este ou aquelle governador, este ou aquelle regula
mento eleitoral, mas com a honestidade simplesmente e a von
tade dos nossos conterraneos. 

O SR. PIN'HEIRO GuEDES- A influencia de V. Ex. é de
vida ao Sr. Antonio Maria. 

O SR. ANTONIO AzEREDO- Não posso concluir, tenho que 
responder ao aparte do nobre representante. N~o foi preciso 
influencia do Sr. General Antonio Maria. Elle não tem in
fluencia, teve a força por si, e a bayonetta. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES- Mas :foi acclamado 1])elo povo 
(Outros apartes). -

O SR. ANTONIO AzEREDo- Sr. Presidente, é impossível 
continuar neste terreno, que acho detestavel, impossivel 
mesmo, para se n1anter uma discussão neste augusto recinto. 
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o SR. AQUILINo no AMARAL- V. Ex. não me obrigue a 
dizer o motivo porque fo1 preso Manoel Murtinho. 
;....,__ O· SR. ANTONIO AzER.EDO- Diga o que quiz~r;· o Sr. Dr. 
Manoel l\1urtinho está acima de qualquer suspeita. 

o SR. ANTONIO AzEREDO -Quando eu aqui desafiei, em 
companhia do meu illustre amigo Dr. Joaquim· Murtinho, _os 
senadores de Matto Grosso e outros representantes p~ra dl~
cutirmos pela imprensa as violencias do General Antonw Mar1a 
Coelho o nobre Senador não se apresentou; coroo é que, agora, 
vem censurar o Governo Provisorio por ter . demittido o go
vernador, dizendo que S. Ex. comroetteu violencias '? (Tro
carn-se apartes.) 

Sr. Presidente, deixo de parte tudo isso; mas o nobre 
representante, que taxou, aqui, de bandidos os meus amigos 
de , Matto Grosso, que assigne uma responsabilidq.de,- não 
perante o Gon_gresso, onde . S . Ex. tem i~m unidades, onde 
s. Ex. é invwlavel (Apo~ados), mas na 1roprensa ou em 
juizo, porque, lá, quero ver como se s~hirá levantando essa 
calumnia (Mui to bem), que atira, não só mente contra esses 

.. dislincLos cavalheiros, mas contra a população inteira de 
· l\1allo Grosso, que os · acompanha, porque ·são as verdadeiras 

influencias naquella parte da Republica,- não pela fortuna,. 
mas pelos serviços presta,.dos a lVlatto Grosso. 

Sr. Presid~r1te; chamf).do a ~.ste terrell.o inesperadamente, 
de surpresa, vou deixal-o para entrar no ponto para o qual 
pedi. a V. Ex. a ;palavra pela ordem; e este é o seguinte: 

Não sei si os habitantes do municipio de Santa Anna do 
Paranai~yba consid~ram-se mais como seu representaQ.te do 
que qualquer outro. Eu, porém, recebi de lá uma represen
tação, na qual elles protestam contra a violencia praticada 
pelo governador do Estado de Goyaz, mandando invadír o 
terriLorio de Matto Grosso. ·· .· 

D~sde tempos i.rnmernori.aes, o Imp~rio sempre manteve 
o rio Verde, antigo rio Doce, affl"uente elo P~ranahyba, como 
limite entre aquellas duas anUgas provinc~as . 

Entretanto, o governador· de Goyaz, depois d.a procla~ 
mação da Republica, querendo faz!3r -qm alargamento de seus 
dominios al~m do _rio Apor é, estabelece~ um · distr~cto policial, 
nomeando, lmmed1atan1ente, as respect1vas auctor1dades e um 
agente f~scal, que s_e apressou em apoderar-s.e do porto de 
S. Do1n1ngos, no r1o Paranahyba, dentro do territorio de 
Matto Grosso, com granci.e vexam.e para os seus habitantes. 
· Esta arbit.r.ariedade, Sr. Presidente, póde ser de funestas 

consequencias, porque vem crear entre aquelles dous estados 
uma politica de dissensão, de odios e represalia.s, fazendo co1~ 
que 9 Estado <!e Matto G~osso, que sempr~ ·entreteve· às mais 
e~treltas relaçoes de a,IJ?-lZade com o Esta,eio de Goya~, re
Slnta-se e empregue me1os para restabelecer aquillo que lhe 
pertence e que lhe qu~rem usurpar. · 

~ssim, pois, em nome d~s habitantes do m11nicipio d.e 
Sant Anna do Paranahyba, envio a V. Ex. esta representação 
pedindo mande inseril-a no jornal da Casa. ' 

Fazendo, portanto, minha a· representação dos meus dis:.. 
dinctos eonterr:;tneos babitan.tes de Sant'Anna do Paranahyba 
L?:rotesto ,cont~a ~ usurpação que o governador de Goyaz · ·q·U.~r 
t.az.er .do t~r.r~Lorw d~ Grosso MatLQ. (M uitQ bem.) 
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Vem á Mesa a seguinte 

Representação 

II lustres e Dignissimos Srs. membros do Congresso Na
. c1onal Legislativo. 

Os habitantes do municipio de Sant,Anna do Parahyba 
Estado de lVlaLLo Grosso, abaixo assignados, ameaçados de 
~eruerem a .z<?n~ mais habitada, ~ais rica e rnais importante 
o o seu munic1p10, em consequencw,. de um acto de usurpação 
praticado pe_lo governador do visinho Estado de Goyaz, vêm 
pre~sur·osos a vossa presença protestar, respeitosamente contra 
se.melhanLe esbulho, e solicitar, ao mesn1o tempo, ~ inter
vencão do l)oder Legislativo, para que cesse de uma vez o 
eonJllcto aLerto pelo mesmo governador. 

Eminenlissimos Senhores. 
Ha mais de meio seculo que ficou assentado, e foi sempre 

respeitado como divisa entre as duas antigas p'rovincias de 
Goyaz e Mallo Grosso o rio Verde, anligo rio Doce, que corre 
para o .Paranal1yba, que o recebe áquem e muito abaixo da 
fóz do rio Claro. · 

Proclamaua, porém, a Republica Brazileira, os goyanos, 
ou o seu pr·imeiro governador, julgando-se acima do legis
lador, baixou uzn decreto alargando os seus dominios até o rio 
Aporé. aue fica aqui a dez leguas de distancia desLa villa; 
creou logo um dislricto policial em territorio deste municipio, 

·non1eando, em seguida, as respectivas auctoridades, e, bem 
assim, un1 agenle fiscal, que apossou-se do porto do S. Do
mingos, no Paranahyba, em terras do Estado de l\lalto Grosso. 

EnLretÇtnto, entendern os abaixo assignados que é de todo 
improcedente e nullo o referido acto daquelle governador: 1 o, 
porque aos governadores faila competencia para legislar sobre 
lim i Les. dos eslados, por ser esta medida da exclusiva attri
buição do Congresso Legislativo; 2°, porque o direi to e do
mini o da antiga provincia, ho;j e ~stado de· Matto Orosso, sobre 
o territorio em questão, funda-se na sua cultivação e posse 
immemorial, reconhecidos por uma serie de actos do Governo 
do paiz e alli garantidos en1 toda a sua plenitude, já pela 
Constituição do ex-Imperio, já pela novissirna Constituição 
politica dos estados brazileiros; 3°, finalmente, porque ne
nhuma vantagem poderia ·advir aos habitantes da supracitada 
zona pelo facto de sua annexação ao Estado de Goyaz. 

Por estes fundamentos, ·pois, os reclamantes, tendo em 
vista a leLtra do art. 34, n. 10, da Constituição da Republica, 
recorrendo, com todo o respeito e acatamento, ao Congt~esso 
Legislativo, pedem para que s.ej am mantidos os antigos li
miles entre os estados de Goyaz e Mal to Grosso, pelo já refe
rido rio Verde, annulando deste n1odo o acto, de que se trata: 
do goveruador daquelle Eslado, como é de direito e de 

Justica. 

Sant'Anna. do Paranahyba, 15 de setembro de i890. 
(Seu uem-se I~ f auionatura1.) 
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ORDEM DO DIA 

yorr"\ÇÃO DO TlrPULO IV DO PROJ·Ecrro DE CONS'l'Ir:t'UIÇ.í\..0 

Continúa a votação do titulo IV do proj_e,cto de Consti
tuição e das en1endas que lhe foran1 offerec1das. 

E' posto a votos e a;pprovaçlo o § 7° do art. 72 do pro
jecto: 

« § 7. 0 N enhun1 culto ou. ugre.i a goz_ará ~de su~venção ot'fi
cial nern terá rela~.ões de descendenc1a, ou alllança, con1 o 
Governo da u·nião~ nu o dos estados.>> 

São rejeitruda·s a.s mnendas: sup.pressiva, pal'cial, do S1· .. L~
n1ouni0l\ e a do Sr. Virgilio Dam~sio, rnandando transferir 
para as disposições geraes a matena do ;:mr~grapho. "'< .. 

FicaJn iJ)rejudicada·S as emendas substrtuhvas, do tir. Am
philophio e do Sr. Tosta o outros. 

E' pQ§to .;a votos -e ~\pp:rovado _o n. 2 _do ar~~ 10·, _por 
indicação do Sr. Lamoun1 er, vota.çao que tinha s1do ad1ada 
para quando se votasse este para.gra:pho: 

«Art. 1ü. E' v~dado aos estados, eo'mo á União: 

2.0 Estabeleeer. subvencionar. ou e1nbaraçar o exercicio 
de .cultos religioso.s. » , 

O SH. TosTA (pelu prde·m) -Quando se discutiu u al'L. 10 
da Constituição offereci un1a en1enda no sentido de suppri
mir-se o paragr·a,pho que prohibe_ aos estado~ subveneionarém 
um ou n1ais cultos. , 

Si não existe entre as e1nendas que se acham sobre a 
mesa aquella que tive a honra de offerecer ao Congresso, é 
que alg·um motivo· houve, para o que! estou certo, a M,esa 
não concorreu; mas, si fôr consultado o Diar·io Of{'iC'ial, que 
publica os nossos trabalhos, ella será encontrada entre as 
mnendas que foram off'erecidas. 

Deve, portanto! :t'icar consignado que foi apres·entada por 
mim un1a emenda a este .paragrapho. .. 

Eu, Sr. Presidente, que sou coherente com as minha~ 
· idéas, en1bora -convencido ·de que o CongTe.sso não as adopta, 
não podia deixar, quando se discutiu o art. 10 da Constituição, 
de apresentar .es·sa emenda. . 

E, Sr. Presidente, se1n q1.:1.erer discutir a ma teria, adrnira 
que o Congresso, que votou· un1a emenda do Sr. L·auro Sodré 
dando aos estados completa autonomia ... 

O 81~. PRES rnENTE -·Mas observo ao nobre Deputado que, 
s.e•m querer discutir a n1ateria, está discutindo-a. (Risadas.) 

· O SR. TosTA- ... se afasta, neste: ponto, dos princípios 
do regímen republicano federativo, seguidos .pela Republica 
Norte Americana e .pela Confederação Suirssa, que reconhe.cem 
o direito dos estados legislaren1 sobre as rnaterias religiosas, 
P9d.endol liv,rmnenLe, subvencionar un1 ou n1ais cultos, ou pro
hibir todo e ·qualquer laço de· união eom as eonfi.s·~ões reli
giosas. 

O SR. PRESIDENTE-Vou verificar si existe com effeito 
a emenda ·a que o nobre representante se refere. Si existe, 

·.~· 
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est.à na Sem'cÜtria. Ning·uern, absolutamente, podia ter :inte
resse ern .suppl'inlit• urna e1nenda tão im1)ortante como esta. 
(Apoiados.) 

O SH. .BAHBOSA LtNL\. (peLa urLle-rn) - Pareee, Sr. Presi
dente, que o Congresso, votando o n. 2. do ar L. 1 O, ·pretiudi.cou 
o art. so, que se vai pôr en1 votação, l)Orque :diz o n. 2 do 
a~rL 10 (lê) : 

Não é crnbat·a~;ar culto religioso; o CongTesso dirá en1 
sua sabedoria o que 1' ornbaraçar culto t·cligioso. 

Posta a ''olus ó appt'(Wa:cla a emenda suppre:-;siva 1lu § so, 
crl'f<H'ücida tpelo ~r. Barbusa Lhna e outros, ficando LWP,judi
cados o rei'crk!o ·paragrapho e a en1enda substüutiva do Sr. 
An1aro Ca.valcanti .. 

E, posto a votos u a,.ppt·ovwdo u s go: 

« A Lodos ~~ lieito u.ssociaren1-se o reunirern-8·ü 1 i vt·etnente 
e ·scrn arn1as, não 'POdendo intervir a poHcia, senão rpara n1anter 
a ordem :publica.>> 

E, rejeitada a ernenda suppressiva par,cial, do Sr. De
n1etrio .Ribeiro e outros, J o additivo, do Sr.· Nelson, ficando 
prejudicada a en1.enda substitutiva, do Sr. Meira de Vaseon
ce:llos e outros·. 

O SR. PRESIDENTE- Vai proceder-se á votação do § 10, 
con1. a en1-enda do S.r. Me ira de Vasconcellos. 

Ü SR. MEIRA. DE VASCO'NCELLOS (pela orcle·tn) pede prefe-
I1encia para a votação de sua emenda. 

Consultado, o Congres·so não coneede a preferencia pediqa. 

IE' en1 seguida posto a votos e approvwdo o § tO: 

~E' pennittido a quem quer que seja r~epresentar. n1e
diant.e ,petição, aos p01deres publicos, denunciar abusos das 
auctoridades e promover a responsabilidade dos culpados». 

Fica ~wejudiea1da a mnenda substitutiva do Sr. Mcira de 
Vas.conceHos e outro·s. 

E' egual.n1ente posto a votos e approva'ào o § 11 : 

<<Em tempo de paz, qualquer póde entrar e sahir, eom a 
sua fortuna e bens, quando e con1o lhe convenha, do terri
torio da Republica, independente~m.ente de passaporte.» 

E' pos~to a votos e approva'do o § 12: 

«A .casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem póde 
penetratl-o de noute, sem eonsentimentci rf.lo n1orador. senão para 
acudir a victimas de .crünes ou desastres, ncn1 de dia, senão 
nos easos ·e pela fórn1a prescriJPtos na lei.» 

Ficam prejudiea~da.s as emendas substituLivas dos Srs. Vir
gilio D1amasio e J\t[eira de Vasconcellos e outros. 

E' posto a votos e ap;provado o § 13: 
E' livre a n1anifes~taç.ão das opiniões, e1n qualquer as

sun1pto, pela imprensa ou pela tribuna, sen1 clependencia de 
censura, respondendo cada un1 ·pelos abusos que eommetta, nos 
casos e pela fórn1a que a. lei taxar.» 

39 
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13:1' tambem a·pprovada a seguinte emend~ da Commissão : 

Acerescente~se : 
«Não sendo admittido o ~nonymato .» 
Ficam prejudicadas as emendas substitutivas, d~s Srs. Bar

tbosa Lima, Aristides Lobo e outros, e do Sr. Me1ra de Vas
concellos e outros. 

E' posto a votos e approvado o § 14 : 
«A' excepc;ão de flagrante delicto, a prisão !J-ãO poderá 

executar-se, senão p_o~ ordem escripta da auctor1dade com
petente.» 

,0 SR. TAVARES BASTOS (pela ordem) -,..,Sr. P_res!dente, 
parece-me que a discussão do Congresso nao preJUdiCou a 
·minha emenda, e creio que foi neste sentido que os membros 
do Congresso votaram. 

A minha .ertienda estabelece um principio muito con
veniente. 

A Constituição estabelece, no § 14, que, á excepção de 
flagrante delicto, a prisão não poderá executar-se senão por 
ordem escripta da auctoridade . competente. 

Estabeleci n1ais um caso, um caso consignado na Consti
tuic;ão do Imperio, e é que a prisão não se deve effectuar 
senão á vista da pronuncia. 

Substitui as palavras - auctoridade competente - por 
estas - pela auctoridade judiciaria -, afim de evitar-se 
que a auctoridade policial continue a commetter abusos nas 
prisões ·dos cidadãos . 

O SR. PRESIDENTE diz que considera a emenda do nobre 
representante como substitutivo. ao § 14, que já foi approvado 
pelo Congresso, e, consegu inten1ente, a declara prejudada. 
Entretanto, vai consultar o Congresso. 

Consultado, o Congresso considera prejud~cada a .emenda 
do Sr. Ta vares Bastos. 

São, successivamente, postos a votos i approvados os 
pargraphos '15, 16, 17 e 18: 

« § 15. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem 
culpa formada, salvas as excepcões instituidas em lei nem 
levado 'â prisão, ou nella detido, si prestar fiança idonea, 
nos casos J egaes. 

§ 16. Ningue~ será sent~nciado, senão pela auctoridade 
competente, em VIrtude de le1 anterior e na fórma por ella 
regulada. 

§ 17. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena 
defesa, com todos os recursos e meios essenciaes a ella desde 
a nota de c.ulpa, entregue em 24 horas ao pr3so e as~ignada 
pela auctor1dade, com os nomes do accusador e das teste
munhas. 

~ 18. O direito de propriedade mantem-sR em toda a sua 
p_1enitude, s.~1va a ~esapr~priaçã~ por necessidade, ou uti
lidade publica, med1anLe Indemnizac;;ão prévia~. 

E' em seguida posto a votos e approvado o § 19: 

~E' inviolavel o sigillo da correspo~dencia:.. 
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Tambem ·é approvada a seguinte e·m~nda, do Sr. Me ira 
de Vasconcellos: - D•epois da palavra - correspondencia 

accrescentem-se as seguintes : - postal e telegrap:hica. 
[El' posto a votos e approvado o § 20 : 

« N enhurna pena passará da pessoa do delinquente.» 
Submettida a votos, é rejeitada a em:enda suppr·essi-va 

do § 21, offerecida. pelo Sr-. Barbosa Lirna. 
Posto a votos o § 21, lé approvado: 
.. ~Fica abolida a pena de g·alés. » 

·Posta a votos, é, ·egualmente, approvada a seguinLe 
emenda aditiva, da Co·mmissão: - e de banin1ento judicial. 

E' considerada prejudicada a en1enda suppressiva do 
§ 2° do art. 71, lettra C, o1fferecida pela Commissão e cuja 
votação ficara adiada na sessão anterior, a pedido do Sr. 
Ubaldino do Amaral, para quando fosse votado este para-
grapho. · 

E' posto a votos o § 2,2: 

<<E' abolida, egualcm\ente, a pena de n1orte en1 · crin1es 
politicos ». 

O SR . .SERZEDELLO (pela ordem) requer preferencia para 
.a ·e1nenda substitutiv~, do Sr. Oliveira Pinto, que é n1ais an1-
pla, visto como por ella fica abolida sem rcsLricções a pena 
de mürte. 

1Consultado, o Congresso não concede a prefer·encia pe
üida. 

O SR. MEIRA DE VAscoúCELLos (pela ordent) pede que 
a vota·ção da em·enda da Commissão seja feita. cm duas partes. 

O .SR .1 PRESIDENTE diz que não pó de attender ao pedido do 
·Sr. representante, porque importaria na votação de. 1.una 
sub-emenda. 

E', ·ePl seguida, submettido ,áJ votação e rejeitado o § 22. 

'Posta a votos, ;é approvada a seguinte emenda, da Con1-
missão: 

«.Substitua-se o § 22 do art. 72 pelo seguinte: 
§ 22. Fica, egualmente, abolida a pena de n1orte, reservadas 

as dis.posicões da legislação militar e1n tempo de guerra.» 
Ficam prejudicados os substitutivos, do Sr. E' erre ira Pires 

e outros, e do Sr. Tavares Bastos. 
:São, successiva.mentc, postos a votos e . approvaclos os 

§§ 23 e 24,. 
§ 2,3. Dar-se-ú o habeas-corp'Us, smnpre que o individuo 

soffrer violencia, ou coacção, por illegalidade, ou abuso de 
poder, ou se sentir vexado p,ela imminenc:ia. evidente desse 
perigo. 

« § 24. A' excepcão das causas que, por sua natureza, per..:.. 
tencem a juiz'Os especiaes, não haverá fôro privilegiado.» 

Proced,e-se em seguida á vota.ção dos additivos ao art. 72. 



Postas, successivan1enl~, ~ votos, são approvados os se
guintes additivos, da Co·n1.nüssao: 

Ao art. 72. Accrecente..:.se: 
« § ID" garantido o liv.re exercício de qualquer profissão n1o

ral, intellectual .e industrial. 
« § Os inventos industriaes pe~tencerã~ ~os .seus auctor~s, 

aos quaes ficará garantido por le1 u:n1 pr1vlleg·1o temporar1?, 
ou na falta deste serlái concedido p.elo ·Congresso un1 pren110 
ra~oavel; quandD haja:m~ de vulgarizar o invento.» 

iSão rejeitados os seguintes .additivos, do Sr. De1n·etl'io 
Ribeiro e outros; 

Accrescente-se ao artigo additivo ao art. 72, o•fferecido 
pela Corrimissão dos 21 : 

«Independente de títulos, ou diplon1as de qualquer natu
reza, cessando desde j'á todos os privileg:ios que a elles se li
guem ou delles dimanem . » 

Do Sr. Pinheiro Machado e outros: 
« § E' garantida a liberdade de testar, ficando amparada 

a subsistencia rüaterial dos paes, da esposa, das filhas solteiras 
e dos filhos menores de 21 annos ». 

Do mesmo senhor e outros: 
« § E' garantida, ta.mbmn, a liberdade de adopcão, obser

vadas as c<:>ndicões que a lei estatuir » . 

Do Sr. Barbosa Lima: 
« § .Serão, invariavelmente, preenchidos por concurso, no 

primeiro gráo para os que co.mportam accesso, todos os cargos 
publicos civis.>> 

Do mesmo senhor: 
« § A inscripção no registro civil é obrigatoria ». 

Do mes:mo senhor: 
« § E' garantida a plena liberdade de testar, sàlvaguar

dada a existencia dos paes~ da mulher, das filhas solteiras e 
viuvas e dos filhos menores de 21 annos >>. 

Do mes:mo senhor: 
« § Nenhuma lei se fará contra a mendicidade nem sobre 

locacão de servil,iQS, ou . marcando dias e horas d~ descanso. 
Egualmente não se poderá legislar sobre infraccões de ordem 
puramente m-oral » . · 

O SR. PRESIDENTE declara que se vai su1bmetter a votos o 
seguinte additivo, do Sr. Serzedello: ... 

Accrescente-se, no art. 72, cqmo artig1o additivo: 
·. <<._.Por mqtiyo de creJ?-·Ça ·ou q.e funcção religiosa, nenhun1 

ctdad!l<? brasüetro :ro~era ser pr1vado dos seus direitos civis 
e. ~olltwos, nem ex1m1r-se do cumprimento de qualquer dever 
ClVlCO». . 
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QUESTÃO DE ORDEJ\II 

O SR. LAUH.o MüLLER (pela ordern) -V. Ex. vai submetter 
a .votos o aditivo do Sr. Serzedello. Creio que a materia desse 
additivo está vencida~ está prejudicada. 

O SR. SERzEnELLo- Não apoiado. 
Voz·Es - Ouçan1os o orador. 
O SR. LAURo MüLLER - O § J.~:o elo art. 70 foi approvado 

por votação geral, {'. o additivo do Sr. Serzedello, si for appro
vado, vai destruir a n1ateria que o Congresso approvou conscien
temente e positivarnent.e. (Apoiados.) 

\Nestas condições~ peço a V. Ex. consulte ao Gongresso 
sobre si está ou não prejudicado o additivo do Sr. Serzedello. 

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) -V. Ex. desculpar-me-á 
de, 1nais uma vez, pedin a palavra pela ordem, embora na opi
nião de V. Ex. eu interron1pa a vota·ção. · 

Mas, cUJmpro un1 dever de consciencia, porque estou con
vencido qu.e deve ser consignado na nossa Constituição, mnpla
mente, o principio de liberdade espiritual. 

Penso que a n1elhor das fôrn1as de g•overn,o, sen1 an1pla li
berdade espiritual, nã.o vale cousa alg'um.a (Apoiados) ; penso 
que é, n1es1no, preferível o governo da tyrannia. 

O SR. PRESIDENTE - H a pouco o nobre representante cal-
locou-se no nun1ero dos desordeiros. . . · 

O SR. SERZEDELLO -Sou, Sr. Presidente, desordeiro;. n1as 
foi en1 virtude de ser desordeiro que iD!f'lui para o advento da 
Republica, no li:n1ite dr minhas forças. 

0 SRI. PRESIDENTE ... e. discutindo. V. Ex. est{t fôra 
da orden1.. · · 

O SR. SEnzEDELLo Não estou discutindo; estou dando 
a razão por que faço questão capital da manifestação do Con-
gresso sobre esta ma teria, que é in1portante. · 

Reeonheç,o, con1o o Sr. Lauro Müller. que jlá, foi votado un1 
artigo restrictivo. · 

Mas não tenho duvida de pôr novamente en1 jogo, neste 
caso, o principio da liberdade espiritual, que deve ficar consi
gnado em nossa legislaç,ão. En1bora esta vota·ção venha annullar 
aquella restricção, acredito que o üongresso consagrará a li
berdade espi,ritual - essa que é a prin1eira das liberdades e a 
.garantia de toda a. ~ociedade. 

O SR. CAN'rÃo- Muito hen1. 
Ü 8R. AMARO CAVALCANTI (pela orden~) - Sr. Presidente, 

não está em meus ha:bitos ton1ar a palavra durante as votações; 
entretanto, o requerim:ento, ou o que tal non1r. tenha, feito pelo 
nobre representante de Santa Catharina, o1hriga-n1e a vir pedir 
a attenção do Congresso e R" de V. Ex. para o s,eguint.e: 

Sou, tan1ben1, auetor rle urn paragrapho additivo ao art. 72, 
eon~ebido nesteR terrnos: - « Ninguern srrá drclaraào incapaz·, 
ou. 1nc-on1pativeL para exercrr qualqu Pl' fu neçã.n ou eargn pn
bheo por 1n1otivn clP errn.~as ou rPligiãn·». 

Não discuto, a·bsolutarncnte, o assum.pLo desta emenda. 
pnrqup não. teria a l iberclade rlr fazr l-n 11 rs1.e lT\0111011 bo; rnas 
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devo dizer que o facto de terem sido lhontem, rejeitadas todas 
as emendas .e substitutivos que se apresentaram ao art. 4°, 
não impede que se vote, hoje, a e1nenda do Sr. Serzedello, á 
qual dou o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE - O Congresso, na sessão de h ontem~ v o .... 
tando o árt. 76, adoptou a seguinte disposição: 

§ 1. o. Não podem r listar-se eleitores para as eleições fe
-deraes, ou para as dos Estados: 

!.1:0 • Os religiosos de ordem n1onastica, con1~anhlas, co~~re
gações, ou communidado ele qua1qnor deno~n:naçao, suJelias 
a voto de obediencia, regra ou estatuto, que 1mporte a renun
cia da liberdade individual». 

A emenda do Sr Serzedello é concebida nos seguintes ter
mos (Zê): 

<<Por motivo de crença ou de funcção c,')ligiosa, nenhurn 
cidadã·o brazileiro poderlá1 ser privado de seus ··Hreitos civ1s . e 
políticos, nen1 eximir-se do cu1nprimento de qualqueT· dever C.l

vico.» 
·Parcee e"V"idente que esta emenda vai de encontro á. que foi 

approvada hontent, e, conseguintemente~ que esta en1enda. l1ern 
como a do Sr. Amaro Cavalcanti~ está. prejudicada pel o:t deli
beração do Congresso. (Apoiados e não apo?·ados.) 

O Sr. Ubaldino do Amaral (pela. ordern) - Sr. Pre::;identc 
ninguen1 mais insuspeito do que eu, neste momento~ apro
veitando a occasião de fazer as pazes entr•e os clericaes e as 
positivistas, pronunciando-me do modo mais liberal na 
questão. . 

Parece-me que h a um equivoco. A ma teria de que se 
trat·a neste m·omento não está prejudicada; o engano vem, 
sómente, de que votou-se em primeiro logar uma disposição 
muito restricta, e agora vai votar-se uma disposição rnais 
ampla, que estabelece um principio geral~ respeitador das 
crenças religiosas de todos. 

Portanto~ si votarmos, mesmo approvando;~ con1o sup
ponho que se approvará, esta disposição~ não terenws o prin
cjpio geral de respeito à todas as crenças em ·egualdade de 
eondições, para que não sejam um ü11pedin1ento em qualquer 
;:t~to .da vida publica. Havendo, porém, uma restricção, que 
.J a :fol votada por, este Congresso, n1e parece qn e esLa votaçã.o 
nada ten1 de contradictoria em relação ,á,qnella. · 

O S R •. PRESIDENTE - Não me pareacem combinaveis as 
duas theses. Entretanto, vou consultar o Congresso, e e lle ado
pta!'lá a resoluçã.o que julgar mais conveniente. · 

Consultado, o Congresso não considera prejudicada a 
emenda do Sr. Serzedello . 

. Posta a votos, a emenda additiva, do Sr. Serzedello" é 
approvada. , ' 

.. . 0 SR· ALCINDO GUANABARA . (pela ordem) diz que o addi
Llvo que offereceu com outros collegas não :fica prejudicado 
pelo facto de ter sido approvada a emenda do Sr. Serz·edello. 

O SR. PRESIDENTE - Assim n entendo e vou subrnetter á 
votação. 
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Posto a votos, 1é ap-provado o seguinte additivo dos Srs. 
Demetrio Ribeiro, Alcindo Guanabara e outros: 

cParagrapho unico. Os que allegaram motivo de crenca 
religiosa, com o fim de se isentarem de qualquer onus que as 
leis da Republica imponham aos cidadãos, perderão todos os 
di7'eitos politicas~. 

São, egualmcnte, approvados os seguintes additivos: 
Do Sr. Meira de Vasconcellos e outros: 
«Nenhum imposto, de qualquer natur~za que seja, po-

derá ser cobrado senão em virtude de uma lei que o auctorize ». 

Do Sr. Barbosa Lima: 
Accrescente-se, onde couber: 
« § Ficam abolidas todas as loterias.» 
Ficam prejudicados os additivos, dos Srs. Pinheiro Ma

chado e outros, garantindo o direito de todas as profissões de 
ordem moral, intellectual e industrial; do Sr. Barbosa Lima, 
sobre a 1 i herdade de todas as profissões. independentemente de 
qualquer titulo escolar, ou academico;. do mesmo senhor, sobre 
a liberdade de adopção, segundo as condições que a determinar; 
do Sr. Demetrio Ribeiro e outros, garantindo a liberdade de 
testar e de adoptar; do Sr. Epitacio, sobre o mesmo assumpto; 
do mesmo senhor~ sobre obrigatoriedade do registro civil dos 
nascimentos; do Sr. Amaro Cavalcanti. relativo á inhabili
tação para cargo ou funcção pt1blica e por motivo de crença 
religiosa; do Sr. Demetrio Ribeiro e outros, sobre a lil·erdade 
do exercício de qualquer direito civil ou politico em relação 
aos crentes de qualquer reUgião; do Sr. Nelson, sobre a liber
dade de q.ualquer profissão, independentemente de qualquer
titulo; do mesmo senhor, exigindo concurso para o preenchi
mento dos cargos publicas civis, em gráo inferior, sendo livre 
pelo Governo para o dos cargos superiores, e por accesso o 
dos cargos medias. 

E', em seguida, posto a votos e approvado o art. 73 do 
projecto: · 

"Os cargos publicas, civis ou militares, são accessiveis a 
todos os brazileiros, observadas as condições da capacidade 
especial, que a lei estatuir. » 

São, egualmente. approvadas as seguinte_s emendas addi
tivas: 

Do Sr. Baptista da Motta e outros - Accrescente-se 
sendo, porém, vedadas as accumnlacões remuneradas. 

Do Sr. Laur-a Sodr:é: 
«A aposentadoria só pode:rlá. ser dada- aos funccionarios 

publicos e,m caso de invalidez no serviço da Patr:i.a» . 
O SR. PRESIDENTE declara estarem prejudicadas as emen

das. dos Srs. Barbosa Lima e Demetrio Ribeiro e outros. e do 
Sr.- João de Avellar e outros. · -

O SR. JoÃo DE AVELLAR (pela ordem) requer que seja 
consultado o Congresso sobre si a emenda que apresentou 
com outros collegas está prejudicada, pois lhe parece não estar, 
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Consultado, o Cong'resso considera prejudicada a mesma 
emenda. . t d 

E' posto a votos e rejeitado q art .. 7 4 .do proJ e c o, ~e r;, o: 
em seguida, approvado o seguinte substltutrvo da Cornn11ssao · 

Substitua-sü: - Os o:fficiaes do Exer~i to e da Arn:1ad~ 
só perderã.o suas patentes, por sente~1ça n1:a1or de dous annos 
de prisão, passada en1 julgado nos tr1bunaes con1petentt~s · · 

Bão, .egualn1ente, appprovados os seguintes adclitivos, da 
Contmissão : 

Acerescente-se: 
« Art. . . . A sentença conde1nnatoria por ~riro~s. infa

~mantes, previstos nos eodigos milit.ares, ou le1s ClVlS, faz 
perder a patente, qualquer que S·eja o tempo ~a se;ttença. . 

Art. . . . Os militar·es de terra e Inar ter~o foro . e.spemal, 
constitui do por n1ernbros de sua classe, para cr1n1es 1111lltares ». 

O SR. PRESIDENTE considera prejudicada ~ en1enda do Sr.· 
IDen~etrio Ribeiro. 

E' posto a yotos e approvad~ o art. 75 do projecto: 
«A especificação. dos direitos e garantias . expre~sos na 

Constituição não exclue outras garantias e dirmtos nao enu
nl'erados, mas resultantes da fórn1a .de· governo que ella esta
belece e dos princípios que consigna». 

E' posto a votos o seguinte additlvo: 
Aecrescente-se onde convier: 
« 1 o. Fica garantida :is nlulhrres a p1 enitnde doR direitos 

civis, illOS tern1\os do art. 72: 
2°. Fica conferido o direito eleitoral ás n1ulh'éres diplo

·madas com titulas scientificos e de professora, ás que esti
verem na posse de SPUS bens, e ús casarlas, nos te.rn1os da lei 
eleitoral». 

O SR. CoSTA MAOHADü (pela m·de'm.) pede ao Sr. Presi
dent un1 esclar~cin1ento: si, votada e rejeitada a en1enda, que 
apresentou co_nJuntan1ente eon1 trinta e dous · collegas, a qual 
acaba de ser hda, póde apresentai-a na segunda discussão. 

Até aqui não ten1 havido discussão sobre a en1enda e 
si não ~ó~e ella ser repro~uzida 'en1 seg'Unda discussãü, o o~a
dor peclula, ao Congresso lwenç.a par·a ret.iral-a. 

O SR. PRERIOENrrg rr.spnnrlr. qui' no Regirnenl.o não ha'rli~
posição que v é do a reproducção das c1nendas' ro;j citadas cn1 
primeira discussão. 

Submettida á votação, é reJeitada a emenda do Sr. Costa 
lVIachado e outros. · 

O SR. FRóEs DA CRuz· (pela ordem) diz que o Sr. Presi
deJ?-tc declarou prejudicada a em·enda do Sr. D·emetrio Ri
beiro; que . esta omenda c~nté1n urn paragrapho uni c o; qu r. 
9 Sr. ·P1~es1dente, quando JUlga prejudicados os substitui. i vos. 
JUl~a lü~~ICa~e~t~, porque .colitê·nl sen1,pre urna idé.a opposta, 011 
antlt.hehca~ a ldL:>a rlo artigo que foi a1)proyado. 

m::ntende que, si a en1enda do Sr.- Den1etrio Ribeiro tern 
uma idéa opposta ú que :foi approYada~ tern un1 parag'rapho 
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que pód·e ser juntado ao substitutivo que .foi approvado con1o 
artigo do projecto de Constituição. 

·Conclue, pedindo que o Sr. Presidente subn1etta a votos 
este paragrapho. 

Posto a votos .. é rejeitado o paragrapho unico da en1enda 
do Sr. Denxetrio Ribeiro e outros. 

Vêen1 á Mesa as seguintes 

Declarar;iJes dr' 'Poto 

Declaro que Yotei a favor do paragrapho so do art. 72 
do pr.aj ecto de Constituição que rnanda continuar excluida do 
paiz a Con1pan1hia de Jesuitas, e pro;htbida a fundac.ão de novos 
conventos ou ordens monas!.icas. · 

:Sala das sessões, 1ô de janeiro de 189·1. - J. Ret·urnba. 
Declaro que votei contra a pena de n1orte no Exercito e 

Ar1nada, mesn1o en1 tempo de guerra. - Firm.i.no Pires FeT·-
reira. 

Presente, votaria pela n1ais an1pla liberdade religiosa, de 
consciencia ou de profissão, com todos os dú·eitos civis, ou 
politicas, n1~s con1 o con1plen1ento essencial de todos os de
veres correspondentes. Votei pela suppressão das condecora
ções e do jogo. 

Sala das sessões, ':IJ(;· de janeiro de t89J. - José Be'I.Yi
laqua. 

Declaro que votei contra o ar L. 7,2, § 7°, que prohibe sub
vencionar o culto religioso; hern. corno contra o § 2.o do art. 1.0 
do pro.i e.cto de Constituição. 

Sala das sessões, 16 de janeiro de l8H1. A[rm:ino Alves 
'Affonso. 

Declaramos ter votado contra a. en1enda do Sr. Meira de 
:Vasconcellos ao § 19 do art. 72, por julgarn1ol-a restrictiva 
da disposição do projeeto c.onst.itucional. 

En1 1{) de janeiro de 1891. - Ep'itado Pessôa: - .João 
Neiva. - Eduardo Gonçalves .. - Al·m.eida Bar?·eto. - FiT
.mino da Silve·~T"ra. - Ped1·o Anverico. 

!Declaro que votei pela e1111enda suppressiva do § so do 
art. 72. -S. S. - J. de Serpa. 

Declaro que votei contra a en1enda assignada pelos Sr.s. 
Saldanha Marinho P outros. ·conferindo n direito ·eleitoral iátl 
n1ulheres, porque, coherente corn as i déai-i qu~:~ Pxpend:i ,na 
sessão de 2 do corrente, considero excusada o incon.veni.ente 
aqueUa 1nenção especial e expressa. visto achar-se con1prehen
dido iinplicitan1·ente o direito das n1ulheres ao alistamento 
eleitoral e ao ex:ercicio do voto. na generalidadn dos termos 
do projecto constitucional e dó· todas as leis e regulanlentos 
eleitora.es. 

Sala das s~essõ~s, :16 de .Janeiro dr 189-:l. - Ahneida. No
(J'lU~i?·a. 

Declaran1os qur vo1Já(n1os a favor da ern-enda que supprin1r. 
no final do § 7" dn ar I·. 72, ·as palayras ·- ou dos rstaclos. 

Sala da~ sessões~ 1 ô de janeiro dP 1891. - J o,cío Lu?~'Z. -· 
F. Badaró. - J.l1anoel. Pu..lgencw. 
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Votâmos contra a abolição da pena de morte nos crimes 
communs (art. 72, § 22.) 

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - João Vieira. 
Frederico Serrano. - J. Retu.mba. 

DISCUSSÃO DO TITULO V DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

!Entra em 111 discussão o titulo V do prcj ecto de Consti
tuição - Disposições geraes e disposições transitarias. 

E' lida considerada apoiadà pelo numero de represen
tantes que á subscrevem e entra conjunctamente em discussão 
a seguinte 

Emenda additiva ás disposições transitarias 

~São incompatives para os cargos de governadores eleitos 
dos estados da Republica, na sua pro:x:hna organização, não só 
os cidadãos que, quatro mezes antes da eleição dos congressos, 
houverem occupado o governo elos estados, como, tambern, 
os cidadãos que os presidir,em por occasião do pleito eleitoral. 

rSala das sessões, janeiro de 1891. - Nüo Peçanha. -A. 
Azeredo. - Uchôa Rodrigues. - Lopes Trovão. - C . .José 
de Mello. - Pires Ferreira. - L. de Bulhões. - Julio de 
Castilhos. - Pinheiro Machado. - Julio Frota. - Borges 
de Medeiros. ___. R. Osorio. - Cassiano do Nascimento. ----.~ 
Thomaz Flores. - Hormero Baptista. - Silva Canedo. - Gni
.marães Natal. -Antonio Olyntho. -AnUlo de Faria. - .Joa
quim Murtinho. - Joaquim Antunes. - Frederico Guaher
·me de Souza Serrano. - Eduardo Gonçalves. - Rosa Ju..., 
.nior. - Lu i~ de Andrade. - Tavares Bastos. - Ame1·ico" 
Lobo. - F. Badaró. - Chagas Lobato. - Paixão. - Carlos 
Chagas. - Dutra Nicacio. - Demetrio Ribeiro. - Costa Ma
chado. - Gonçalo de Lagos. - Ferreira Pires. - Polycarpo 
Viotti. - aarcia Pires. - Fonseca e Silva. - C. Paletta .. 
- Frederico Borges. - Astolpho Pio. - Aristides "Afaia. -
José Avellar. - Thomaz Delfina. - D1·. Furquim ~'erneck. 
- Dr·. Nogueira. - C. Mendes. - Santos Pereira. - S.\ 
Alves. - Rodrigues Fe1·nandes. - Almino Alvares Affonso .· 
- Felisbello Freire. - Athayde Junim··. - Ivo do Prado. -
Cesar Zama. - Barbosa Lirna. - Perei1·a da Costa. - Silva 
Paranhos. - Bellarmi.no Carneiro. - Dr. Eliseu Martinho. 
- Joaquim Filicio. - José A1tgusto Vinhaes. - João de Si
queira. - Gabriel de Magalhães. - Prisco Parais o. - To-· 
lentino de Carvalho. -E. Wandenkolk. -Joaquim Sarmento. 
- Jesuino de Albuquerque. - Barão de Villa Viçosa. - .T. 
L. Coelho e Campos. - .1. J. Seabra. - Corrêa Rabello. -
França Carvalho. -Francisco Mayrink. -Leite e. Oiticica. -
Barbosa Lima. -Dionísio Ce1·queira. - redro Pinheiro. -
Francisco de Paula Argollo. - Fr6es. - Baptista da Motta. 
- Victorino Monteiro. - Alvaro Botelho. - Viriato de Me
deiros. 

· São lidas; apoiadas e ,entram conjunct.an1ente em discussão 
.as seguintes 
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Emendas 

Ao art. Si 

Depois das palavras - divida publica - accrescente-se 
- da União. 

Sala das sessões, 16 de janeiro de !1891. - Chagas Lobato. 

Substitutivo ao art. 76 

O eidadão investido em funcções de qualquer dos tres po
deres não podm·ú se e non1eado nen1 eleito para as de outro. 

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - Chagas Lobato .. 

Ao art. 83 

Fiea nstabelecido o serviço militar obrigatorio. 
Saln das sessões. Jô de janeiro de 1.891. - Sá Andrade. 

Ao art. 83 

Ar.eresccnte.-se: - nen1 substituiçã.o pessoal. 
Rala dns sessões, 12 ·de janeiro de 18Ç)1 . - .Bel.la·r·n1.ino 

1\fendonça. 

Ao art. 82 

Acrescentem-se o.s s~guintes: 

§ 1.0 Em caso algum o serviço militar obrigatorio du
rará mais de sete annos . 

§ 2. 0 Não se comprehendem nas disposições deste artigo' 
os n1inistros ele qualquer religião. 

Sala rlas scssõ~:s. 1 ô de janeiro de 1891. - 1\le'l:ra de Vas
conce ll.os . 

Ao art. 79, paragrapho unico 

D0.1)n·is da ]1a1avrn. - obrigar-sc-f:i.o -, accrescente-se o 
s0.gu in I'. A: - por .inramento ou. 

O mais como está. acct~escentando-se, depojs das palavras 
- deveres legaes -, as seguintes: - e ao cumprimento da 
pre.sen.t.c Constituição. 

Sala dns sessões, 16 de janeiro de 1891. - Me1~ra de Vas
concell.os. - Bcllarm.ino Carneiro. 

Ao art. 77 

Divida-se o § 3° desse artigo nos dous seguintes: 
§ 3. o Logo que se r e una o Congresso, o Presidente da 

Repub1ica lhe dará conta dos motivos que o levaram a usar 
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da attribuição elo n. 15 do art. !1 7 e, ben1 as si~, das medidas 
de excep<;:,ão que por essa occasião houverem s1do postas em 
pratica. . 

§ 4. 0 Pelos abusos ·con11nettidos no en1prego dessas n1e-
didas responderão todas as auctoridades a quem ellas forem 
devidas. 

Sala das sessões. 16 de janeiro de :1R9L - "ft1wt~'ra de Vas
conceUos. - BeU.ar?nino Carne'i.?YJ. 

Substi tu ti vos offereciclos ús clisposi~.õ<~s l.ran sitorias do 
projecto de Cons~.ituiç.ão: · 

Art. 1.0 São considerados validos os effeiLos lWÜduzidos 
pelo Regulan1ento eleitoral de 23 de junho de 1890, 3:ssim 
con1o as disposições do projecto de Constituição organizado 
pelo Governo Provisorio, no que diz; respeito á eleição, corn
posição e funcções do prin1eiro Congresso Nacional. 

Art. 2. o Os decretos, regulan1entos e mais actos expe
didos pelo Governo Pro,~isorio, e cujos effeitos não tenhan1 
ainda cessado, serão leis da RepubUca, si não foren1 contrarias 
aos preceitos desta Constituição. 

§ 1.° Fican1 g·arantidas as patentes, os postos, os cargos 
inan1oviveis. a~ concessões e os contractos outorgados pelo 
Governü Pr.ovisorio, exceptuados destas duas ultimas classes 
os actos que, podendo aggravar a situaç.ão financeira do paiz, 
sejan1 ainda susceptíveis de n1odificação, ou revogaç-ão, ror 
parte do Congresso. 

§ 2. 0 Logo no con1eço da sua primeira sessão ordinaria, 
o Congrésso veri.fieará a in1portancia ela responsabilidade que 
pesa sobrP n Thesouro federal pela eoncessão de subvenções 
e garantias de Juros, ficando desde já suspensa., até ulterior 
deliberação rlo n1.:srnn Congrpsso. a coneessão de auxilios desta 
natureza . 

S. R. - Sala das sessões. 16 ele janeiro de -1891. - Ol.i
'l)eü·a V a.llaclão . 

O Sr. Retumba (J!luita attenção 1 - Sr. Presidente e 
Si.·s. n1en)bros do Congresso, n1uito pouco é o que tenho a 
dizer. 

Con1o os demais oradores que n1e tên1 precedido, eu per
tenço, tan1ben1, ao numero daquelles que desejmn, quanto 
antes, que o paiz entre na legalidade. seja constituido debaixo 
de un1a eart.a fundmnental. · · · 

Por isso, apenas rne oeeupei de t.re~~ ou quatro artigos ela 
Constituição, incluiclos nas clisposiç.ões gcraes e h·nnsitorias, 
que V. Ex. acaba de pôr cn1 discussão. 

Começarei deplorando que, <:tctualn1ente, e especialmente 
corn a votação de hoje, se ·esteja forrnando u1na Hepublica sob 
bases. inferiores ás que, ha annos, eram pedidas para a Mo
narchia pelo lVIarquez de Pombal ( ?) e conselheiro Paulino 
.To sé Soares de Souza. (Apoiados.: 'ln.luito ben~.) 

Deploro sincermnente que este Congresso tenha approvado 
uma en1enda a un1 a.rtigo do projecto constitucional apresen
tado pelo Gove.rno, en1 que se TH'O hibia a entrada de j·esuitas 
neste paiz, en1 que se prohibia a creação ele conventos e ordens 
monasticas ! 

En1 todo o easo, rrsprito n decisão elo Congresso. 

• 
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Sr. Prcsiclcnte, n1uilos dos oraüores que n1e tên1 prece-
dido, cada qual con1 o rnaior brilhantisn1o possivel, se têm 
occupado ele assurnptos irnp'ortantes e technicos, no que con
servei silencio, porque reconheço n1inha incompetencia. 
("fl.1uüos não a1wiaclos.) 

UMA voz -V. Ex. ten1 provado o contrario. 
O SR. H .. E'rUMBA - Nas disposições geraes, porém, encon

tra-se o nrt. 83, que peço licença ao CongTesso para ler. (Lê) : 

« ..:\..rt. 8:3. Fica abolido o recrutan1ento rnilitar. 
O Excrcilo e a Arrnacla nacionaes. compor-se-ão por 

sorteio, n1ediante prévio alistamento, não se adn1ittindo a 
isenção pecuniaria. » 

8r. Presidente, o assurnpto diz respeito á classe nülitar, 
a que rne orgulho de pertencer como official de n1.arinha, 
como men1bro de urna corporação, ne.ste paiz, sempre soli
daria, sempre na estacada do patriotismo, sen1pre reunida e 
obediente a todos os seus superiores, como que governada por 
um só pensm11ento. Eu, senhores do Congresso, aproveito a 
occasião, para protestar contra un1a questiuncula que, actual
mente, se tem levantado no seio de nossa in1prensa; não quero 
saber si essa phrase - 1JUL1'·inha sã, contra a qual protesto, 
repellindo-a com energ·ia, foi dita ou inventada. 

Affirrno a ·v. Ex., afí'ü·1no ao Congresso, c affit·n1o ao 
paiz que na rnarinha de guerl'a da Republica, para cujo seio 
entrei ha 16 annos, e onde tenho vivido desde nlinha primeira 
praça até o posto que actualmente occupo, sen1pre en1 serviço 
activo, nunca percebi. un1. só acto ele dissidencia entre se1.,1s 
membros; sómente existe, na Marinha, o que ha en1 toda parte 
e en1 todas as corporações: despeitos, interesses contrariados 
e indisposições pessoaes; clissidencias nunca conheci, nem co
nheço, na classe n1ilitar, e muito especialn1ente na Arn1ada 
brazileira (lliuUos apoiados; muito bem; nvaito bem), onde 
todos são patriotas, onde todos são distinctos (Apoiados), desde 
o almirante, até o ultiJno 1narin.heiro ! (:N.ltâtos apoiados; 
rnuito bern . ) 

Depois deste rodeio ... 
UJ\'I SR. REPRESEW.l'AN~l'E dá un1 aparte. 
O SR. HE'l'UMBA - Peço que não n1e interrompa na tri

buna, onde tenho o direito de fallar e cleelarar francamente 
o que penso. 

Após este rodeio, pec.o licença a V. Ex... Sr, Presidente, 
e entro de novo em ma teria. Diz, pois, o art. 83 que fica cLbo-
lido o rec·1·utarmento militar. . 

Senhores, en1 un1 paiz con1o o Brasil, onde seu povo é 
completamente heterogeneo, onde não ha educação nacional, 
onde sómente se conta un1 decin1o ela população que sabe ler 
e escrever, - população ainda, - con1posüt de diversas raças, 
oriundas do inclio bravio, porén1 selvageru, oriunda do preto 
africano imbecil e ]ndolente., oriunda de nossos prü11ei.ros co
lonos, os portuguezes, en1 sua 1naior parte galés ! Con1o em. 
tão pouco tempo se quer a homog·eneiclade da nossa socie
dade ? Co1no se quer estabelecer un1 sorteio militar; para que 
de entre o povo saiam, espontaneamente, e·ervidores para a 
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Patria ? Pois, senhores do Congresso, não conheceis a ~g.eriza 
do povo brazileiro pelo serviço militar, pela respons,.,abillda~e 
do n1ando, pela difficuldade e rigor do trabalho ? N ao s~be1s 
as difficuldade~ con1 que luctaran1 os governos do reg1men 
decahido e con1 que ten1 luctado o actual Governo para obter 
soldados e marinheiros ? Não conheceis, pelo orçamen~o, o 
quanto se ten1 despendido con1 a acquisicão de voluntarws e 
de engajados ? 

Senhores, é n1uito difficil, actualmente, compor-se o 
Exercito e a Ar1nada de gente vicosa, patriota, disposta a 
morrer pela Patria! 

UJ\il SR. REPRESENrrANrrE - Sen1 o recrutan1ento. 
O SR. RErruMBA - Volutariamente, é impossível, a expe

riencia o tem provado. 
0 .SR .. MORAES BARROS dá um aparte. 
O SR. RE'l'UMBA - Eu não sou precipitado, Sr . Presidente, 

não quero que da Carta fundamental, da nossa Constituicão, 
seja banido o principio da liberdade, seja banida a idéa do 
voluntariado, a idéa da conscripção; não voto por este bani
mento; quero que subsista, como principio, como these, a 
conscripção militar, 1nas não quero que se feche a porta, como 
nw pal'ece que a üonstituição o faz, ao voluntariado e ao enga
jamento. 

En1 relação ao Ex2rciLo, não duvidarei, Senhores, que no 
futuro, depois que tivermos a homogeneidade, depois que as 
raças se tiverem apurado, depois que o patriotismo tiver au
gn1entado, - não duvidarei, digo, em prophetizar que daqui 
a 30 ou l.t:O annos haja entre nós vocação para o serviço lUi
liLar, que com verdadeiro delirio procure-se defender a Patria. 

U.:M SR. HEPRESENrrAWrE - Agora mesmo ha; ahi está a 
gueiTi1 do Parag·uay para_ provai-o. 

O Sit. RE,.rUMBA - No substitutivo que tenho a honra de 
apresentar ao art. 83 do projecto, vos mostrarei que não ·re
pudio de todo o sorteio ou a conscripção militar. 

O SR . MoRAES BARROS - Deve ser estabelcido como unica 
regra. 

O SR. RE•ruMBA- Como unica regra, para o futuro; para 
já, não. 

0 SR. MOHAES BARROS - Desde já. (Apoiados.) 

O Srt . SÃ ANDRADE - O serviço :militar obrigatorio será o 
n1el hor. (H a oub·os apartes.) 

O SR. RETUMBA .- Permitti-me, agora, senhores do Con
gresso, que entre ern outra série de razões, apresentando-vos 
um exemplo estatistico sobre o sorteio militar. . 

A França compõe o seu exercito por sorteio: escolhe pri
meiro o departamento que tem de fornecer soldados pa1~a o 
exercito, e sorteia en1 seguida os cidadãos. Pois ben1; ha ben1 
poucos dias tive occasião de ler em uma revista militar do 
6.809 francezes; 2.354 (isto é veridico) apresentaran1 dis
Senna para fornecer soldados e marinheiros; foram sorteados 
Velho Mundo, que em 1888 foi designado o departamento do 
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pensa legal, eram filhos de viuvas, arrimos da família, e 
irmão::; de n1ilitares; 2 . 042 provarq.rn corn certidões fidedignas, 
com inspecçõe6 de saude, serem incompatíveis com o serviço 
n1ilitar, teren1 defeitos physicos. De 6. 809, apenas 2. 413 
foram julgados aptos ! E isto na França, onde o patriotismo 
está a toda prova, onde .o pessoal é abundante, onde não se 
contan1 os homens ! Na França, onde não ha heterogeneidada 
de raças, onde todos sabem ler e escrever ! 

Permittam, agora, os senhores do Congresso que· eu lhes 
faça un1a pergunta: Si um de vossos filhos for sorteado, con
sentireis de bon1 grado que elle, criado no seio ela fmnilia e 
tendo a educação n1ais pura e mais apta, vá metter-se em um 
quartel e conviver com homens de raça e educação differente 
e desegual ? 

UMA voz- A lei é egual para todos. 
O SR. RETUMBA - Certamente, não. Portanto, senhores, 

com a disposição que combato, vamos trabalhar para a futura 
desunião, para a futura desorganização do Exercito. 

Fallo sómente em relação ao Exercito, porquanto não 
adn1itto sorteio para a Armada. Senhores, a Marinha brazi
leira, como todas as n1arinhas, deve educar seu pessoal desde 
a ini'ancia; deve preparai-o para os rudes habitos da vida do 
mar, não é sortear, não é arrancar tantos mil cidadãos já 
feitos, de constituição decidida, talvez paes de família, para 
os en1barcar nos navios ele guerra. A bordo esses homens não 
serão n1arinheiros, serão trambolhos ! 

O Sn.. FREDERICO SERRA.NO - Temos viveiros - as con1-
panhias de aprendizes. 

O SR. RETUJ\tiBA - O nobre collega, querendo prestar-me 
um serviço, está desviando-n1e. Não estou fazendo un1 dis
curso, não tenho aptidão para isso (Não apoiados) ; estou apre
sentando uma série de razões para justificar a emenda que 
vou offerecer. 

VozEs -- Vai muito bem. 
O SR. RETUMBA - Lembraran1-me aquillo que eu ia 

dizer: quero que para a Marinha nacional o viveiro, o depo
sito seja a rnarinha mercante, conhecida por marinha de ca
botagen1 e, mais technicamente fallando, por marinha de 
costeagem. E' lá, concedendo · garantias e protecção á ma
rinha mercante, que se fabrican1 marinheiros; é lá que, em 
casos de necessidade, a marinha de guerra vai buscar, não só 
marinheiros, .como, até, officiaes. Tiven1os· na· guerra do Pa
raguay occasião de en1pregar pilotos tirados da n1arinha Iner
cante. Si concedern1os á marinha mercante garantias, direitos, 
protecção n1esmo, ella chegará a ser um sustentaculo, um ba
luarte da marinha de guerra. 

·uJ\tr SR. REPRESENTANTE - E' uma reserva. 
ÜUTRO REPRESENTANTE - Mas a lei acaba com a liberdade 

da cabotagem. 
O SR. RETUMBA - Vou lá. 
Li~ ha pouco tempo, uma série de artigos elaborados o 

firmados pelo distincto Conselheiro Tavares Bastos, quando, 
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en1 data n1uito antigTt, occupou-se da questão ~a cabotage~, 
r·espondendo a artigos, tarnben1 no n1esn1o sen~rdo, do Barao 
de Capanen1a; vi quantas razões, quantos n1otlvos pode~osos 
vinhan1 provar, á saciedade, a necessidade· absoluta da liber
dade da naveg·ação (1l:luito ben~) ; vi provar-se que o Ar:na·
zonas e o Prata devian1 ser receptaculos de todas as banderras 
do l\1undo; convenci-n1e dessa necessidade; os governos trans
actos, porén1, depois de concedida essa li_berdade, deram_ ta_e~ 
garantias~ fjzeran1 taes tran1oias sob o titulo d~ proLecçao a 
cabotagen1, que nullificaram inteiran1ente essa liberdade. 

Quizera, Senhores, esquecer inteiran1ente o passado todo, 
que nada nos \1en1 adeantar. Ern occasião ?PDortuna, qua~.do 
tratarrnos dos orçarnentos, hei ele pronunCiar-nle no sentido 
de querm· que o futuro da cabotag·ern nacional seja garantido 
por un.1 auxilio directo do Governo .. lJOl' urna protecção talvez 
mesmo escandalosa. 

O SR. MoRAES BARROS - :Mas sempre indirecta. 

O SR. RETUMB_\ - Perfeitan1ente. Não quero, absoluta
n1ente, o monopolio nacional. 

Quero vêr nossos rios, lagos, lag·ôas sulcados por navios 
de todas as nações; quero ver nossa cabotagen1 na altura de 
ser cotejada coro a de qualquer n1arinha extrangeü·a. 

· Ul\-r SR. HEPRESENTANTE -- Não póde competir. 
O Sn,. HE'l'UMBA - Quero ter certeza de que os Jnari

nheiros que se acoberLaru sob o vavilhão nacional sejam tão 
respeitados pelo seu valor e pelo seu rnerito como os de qual
quer outra n1arinha. 

Senhores, direis:. H a liberdade de construcção. Não ha 
tal; vou proval-o. 

Existen1, actualn1ente, sahindo e entrando na harra dos 
nossos portos, fazendo commercio de costeagem, '115 navios á 
vela, e 89 paquetes de n1aior ou n1enor tonelagen1. 

Existe, ao lado desses paquetes, un1 sem nurnero de 
outros, de naç,ões differentes - inglezes, francezes, allemães, 
etc.. fazendo o mesn1o con1mercio, entrando em· con1petencia 
com os nacionaes . 

Porventura, o Congresso ignora a difficuldade de mon
tar-se, neste paiz, um navio, quer á vela, quer a vapor ? 

Porventura, ignqra que o velame (permittan1-me a ex
pressão nautica), 1nassame, poleame e mais artigos usados a 
bordo, são importados, directamente, da Europa, e pagan1 di
reitos de consumo ? 

Ignora o Congresso que na cabotag·em extrangeira esses 
artigos vêm no bojo dos navios, que os trazen1 para seu con
sumo, vindo, assin1, entrar em competencia com os navios na
cionaes ? 

Porventura, ignora que o·s ~)aqur:etes transatlanticos 
ton1am carga~ en1 Pernatnbuco .e d_escarregarn em Alagôas, 
tomam-na all~ e descarregan1 na Balua, Rio, etc.; que trazem 
em seu bo,jo grande quantidade de carvão, con1prado na In
glaterra 8$ a 1:onelad!l., emquanto que os nacionaes têrn de 
con~IJra1-o aq'-:'-1 a 25$ e , 30$, trazido, por aquelles n1esn1os 
navios (Apo~ados) . 

Poderá haver cornpetencia com sen1elhante disparidade 
de preç,os ? Poderá subsistir a 1narinha rnercante ? 
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.A.bsolutan1.ente, :não. 
_Pedirei.~ a~onselharei, rnais Lat·dt•, .

1 
ao Uongresso, em 

ses::;oes ordrnarra::;, que for·neça ao Govel'Ilu rneios de vida para 
a. rnarinha p1orcante, isentando-a, 1ne~uw, de direitos, g·aran
·~ntdo pren110s para o~,- navios feitos nu paiz;, e düninuindo os 
Impo:stos para mercadorias conduzida::; en1 navios nacionaes. 

Ha ben1 poucos annos, ern 1882, se não rne engano, ,iá os 
estaleiros ela lleroimt província de Pernan1buco, reclan1avam 
vor interrnedio de um dos seus dignos t'OI.Jl'esentarrLPs, que se 
aeha entre nó::;, u Dl'. Dr . .José l\larianllu, euntra e::;ta falta de 
protec.;: .. ão e cont.r·a a rnisel'ia qu.c lbe L'stava invadindo us es
tabeleCimentos. 

Fui encontrat· nu archivu da Canl<H'a u prujeclu eru lJ.Ue 
o Dr. José 1'lariannu fornecia ao Governo os Tneios de lll'O
Lect;-ão á nossa rnari uha. 

Apl'esental-o.,..ei en1 occasião opporluna, vorque, actual
mente,. o Congresso não legisla. 

A. rnarinha rnercante, Senhore~, deve ser un1 viveiro para 
supprir de pessoal idoneo a marinha de guerra: uma deve 
andar alliada á outra. (Apoiados.) 

Of'ferec;o ~obre este assumpto o seguinte substitutivo ao 
ar·t. 83. (Lê) : 

« Fiea abolido o l"ecl·utarnento rnilitar forçado, salvo em 
tempo de guerra e substituído pelo sorteio n1ilitar, não se 
admittindo isenção pecun~aria nem substituição de pessoa. 

Paragrapho unico. Emquanto não fôr possível a reali
zação do sorteio, as carnaras, ern sessão ordinaria, regularão 
o ·modo de preencher os claros do Exercito e da Arrnada. » 

UM Sl:l. REPRESENTAN'TE. dá um aparte . 

. O SR. RE'rU.MBA - Tinham os e não te1nos. 
Aproveito a occasião para pedir a attenção do Congresso 

sobre outro assumpto militar consagrado nas disposições 
transitarias. 

Senhores, o Supren1o Tribunal Militar, no r'eg·imen de
cahido, não era constitucional. 

Existio por tolerancia. . 
Chamo a attenção de V . Ex. para estudar corn afinco o 

trabalho apresentado á Cornrnissão dos 21 pelo rneu illustre 
collega e can1arada Sr. Tenente Coronel Valladão, en1 que 
crea um Supremo Tribunal Militar a exen1plo do Supremo 
Tribunal Federal, que julgue na parte rnilitar, como este na 
parte ·civl. 

Consta-me existir neste Congresso, elaborada, uma emenda 
. · apre·sentada pelo meu honrado collega e mnigo Dr. Nilo Pe

. çanha, deputado pelo Rio de Janeiro, tendente a incompati
bilizar os governadores que nssistirarn nos estados á procla
mação da Republica. 

O SR .. NILo PEÇANH.\ - V. Ex. não leu: é n1uito diffe
rente. 

O SR. REr:t'Ul\'lBA - •.• que pre::;idissmn ás eleições e que 
estivessern nos quatro ultin1os mezes na administração do 
Estado. 

O Sn. NILO PEÇA.NHA - F,' ria legislação monarchica. 
40 
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O SR. RETUMBA - Não ha duvida; te>dos nós sabemos, 
quanto é rtwra.lizadora a idéa que conlé_m esta emenda. . . 

Não ba duvida e deciaro desta tribuna que a acceüar1a 
co1n prazer, si ella 'fosse generica, si ella incompatibil~zasse o 
pequeno e o grande, desde o chefe do Estado ate o ulllmo go
vernador ! 

Não admitto, porém, incompatibilidades parciaes, e, por-
tanto, voto contra a emenda. 

O SR. FoNSECA HERMES - Às incompatibilidades ficaram 
para ser tratadas em lei ordinaria. 

O SR. RETUMBA- Além· do que, como bem diz o meu 
col1ega pelo Rio de Janeiro, esta questão de incompatibilidades 
nã.o vai mais ser tratada pelo Congresso Constituinte, pois 
que está determinado que seja tratnrla en1 lei ordinaria. 

Sr. Presidente o art. 2o <ias disposições transitarias tam
beln me chamou attenção. Ahi, em paragrapho unic.o, se dão 
por approvadas todas as pai entes, todos os postos, emfim, 
todos os actos praticados pelo Governo Provisorio. 

Não poria duvida em votar nor p:;;te a,~t igo, n1as prefiro 
votar para que seja tratado em lei ordinaria. 

O art. 12, Sr. Presidente, parece-me superf1uo, em vir
tude da~ emendas sobre o art. 84 e seus paragraphos, que 
venho de apresentar. . 

SP.nhc·res, sen1 querer mais occupar a VO!=;Sa attenção, 
concluirei. não o meu discurso, porque não faço discursos, 
mas a mmha série de arrazoadas argumentações ou de idéas 
sonre 'o elemento rrlilitar, sobre u marinheiro, e sobre o sol
dado; e ccnüluo, pedindo do alfo desta trihuna, nfio só a.o 
Govei·no actual, como áquelles que depois vierem, uma unica 
prc.vUent:,ia: derramai a instrucção, ensinai o povo a conhecer 
seu: direitos, prol egei o homem que cumpre o seu de.ver, 
eastigai o injmigo, w1er clentr·o, qnPr f6ra rio paiz. e o Brazil 
terá tantos defen~ores, tantos soldados, tantos marinheiros, 
quantos eão os s2u~ filhos. 

Tenho . conclui do. 
VozEs - Muito bem; muito bem. 
(0 01~ador é abraçado e muito cumpimentado.) 

_ O Sn. JosÉ MARlANNO (pela ordem) - Sr. Presidente, o 
Cong1·esso tem-se most rarlo muito empenhado ern apressar , 
a passag·e·m da Constituição, e. posso dar testemunho de que 
dentre aque1les que mais se têm ampenhado nisto· não me 
cabe o u~timo Ioga r. 

Dominado por este pensamento, venho propor a V. Ex. 
um alvitre, que n~P. parece muilo acceilavel. " . 

O projecto cc·nstitucional, póde-se dizer que está divi- · 
dido r.m duas parles: aquillo que é propriamenle conslitucio
nal, e aquillo que vai constituir disposições geraes e trans
it-)rias. 

O Congresso já votou tudo quanto se refere á parte con
stitucional propriamente dila, e, por isso, eu pedia a V. Ex . 

. que a Con1missão de redacção ficasse incumbida de redigir 
esf.e trabalho, para aue, logo depois de valadas as disposições 
geraes e LransitoriaR, pudesse enlrar imn1edialamenle em dis
cussão. dispensando-se, assim, o prazo do R1~gin1en to (1\/ão 
apoil:!-dos), que se tornará- inl,J.ti~ .desde que já esteja :feito o 
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trabalho, porque esse prazo foi, unicmnente dado para haver 
tempo de fazer a rP.dacção das emendas votadas. 

OSR. PRESIDENTE - O pedido do nobre representante será 
ton1ado ern consideração, opportunamente. 

Fica a discus~ão adiada pela hora. 
9 SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem 

do d 1a : · ... : 
' :.;'] 

Continuação da· prin1eira discussão do titulo V do pro
jeeto de Constituição - Disposições geraes e disposições 
transito1·ias. 

Vevanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

35a SESSÃO, EM 17 DE JANEIHO DE 1891 

PJ•esüle'ncia do Sr. Prudente de Moraes 

Ao rneio dia. faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs. Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, Eduardo Gonçal
ves, Francisco Machado. Leovegildo Coelho, Joaquim Sar
mento, .João Pedro. José Segundino, Manoel Barata, Antonio 
B1.ena-, 'rheodoro Pacheco, Joaquim Cruz, Bezerra de Albu
querque Junior, Theodureto Souto. José Bernardo, Almeida 
Barreto. 'Firmino da Silveira, José Hygino, Frederico Serrano, 
Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho e Cam
pos. Thomaz Cruz, Viegjlio Da1nasio. D11miw;ros V1cFmt:.~. Gil 
Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Lapér, Braz. 
Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do An1aral, Santos AndJ,'ade, 

·Generoso Marques, Esteves Junior, Ramiro Barcellos, Pinheiro 
Machado, Julio da Frota, Cesario Alvim, Eduardo Wandenkolk, 
Saldanha Marinho. Joaquin1 de Souza; Sjlva Cand;r!o. Silva Pa
ranhos, Aquilino de Amaral, Joaquin1 Murtinho, Pinheiro Gue
des~ Belfort Vieira. Uchôa Rodrigues, Lauro Sodré, Nina Ri
beiro, Cantão, Pedro Chremont, Matta Bacellar, Costa Rodrigues 
Henrique de Carvalho, Anfrisio Fialho. Nogueira Paranaguá, 
Barbosa Lima, Bezerril, Justiniano de Serpa, Gonçalo de La
gos, Nascimento, Amorim Garcia, Epitacio, Couto Cartaxo, 
Sá Andrade, Retun1ba. João Barbalho, José Marianno, Almeida 
Pernambuco, Sosa e Silva, Raymündo Bandeira, Meira de Vas
con'cellos, Pereira de Lyra, João de Siqueira, Luiz de Andrade, 
Espírito Santo. Bellarmino Carneiro, Oiticica. Gabino Besouro, 
Ivo do Prado, Felisbello Freire, 'Augusto de Freitas. Paula Ar
gollo, Tasta, Seabra, Zama, Arthur Rios, Garcia Pires, Mar
c.olino Moura, Santos Pereira, Custodio dA Mcllo, Paula Gui
marães, lVIilton, Amphilop h i o, Dionisio Cerqueira, Leovegi1do 
Filgueiras, Barão à€' S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa, 
Prisco Paraiso, Moniz Freire, Athayde Junir. Fonseca HPrrnes. 
Nilo Peçanha, Urbano MarMndes, Cyrillo de Lemos, Oliveira 
Pinto, "Virgílio Pssoa, França Carvalho, Baptista da .Motta, 
Fróes da :Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Cou1hn. Lnr)es rrrovão, 
Jacques Ouriques, ·oomingos .Jesujno, 'rhornaz Delfino. 
Antonio Olyntho Ba,daró. .:\1 cxandrr. Btncldce, Alvaro 
Bõtelho, Gonçalves Chaves, Viot~i, ·Dutra Nicacio, Cor-
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1·êa Habrllo, lVIanoel Fulg·encio, .A .. stolpho Pio, Gonçalves 
',].lamos, CosLa ~rachado. Ferro:iJ·a IRiahello~ J"oão de A.velar, 
Bueno de Paiva. Feffeir·a Pires. ·Martinho Prado Junior, 
Bernardir.o de Ct:.1npos, Francisco Glicerio, Moraes Barro.s, 
Domingos de l\1oraes, Adolpho Gordo, Carv~lhal, Angelo ~1-
nheiro, lVfursa~ Rodrigues Alves, Alfredo Elhs, Carlos. Gar~1a,_ 
Ahneida Nogueira, Rubião Junicir, Fleury Curado, Gu1maraes 
Natal Azeredo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Men
donçà, ~Marciano de Magalhães, Fernando Simas, Lau~o ~ü
ler, Gado;:; de C:;tn1pos, Schim1dt, Lacerda Coutinho, 'llct~n'Ino 
Monteiro. Pereira da Costa, Antão de Faria, Julio de Castllhos, 
Borges de Medeiros, _t\.lcides Lima, Thomaz Flores, Abreu, 
Homero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, 
Fernando Abbot, Demetrio Ribeiro e Mena Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Flori ano Pei

xoto, Ruy Barbost~. João Neiva, Matta Machado, Joakim Ka
tunda, Elyseu MarUns, Saraiva, Raulino Horn, Rodrigues . Fer
nades; Martinho Rodrigues, Theophilo dos Santos, Leandro 
Maciel. Franciseo Sodré, Aristides Lobo, Conde de Figuejredo, 
Ferreira Brandão. Americo Luz, Domingos Porto, Francisco 
Arnar&.l, Paletta, Cesario Motta Junior, Lopes Chaves, Paulino · 
Carlos, Leonel Filho e Moreira da Silva; e sem causa, os 
Srs.: Cur:.ha Junior, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcanti, Joa
quim Felicio. RaDgel Pestana, João Sever ia no, Ame rico Lobo, 
Indio do Brasil.. Inno:cencio Serzedello, Casemiro Junior, Nel
son, Pire:; Ferreira., João Lopes, Frederico Borges, ·José Ave
lino, José Bevilaqua, Almino Affonso, Miguel Castro, Pedro 
Velho~ Pedro Americo, Tolentino de Carvalho, Gonçalves Fer
reira, .Tuvenal de Aguiar, André Cavalcanti, Annibal Falcão, 

... Toão Vieira. Pontes de Miranda, Oliveira Valladão Ran+ns Vi
eira, Fonseca· e Silva, Manhães Barreto, Alberto Brandão, Vi
riato de Medeiros, Joaquim Breves, Luiz Murat, Sampaio Fer-· 
raz, ·Mayrink, Furauim Werneck, Vinhaes, João Pinheiro, 
Paeifico Mascarenhas. Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, 
Francisco Veiga, Costa Senna, Aristides Maia, Carlos Chagas, 
Jacob da Paixão. Domingos Rocha, João Luiz, Barão de Santa 
Helena, Leopoldo de Bulhões, Costa Junior, Antonio Prado~ 
Ernesto de Oliveira e Assis Brasil. 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a 
act.a da sessão antecedente. 

O SR. 2° SECRETARio (servindo de 1°) procede á leitura do 
seguinte · 

EXPEDIENTE 

O officio do Generalíssimo chefe do Governo Provisorio, 
datado de 12 do corrente, enviado, com· o officio abaixo, do 
Ministerio das Relações Exteriores, o texto original da se
gulnte 

Mensagem 

Quinquagesitno primeiro Congresso dos Estados Unidos 
da AinE-wica. em sua primeira sessão - Aberta e· celebrada na 
cidade de Washington, segunda feira, 2 de dezembro de 1889. 
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Resolução conjuncta 

. Congratulando-se com o povo dos Estados Unidos do Bra
zll pe1a su~ adopção de un1a fórma republicana de governo. 

P .. esolv1do P.elo Senado e pela Can1ara dos Representantes 
dos Estados U~1dos da Amerjca, reunidos em Congresso, que 
os Esta.dos Un1do~ da AmerlCa se congratulam com o povo 
do Brazll por ter .1u~~a e pacifican1ente assumido· os poderes, 
deve_res e respo~sob1hdades de governo de si mesmo, baseado 
no hvre consentlmento dos governados e na sua recente ado-
pção da fór1na republicana de governo. · 

Thor~?,az B. Rced, Presidente da Camara dos Represen
tantes. 

Le'm: P. J.l!lm·ton, Vice-Presidente dos Estados-Unidos e 
Presidente do Senado. 

. Approvado, em 19 de fevereiro de 1890. - Benj. Har .. 
rtson . 

. . L. S. -. Certifico que este documento é cópia fiel do 
or1g1nal arch1vado na Secretaria de Estado. 

Em fé elo que, eu, James G. Blaine, Secretario de Estado 
dos Estados Unidos~ subscrevi o meu nome e mandei que se 
puzesse o sello da Repartição. 

Feito na cidade de Washington, no 21° dia de fevereiro 
A. D. de 1890, e centesimo decimo quarto da Independencia 
dos Estados-Unidos da America. - James G. Blaine. 

Ministerio das Relações Exteriores - Rio de Janeiro, 
· 12 de janeiro de 1891. 

Generalíssimo - O Senado e a Ca1nara dos Representan
tes dos Estados-Unjdos da America, reunidos em Congresso, 
deliberaram, como sabeis, exprimir, em nome do Povo que 
-tãc dignamente representaram., as suas congratulações ao 
Povo Brazileiro~ pór haver este ass1.:,1n1ido justa e parifica
mente os seus inauferiveis direitos. instituindo ó governo de 
si prnnrio e adontando a fórma 'de governo repnblirm.na. 

Essas congratulações foram formuladas na Mensagem 
que, opportunan1ente, vos foi entregue pelo digno represen
tante dos Estados Unidos da America. 

Tanto pela sua egregia origem, quanto pelos sentimentos 
que exprime, essE honroso documento deve ser, segundo 
penso, djrectamente communicado ao Congresso Nacional, ao 
qual. co1110 representante do Povo Brazileiro e or?ão da sua 
soberania, será. certamente, agradavel manifestar os senti
Inentos da gratidãc.:- nacional por essa prova de estim·a e .de 
cordialidade, que é um novo testemunho da:s relações exrs
teDtes entre as duas maiores potencias do Continente Ame
ricano. 

·Nesse intuito e para esse fim, tenho a honra de en
viar-vos o original dessa Mensagem, para que, si tal fôr a 
vossa optnião, a endereceis ao Congresso Nacional. 

Acceitai a expressão da minha mais alta consideraçã.o -
Q. Bacyuva, Minü:tro das Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDBNED declara ql1e a Mensagem é recebida com 
m11ito espec·ial agrado, porque ella assignala A sy1nboliza a 
confraternizaç.ã.o dos povos amerieanos. 
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O Sr. Bernardino de Campos (attenção) - Sr. Presidente, 
a Mesa a-caba de communicar á Casa o voto de congratulação 
que an poYo brazileiro dirig:n n CnngrP~so dos Estados Unidos 
na Arnerica do Norte. 

]~ssa comn1unJcação, Sr. Presidente, não póde ser rece
hidn pPln Cong-resso B.razilniro sonão .coal a rnais viva cmnção, 
eon1 o n1ais pronunciado contentamento. (Apoiados.) 

Já haviamos recebido o reconhecin1ento official por parte 
do governo dos Estados Unidos da Americo do Norte; vem-nos, 
hoje, o voto do povo norte-americano, que se congratula com 
o Povo brazile1ro pelo facto de haver elle ton~ado posse de 
si mesmo e inaugurado o regimen do governo da Nação pela 
~ação. 

E deve ser tanto mais vivo esse sentimento de satis
facção, Sr. Presidente, quanto o voto de congratulação, que 
ac::than1os de receber. parte daquelle Povo, que nos precedeu 
no caminho da liberdade, daquelle Povo, que é o nosso maior 
no ·estabí.;'lecimcnto dessas instituições, que constituem uma 
Eção constante, un1 ensinamento perenne (Apoiados), desse 
Povo, ·que levantou essa n1agestosa construcção, sob a qual 
se abriga uma prosperidade sem par. '(Muito bem.) 

Essa solidariedade de sentimentos, iãéas e aspirações, 
que hoje enfaixarn em um só sentir, em um só pensar, todo 
o Continente americano; essa solidariedade que precedeu a 
unificação, a uniformização das instituições politicas, e que 
se c01npletou pelo adv;~nto da Hepublica Brazileira: essa soli
dariedade assegura-nos, Senhores, que o Continente ameri
cana se constitue, definitivamente, em o vasto campo em que 
as mais grandiosas soluções referentes á felicidade humana, 
os mais complica·dos problemas da sciencia social hão de ter 
plena realidade. (Muito bem.) 

Peço, Sr. Presidente, que consu.ltois a Casa si consente 
que a Mesa do Congre-sso Brazileiro t.ransm·itta ·ào üongresso 
dos Est.ados Unidos da A1nerica do Norte o vo!·o de sincero 
reconhecimento, pela suadação que acabamos de receber, di
gnando-se a Mes::t faze l-o por · intermedio do Governo e da 

·nossa legação na An1erica do Norte. (Muito bem; muito bem.) 

. O SR. PRESIDENTE diz que, opportunamente, será tomado 
na devida consideração o pedido do nobre representante. 

. O Sr. Theodureto Souto diz que sente ter de o'ccupar a 
attenção do Congresso com uma questão de caracter pes ... 
soai. .. 

·· ·.0 SR. BADAR6 - Absolutan1ente, não tem. 
O SR. THEqnuRETO SouTo - . . . mas, ainda quando ti

vesse, collocaria a questão no terreno dos princi.pios. 
Não se achava no Congresso quando o Hlustre represen

tante por l\iinas apresentou um reciuerimento relativo a 11ma 
questão de exploração "'cte minas no Estado de que S. Ex. é 
~epresentante. 

Chegou depois que esse requerimento havia sido adiado, 
qupndo estava em discussão assumpto diverso e tinha sido 
annunciada a ordem elo dia. · · · 

Devo dizer ao nobre representante que apesar de ser 
um dos J?eticionarios, não podia dar. explica'ções, porque de 
nada sabia. 
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O que visava o nobre. representante com este requeri
monto? Ou reso~ver por mm~ de um requerimento a grande e 
co~ple:a ques~ao da r~opr~edad~. das minas, quae~quer que 
S~J a1n, ..., el.las Lm-r: class li !Caçoes dliferen Les, ou rr.pet1r a ques
tao resolv1 da, a; aqui,, n1 a is que pó de ser . enterreirada 
de novo, das incompatibilidades parlamentares, con1o foi 
forn1ulada em urna em.er:-da approvada pelo Congresso, ou de 
sustar os actos da adm 1n1stração em conces~ões analo!2·as. 

:Si o ~obre representanl e pretendia resolver por meio de 
~u~ requ~~1me~to a questão de propriedade das n1inas, era is~o 
llH6mpes~.Ivu, 1nopportuno, porque ella .só póde ser resolvida 
en1 these, por un1 artigo constitucional, e, em hypotbeses di; 
versas, pc~a legislação que formular o Congresso ord inario. 

Den1a1s, esta mate ria pó de ter duas faces muito diversas: 
on ba de ser resolvida pelo Congresso federal, si prevalecer a 
11nidade da legislação, ou pela ·legislatura dos estados, si pre
valecer o principio de diversidade de legislação. Diz -·- si pre
v&lc.cer - pnrqne a yictoria da diversidade da legislação não 
o~t.á finnada definitivamente. 

U:M;A voz - Está; o contrario será uma infelicidade. 
O SR. THEODURETO SouTo diz que Deus nos livre que es

teja, porque vê nns dobras desse grave proble1na nada mais do 
que a completa dcsharmonia da legislação civil, commcrcial 
e de tndo o Di reiio pu trio. 

Deve· declarar que tem defendido, não só como advogado, 
1nas na i ribu na parlam en I ar, o principio de que a propr1ed3de 
elo só1 o imp 11ca e env.ol v e a do subsólo. 

Está prompto a apresentar emen1ias na segunda dis.cussão, 
:relativas a este assumpto como a outros, onde se firme este 
princi} io de um modo inconcusso, afim de ·se não ver mais 
~Pr•licada de um modo incerto e incoherente a legislação dos 
tem·poo coloniaes, como até hoje. 

E' nccessario que outra vez se firme a regra sobre a pro
priedade das minas que pertencem á União e sobre as que per
tencrn1 âns e~tados. 

1Mus depois de firmar este principio, é preci.so estabelecer 
norma mais complexa sobre a propriedade das minas nos ter
r• .. nos da União q1.1e nos terrenos do dominio particular. Isto é 
ahsolutamente indeclinavel, porque não basta uma regra geral 
declarando qne ·as minas pertencem ao Estado e á União. 
· Deve, ainctn, declarar que, quando se votou a emenda rela-
tiva aos terrenos devolutos e ás minas, vo1 ou contra a pri
meira parte e a favor da segunda, embora não estivessem ".e~ 
rparadas a~ duas respectivas partes. 

Votou rontra a primeira, poroue não comprebende sobera
nia sem terriinrio; pcrq11e os terrAnos dr.volntos era uma pro-

'pt'iGC:&.de da Nação, e o artigo fundamental declara que a ~ro
T'riedade nãn póde ser tirada senão merliante exproprHlção; 1~to 
(~ um principio inherente á organização social, ou, .ante~, um 
'_principio antPrior, preexistente e superior á constlttuçao d.a 
-sociedade pnlilica. 
· Mn~; ·voltando á q11estão, diz que .iá vê o !'obre repre~en
tante que nfio pndia, por um simples re.qner1mento, raplda
mente, ·bruscarnente, resolver un1 problema tão grave como 
este. · 

(Ha um apa·rte do Sr. Badaró.) 
. Todos. os rrur. são versados em jurispT'urleneia. em Direito 

privado e administrativo, sabem a divers,idade pe arestas e 
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d<::cisões que se tê1n proferido a respeito de minas; ora se es
tabelece que as minas pé.rtenceln aos estados, ora que, collo
cadas em terrenos particulares unidos! e cntegT[~dos <: solo e 
o sub solo, pertencmn ~tos particulares. 

E, neces.sario fixar. na nossa le:gislação, um criterio ,su
perior, que re.gule este a~ssulDpto e trace lin1ites ao podGr 
ordinal'ü~. 

:Si,· p01'én1, o nobre representante, co.m este requerimento, 
pretendeu estatuir a incon1'patibilidade dos d1re·ctores de 
Dancos, companhias A sociedade~s anonyn1a·s, o orador deve 
dei(•. I arar a S. Ex. que isso é ainda uma lite pendente. 

Não falla por- si, porque não te1n nenhun1 ne·go.cio con1 
<.'Olll'panhias rque tenham favores dos estados, a não ·ser O 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazi1. 

· Esta questão, pois, ainda, tem de ser resolvida; mas; é 
pre.ciso não .confundir a incon1patibilidade politica e a par
lêl:rnentar. ~ 

A inc.o.n1opatibilidade politica -consiste na divers.idade de 
TlOdercs, qne não se podem confundir, como o Le,gislativo com 
o .Judi~iario. e o Legislativo co.m o Executivo; e, pois, o..s incom
p~tibilidades .eleitoraes, devem ser materi.a de legisl~ção or-
dinaria. . 

Alén1 disto, é preciso ve,r · que já existe neste Congre,sso 
nm protesto vrivo contra estas inco:m'Patihilidade:s absolutas; 
aqui ·estão representadas todas as classes sociaes, e, na opi

. nião do orador, o governo de tnn .paiz deve ser un1a orga
nização harmonica, en1. que sejan1 com,prehendidas todas as 
forcas sociaes. Esta é a verdadeira concepção. 

A .sin1ples ex;posição do facto 1que se ,passou e1n agosto 
do anno. I)as-sa.clo-, época en1. que o orador não cogitava em ser 
candidato a un1 logar no Congresso, por·Que andava muito afas
tado da politica. não que a tivesse abandona!fo, mas 'Porque 
·v,ivia cheio de desillus~õ1e!s), crê que bastará para satisfazer o 
no·bre representante. 

Em a.gostn do anno passado, alguns illustres cidadãos de 
.S. ·Paulo, o Dr. José Pinto do Carmo ·Gintra, dire-ctor do 
Banco Cons.tructor e Agricola da Companhia Ituana, o Sr. Be
rnedicto do ·Car,mo. o ID!r. Jo:a-quün .José da Silva Pinto 
e o Dr. Pedro 'Luiz. '8o·ar1es de Souza,' ant!igo parlanl!e;ntar 
,muit-o -digno e i.ndep·enldente, convidaran1-no .a fir1na.r um re
:qur.rin1ento em qur~ se pedia a exploração de minas de ferro 
por ser o orador, então, fiscal de uma grande companhia, qu~ 
havia operado a fusão de outras. Esse pedido foi attendido 
em part.e. e em parte adiado para ser resolvido pelo poder 
competente. Declara desde já que nada tem com os direitos 
e interesses dos particulares, porque é daquelles que pensam 
que a propriedad8 das minas não póde ser defrauda-da por 
conce~sõe~ administrativas. · · · 

O SR. BADARÓ -· Então V. Ex. concorda que a minha dou
trina é boa. 

O SR: THEODURETO SouTo responde que nem ·é outra a 
sua doutrina. Mas o que quer é que fique muito bem firmado 
é. que ~ão. consente: :não quer ~ não apoia nenhum acto que 
vwle chreltos adqun·1dos, e, ate, está prompto a nassar urna 
pro~uraçã.o, con1 pc•deres em caus~ propria. a quein quer que 
que1ra encarregar-.se destr negoc1o. cedendo seus direitos a 
uma easa dr· n1isPricorrlia. irmanrladP, ou instituição pia., que 
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o nobre representante designar, ou ao mesmo ]}1stado de 
Minas. 

As~in1 pensa ter, por sua parte, cumprido o seu dever, e 
declara. a_o? nobres representantes que, si 'sentir qualquer in
co~pat:bll Idade, ~nlre sua posição p~litica e particular, não 
hesitara un1 . so n:.stante _em renunciar o mandato que aqui 
exerce. (jJ1ut1:o bwm_: rnutto bem,) . 

O SR. ZAMA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDEN~l'E - A hora do expediente está find.a. 
O SR. Z~:MA - Neste caso, peço o V. Ex. que consulte ao 

Cong·resso af1m clG ver si este Ine concede cinco ou dez minu
to-; para tratar ·de uma ma teria que considero urgente. 

O SR. PRESIDENTE - Mas não ha casa para votar o re-
querimento do nobre representante. · · 

O SR ZAMA - Resta-rne, então, resignar-me. 
E, o quarto dia que desejo solicitar da Mesa algumas in

forn1aç.ões~ e não o posso fazer. 

ORDEM DO DIA 

DISC'USS.ÃO DO TITULO V DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

Continúa a 1 a discussão do titulo V do projecto de Con
stituição com as emendas apresentadas. 

São lidas, apoiadas e entran1 conjunctamente erri discus
são as seguintes. 

Emendas 

Disposições geraes ·- Art. 83. Substitua-se·: 
Fica. abolido o recrutamento militar forçado, salvo em 

teinpo de guerra. e substituído pelo· sorteio militar, não se 
admittindo isenção pecuniaria, nen1 substituicão de posso~. 

Paragrapho unico. Emquanto n~o for. po~sivel a r~all
zação do sorteio~ as camaras, em sessao ordinaria, regularao o 
modo de preenche.r os claros do Exercito e da Armada. 

Sala das sessões~ 16 de janeiro de 1891. .- J. Retumba. 
Disposições transitarias - Supprima-se o primei~o l?e

riodo do art. 12, por desne-cessario, á vista do substl.tutlvo 
que apresentei ao art. 83, nas disposições geraes. 

Sala das ses::;ões, 16 de· .ianeiro de 1891 - .T. Retumba. 

Disposições transitarias 

Ao art . 1 o, § 5o 

Substitua-sP pelo seguinte: 
Concluida ella. o Congresso dará por ter1ninada a sua 

n1issã.o ó dissolver-se-ú. - .f. A. velar. - C .. Palr.tta. - A. 
Olyntho . . - Ferreira Pires. Ar-istides. Mata. -- Gonçalves 
Rmnos. - Alvaro Botelho. 
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Substitut?vo ao artigo 2° das disposições transitarias e 
seu paragrapho unico. 

Dos actos do Governo ·.Provisorio dos quaes resultem 
compromissos para o Thesouro publico, só serão considerados 
v&lldos os que forem approvados por este Congresso. 

Sala das SeRsõse, 17 de janeiro de 1891. -Antão de Faria. 
- Santos Pereira. 

Emendas ao additivo da Commissão ás disposições tran
sitarias: 

No .n. 2 inter0ale-se entre as palavras - Emittir parecer 
e as que. seguen1, estas: - baseado na legislação vigenle. 

No § i 0
, em ve7. de - quatro jurisconsultos - diga-se -

tres jurioconsultos, e te. 
No § 2°, em vez de - em egualdade de proporção entre 

as duas classes, - · diga-se - na proporção numerica das 
duas classes. 

Sala das sessões, 17 de janeiro de 1891. - Bellarmino' 
Mendonça. 

Aa art. 85 

Em vez da pt~.lavra - legislatura - empregada mais de 
uma vez no presente artigo, diga-se - assembléas legislativas 
· No mesmo artigo, onde se diz - Congresso Federal -

diga-se - CongreP-so Nacional. 
No ~ 1° do me~.mo artigo, depois das palavras - no de

curso de um - ae.crescente-se as seguintes - a dous - le
vando-se ao plurat a palavra - anno, - que se segue .. 

'§ 4°, depois das valavra.s - fórma republicana federa
tiva - accrescentem-::;e as seguintes - nem E~tado algum 
se·m seu consentimento será da Eguald:ade de representação 
no Senado. 

Suprimam-se as palavras-· ou a egualdade, até Senado. 
Sala das s1ess6es, 17 de janeiro de 1891. · - J. Meira de 

Vasconcellos. - B. Carneiro. 
Ao art. 2° das disposições transitarias: 
Ao paragrapho· unico accrescentem-se : - salvos os di

reitos adquiridos que comprovadamente tenham sido pre-
teridos. . . · 

Sala das s~essões, 17 de janeiro de 1891. - Bellarmino 
Mendonça. 

Disposições Transitarias 

Ao art. 3.0 

.DPpois da palavra- Constituição -- accrrs~ePtE'm-se as 
seguintes: .- ou não tiver adoptado a de um dos outros que 
lhe pareeer mais convenienle. ' 

Depois da palavra - federal - accrescente-se : r--: a 
outra qualquer. 
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Supprimam-se as palavras 
pareeer. 

rt de um dos outros - até 

O mais como ·está. 
Em 17 de janeiro de 189'1. 

cellos. - Bellarmino Carneito. 
J. Mei'ra ele Va-9con-

Disposições Ge1·aes 

Accresc·ente-se, onde couber, o seguinte: 
Art . Não poderá exercer cargo de natureza alguma, 

ainda m·esmo. electivo, quer na União, quer nos estados, o 
individuo que houver sido alguma vez julgado incurso em 
•r:.rin1e, que attente c·ontra .a exisLencia politica da União e 
e.ontra a fórn1a de governo· garantida por esta Consltituição. 

'§ 1.0 Só e em virtude de delibera~ç·ão do Congresso Na
cional, tomada. por dons terços de votos dos n1embros de cada 
uma de suas can1aras, deixará de se1~ a.pplicada. 1esta dispo-
siÇ.~ão. . 

§ 2.0 Un1a lei regulará a ~execução deste artigo. 
Em 17 de janeiro de 1891. - J. Meira de Vasconcellos. -: 

Bellm"r(t,Ú?,o Carneü·o. 

E?nenda acldit·iva ás disposições transitarias 

A.;t.é que o Congresso Na,c-ional, em sessão ordinarja, .. elabore 
uma I~ei eleitoral para a Republi-ca, entram ·em vigor. para o 
pleito da organização dos estados, as disposições da Reforma 
de 9 de janeiro de. 1881, no que to-car á cons~tituição das n1esas. 
~leitoraes, fiscalização, recebim.ento de cednlas c anuraeã.o de 
votos. - N'ilo Peçanha. 

Emenda substitutiva á da Commissão 

Onde s:e lê - Disposi~ções geraes - Art. Haverá. un1 
Supremo Tribunal Militar, com as seguintes. etc. 

diga-se: Haverá um Supremo Tribunal Militar, com as 
seguintes attribuições: . 

1.0 Julgar em ultima instancia. de accordo com as leis 
en1 vigor, os cri1T1·es de natureza militar; 

2. 0 Emittir parecer ácerca de assumptos subrnettidos a 
. seu exam1e. tendo as suaR decisões rxecuçã.o depoi~ elo Cnm-· 
'p1·a-se do Presidente da Republica. 

§ 1.0 Este Tribunal compor-se-á de 12 membros mi
litares. con1o actualmente. e mais quatro dP-sembar~adoreR de 
tavel saber. todo~ nomeados pelo PrteRirlent.e da Republica, 

·sujeita a nomeação á apnrovacão do Senado. 
§ 2.0 Os militares serão officiaes generaes do Exercito e 

Armada, ·effectivos na proporção q11e hoie existe. e tanto estes 
como os e i vis só perderão o logar por effeito de sentença. 

§ 3.0 Em regu1am.ent.o especial. s11.ieito á aporovação do 
Congresso, o Governo estabelecerá o meio pelo qual este Tri
hunal deverá fnnccionar. conferindo-lhe 011tra~ attribuicões .. 
que julgar conveniente, dentro dos limite.s das leis. 

- ----- -----~-- ---------- --
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§ 4. 0 Respeitam-se os direitos adquiridos pelos actuaes 
c.onselheiro.s de guerra. -.!o sé Simeão'. - Abre'Lt. - Al
ei eles Lima. - C. do Nasci1nento. -Barbosa Lima. -Julio 
J.llctta. - D·1·. PPado Ju,nio1·. - 'Afenna Barreto. - Thomaz 
?lv·1·es. - Dionísio Ce?'qu.ei?·a. - Al?neida Barreto. - Paula 
Guirrnarães. - Victorino fl1ontei·ro. - Pe1·eira da Costa. -
Baptista da .Motta. -. Fernando Abbott. - Pinheiro Ma
f'.'l.aâo. -· Jtdio âc Castilhos. - Borç1es 1~1edei1·os. - F1·e
derico Se1'1·ano. - Paula A?'qoUo. - Ba,""ão de S. 1llo'í·r:os. -
J. L. de Souza Coelho.- J. Ou1·iqu.e.- Bm·ão de S. 11fm·cos.
J. L. de So·uza Coel-ho. - J. Ou.?'·fv:t'U.e. - Cnstudio de. 
.~.Uell.6. - Zt1'1.~1·sa. - Rosa .Juniot. - Dr. Pinhei1·o Guedes.-
Dem.etrio R·ibeü·o. - L. J.li'ülle·1·. - F. S chrn?" dt. - Espi
r·it .1 So.ntn. - Ra-urnu.ndo B.Jndei"''J. 

·Disposiç.õ1es geraes : 
A:rt. 83. Substitua-se pelo se.:;uinte : 
Fi caro ahoJjdos o re-crut3l~H~ni o e o sorte.io 111iliLar. 
As forças de n1ar e terra serão preenchidas por 1neio de 

engajan1enfo de voluntarios. 
Art. 85, § 2° - Onde se diz - tres quartos~ diga-se 

dous terços - B. Cam.pos e. outros. 
Disposi(;ões transitarias: 

· Ar.t. 6.0 Substitua-se pe.lo seguinte: 
A' proporção que os estados se formn órganizando, pas

sarão a arrecadar as renda.s que lhes competirem. 
Art. 7° a 11 . Substituam-se pelo seguinte. que é a 

en1enda do Senador Saraiva, modificada: 
Artigo - :Na.:; primeiras nomeações para a Inagistrat.ura 

federal e para a dos estados serão prefe.ridos os juizes de di
reito e dcscrnbarg·adores de n1ais Dota. 

Os que não forem ad1ni.ttidos na nova organização judi
ciaria e t.iverern n1ais ele 30 annos dr. exercício, serão aposen
tados con1 todos os seus vencin1entos. 

Os que tiveran1 n1enos de 30 annos de excrcicio. ennti
n11arãc a nercebr.r se11s ordenados até que se.·ian1 aproveitados 
ou aposentados con1 o ordenado correspondente ao ten1po de 
exerci cio. 

As ~cspesus com os. 1nagistrados aposentados ou postos 
ern ün'lonibilidade serão pagas pelo GoYerno fechral. - B. 
Ca';npos c outros. 

Art. 12. Supnrin1a-se, por prejudicado pela· mnenda 
substit.utiva .do a:ct. 83. 

Sala das sessões, 17 de .ianP.iro de 1891. - B. Campos. 
-rrf orn.P.s Ban~os. - A dnl.r>ho Gordo. - Cn.'t>lns fi.a,...cia. 
Rubi rio .Tunim·. - A.Z.m.eida Nnauei1'a.. - Flodriaues A T'I)P.S. 
[)mnirwos rle 1lf u?Ytr:>:s. - A l.f1·rrlo E 7lis. _ ... Cm·va lhal. ~ 
'jfursa.~ -- Costa JunioJ•. -- Rodolpho fl1iranda .. · 

O Sr. Laura Müller diz aue nã.o 'ten1 tomado paPte nos 
dPhates. 110r achar-se conYencido de que o n1ai or serYiro que 
póde o· Congre.sso prestar ·ao pai?. t'· approyar ::1 Constituição 
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n_o rpais breve ten1po possivel. Assirn, não subiria á tribuna 
~l nao earecesse de fazer un1a reclanmção . 

. No arUg'o :2" das disposições transitarias, que encerra J ua
Lena grave,. n~La 11ma. eme.nda, da Con1rnissão, que lho não· 
parece exp1·rmn· perfeitamente o que se passou confm:n1e o 
uradol' expliCê\ inferindo que houve equiVOCO ela parte. dos 
nt~ctores da e!ne:1cla. A erne_n0a qu~ o orador apresentou no 
se1~J ~a Cornnus.sao, da qual fo1 n1en1bro, rnandava que se sup
prrn1lsse o artigo, por ocioso: assjm, se.1n desconhecer a le- · 
gitinüdadl:~ dos actos do Governo, hav.ia a vantagem. alén1 de 
cutras, th~ nãu perrnittir ao CongTesso uma approvac;ão '.:lem 
nxan1e, tanto 1nais quanto o Congresso não ten1 qut.·. revogar, 
uu app1'uYa1·, t)Sses actos que são validos até que sejam rofor
n1ados pelos n1oios ordinarios. 

Passando ao art. 6° daquellas disposições c respectiva 
t~n1e.ncla, trata ela questão das rendas; declara que deu o seu 
apoio á en1enda apresentada pela bancada rio-grandense e 
julga que esta questão devia ter sido resolvida de accordo con1 
a citada e1nenda, em virtude da qual a competencia dos estados 
era perfeitan1ente djscrin1inada, sem que corresse a União os 
riscos que pr.esumiran1 rnuitos n1embros do Congre-sso e, até, 
o Sr. Ministro da l?azenda. 

O orador não queria ne.gar á União os recursos de que 
ella necessita, porque a União é a Patria, a representante da 
Republica. no extrangeiro. onde deve apresentar-se o_ mais 
J orte. possivel; não se trata do q'Uo,ntu.rm, trata-se apenas de 
uma questão de rnethodo. l\·1as, urna vez adoptada a disposição 
como 0 foi pela ma i o ria, acceita o systema estabelecido, em
bora lhe pareça in1possivel a vida do.s estados com esse sys
tema, - o que. a pratica em breve demonstrará. 

Não iria á tribuna, repete, si não fosse a necessidade que 
te1n de restabelecer o pensan1ento da eme.nda que apresentou, 
relativa ao art. zo, pois considera esta ma teria importan
tissima. 

Quanto ao art. 6°, dirá, ainda, que lhe parece inconve.
niente o reginlen nelle estabeleeido no tocante á discriminação 
uas rendas . 

Retirando-se da tribuna, de.clara que faz votos para que 
o · Congresso quanto antes· termine este difficillimo trabalho, 
com o patriotismo de que até aqui tem dado provas. 

O Sr. Martinho Prado Junior ( movirnento de attenção) 
- Sr . Presidente, não pretendia fallar desta tribuna; que.
zera fazel-o dos bancos que occupo, porque alli, em cont~cto 
imn1ediato com os meus collegas, estaria, justan1ente, no n1ve.l 
das minhas nwdestas aspiraçõe.s, da mediania e da obscuri
dade em que vivo. (Não apoiados geraes.) 

Quizera fallar alli; porque não pretendo fazer um dis
curso, e, por conseguinte, não viria abrir uma solução de 
continuidade entre os honrados oradores que occuparam, 
brilhantemente, esta tribuna, dando lagar ao confronto com 
minha obscura individualidade. (Não apoiados.) 

Reconheço não poder acomp_anhal~o~, quer qu~nto ao 
brilho da palavra, quer quanto a elevaçao dos conce1 tos em 
relação aos magnos assumptos que têm preoccupaçlo a atten-
ção do Congresso até hoje. . 

Mas V . Ex:. sabe que, h a dous annos retirado da tribuna 
por un1 incommodo que della me arredava, eu receava não 
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noder fazer-n1e ouvir daquelle banco, e, por isso,. aqui me 
ãcho. 

Alén1 disto a tribuna exerce sobre. o n1eu espírito verda
_deira fascinação, e leva-me para o terreno de ardentes pai
xões, que provocant luctas e odios, o que dese.jo evitar. 

Tudo fare1, porém . para conservar-me na altura desta 
tribuna e na do honrado Congresso, que n1e puve. collocando
me ao lado e sob a protecção de V. Ex., meu velho com
panheiru de propaganda nos con1icios populares e no seio da 

· .Assembléa LegislaLrva de S. Paulo, quando, com o honrado 
ex-11inistro da Justiça abrimos luctas gigante.scas, luctas que 
significam, hoje, para' mim, talvez, uma illusão desfeita. 
(Muito bem.) 

Não pretendia - accentue-se bem a palavra - não pre
tendia ton.~ar a palavra nos de.bates da Constituinte, e por mo
tivos differentes, que actuavam poderosamente em meu es
pírito. 

Em prin1eiro logar, entendia que a missão do republicano 
hi~torico neste re.cinto era não crear difficuldades. nem em
baraços, á marcha do Governo Provisorio, procurando o mais 
breve possivel ver estabelecida a ordem legal no paiz, en
tranrl.o-se o rnais depressa possível no verdade.iro regímen, fa
ZE:ndo cessar este provisorio, que vem da força e que é o menos 
compativel con1 a liberdade. e a dignidade da Patria. 

UI\I Sn.. HEPRESENrrANTE ·- Felizmente assün não tem 
acontecido. · 

O Si:t. IVL-\H.r.l'INHO PRADO JuNIOR - Não pretendia ton1ar 
parte no debate elo projecto constitucional, porque o estudo das 
corporações desta nature.za, em todos os paizes, a observac.:ão 
que tenho feito dos corpos le.gislativos, fizeram-1ne chegar ao 
esp.irito a convicção de. que são sempre inuteis os esforços dos 
oradores para alterar ou modificar o juizo de um represen-

. tante qualquer sobre a marcha dos acontecimentos políticos, 
ou sobre a n1ateria que se debate. 

Fiz com V. Ex .. parte. da Assembléa provir:wial de São 
Paulo em diversos biennios, e V. Ex. viu commigo quão in
uteis foram os nossos esforços para vencer, para debellar os 
ínteresses colligados dos partidos monarchicos alli represen
tados. · 

Corr1pleta1nente. inuteis os nossos esforços, principalmente 
quando se tratava de confeccionar uma lei que curasse radi
calmente dos interesses da província, que se referisse ao se.u 
aperfeiçoamento moral. e material. 

Os partidos alli representados uniam-se. para dar batalha 
ás nossas idéas; ora para inutilizar nossos intuitos. ora para 
não crear um precedente difficil, quando simultaneamente 
se consti Luis·sem governo. . ' 

E pensando deste modo não irrogo censura ao Congre.sso, 
considerando-o imbuido de idéas preconcebidas . 

O facto é natural, porque para as assembléas mandam as 
diversas parcialidades politicas, que. constituem um Estado 
Qualquer, . os seus aqeptos 1nais illustrados. os seus home.ns 
mais aptos, para apreciar e resolver sobre as·sumptos políticos. 

E este Congresso, tratando-se da redacção de uma Con
stituição, a~sumpto por demais estudado e ao alcance de es
pjritos esclarecidos, con1o são os dos· honrados congressistas, 
comprehende-se que, antecipadamente, tenha trazido para 
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aqui as suas idéas a respeito do que é uma Constituição e o 
que mais convém aos interesses do paiz. · 

Ul\1 SR. REPRESENTANTE -Mas a discussão aclara sempre. 
. O SR. MARTINHO PRADO JUNIOR - A discussão traz a luz. 
Eis um chavão que estou acostumado a ouvir de.sde bem moço· 
entrolanLo, apesar disso, encerrado o debate cada üm toma 
o caminho que de antemão havia traçado para· a sua resolução. 

UM SR. REPRESENTANTE - Pelo menOS1 O paiz se es
clarece .. 

. o· Sn. MARTINHO PRAno JuNIOR - Ainda mais, não pre
tend 1à tomar parle nos debates da ConstiLuição, porque as 
opiniões que anteriormente havia manifestado, em relação ás 
reformas necessarias, tinham sido adoptadas pela Commis~ão 
dos 21. pelos differenLes membros desta Corporação, em 
emr.nda.:; suceessivas, apresentadas á sua apreciação. 

Por isso, eslava resolvido a dar simplesmente meu voto 
a favor dellas, em vez de vir neste momento roubar o ternpo 
dos illustres collc.gas. (Muitos não' apuiados.) 

O meu voto seria bastante, e deste modo me collocaria 
bem corn a minlla consciencia e com o meu dever. 

l\:ui tas disposições consignadas no projecto constitucional, 
filhas do proconccilo e. da intolerancia, rcpugnavarn profun
óan1ente a rneu espirilo de republicano antigo, de liberal ade
antado, de verdadeiro democraLa. (Apoiados; muito bernl) 

Contra ellas n1e havia já manife.stado em circular ao 
corpo· eleitoral do meu Estado e entre essaB me recordo da in
elegibilidade do clero que, além de profundame.nLe injusta e 
iniqua, por ferir direitos sagrados, sendo elles cidadãos 
(Apo·iados), consignava um absurdo na lei constitucional,· 
r o mo seja a ]ncompatibiliàade. Exactamente, devolve.u-se 
essa attribuição ao Congresso ordinario. 

Quando, em maio, voltar ao parlamento, estarei ao lado 
daquelles que se oppuzerem ao restabelecimento destas odiosas 
excepções na nossa legislação. (111uito bern; muito bem.) 

A Republica não deve temer· a ninguem (Muitos apoiados); 
não deve cobrir as vistas ao descortinar no horizonte um 
ponto negro, nem tampouco, contornar pequenas difficuldades 
que se lhe possam deparar (Apoiados); mas marchar desas
sombrada, caminhar sem receio de affrontar difficuldades, 
pois deste modo1 impavida, fará vingar ~s seus princjpios sem 
receio desta ou daquella classe. (klutto bem; mutto bem) . 

Com· que grande surpreza ainda deparei com a seguinte 
excrescencia do projecto constitucional: 

"Continúa excluida do paiz a Companhia dos Jezuitas", 
etc., etc.l 

Ora, Senhores, ist~ não é d~gno de uma Çonstituição }i
beral de uma Constituição americana, que cogita de questoes 
desta' natureza. (llfuito bem) . . . . 

Onde estão estas leis em vigor expulsando os JeSuitas do 
Brazil ? 1 

Será a de Po1nbal ? .. . 
Os jesuitas residem .ha longos annos no B~azil, s~m que 

haja lei alguma que proh1ba ~ entrada delles. aqu~ .. (AP?tados.) 
Portanto, é uma verdadeira excrescenc1a legislp.tl v a. 
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. E ~ão sou suspeito, Senhores, porque sou livre pensadOl\ 
·vrvo acrn1a de todo preconceito religioso; mas sou coherente 
~.om os principias republicanos. (Apo'iado8_; ?n'U'ito úe·m). 

. Tarnben1 repugnava-n1e que a Constituição politi.ca con-: 
~1gnasse outra excrescencüt estatuindo que o casarnento 0ivil 
J)recedesse ao r"elig·ioso. Depois de feita a separação da 
EgTej a. elo ]~stado; urna tal disposição na lei fundarnental da 
R~publica, denota, apenas, po1· parte daquelles que a redi
grran1, urna desorientação notavel. 

·E' urna llisposi<.;ão incompativel con1 o que nuLel'ior1ncntc 
~c havia decretado, Jóra dos 1noldes que devmn caracterizar 
urna Constituiç.ão arnericana, ernanada de espíritos educados 
na verdadeira e::;cola democratica. Discutindo-se u projecto 
constitucional, vara 1nelhor accentuar a feição verdadeira
rnente federativa, que devernos adoptar, c entendendo ser o 
meio real e pratico ao discrirninarem-se as rendas dos estados, 
fui forçado n abandonar os n1eus honrados collegas da depu
tação paulista, acceitando de preferencia as emendas da ii
lustre deputação riograndense, entendendo que, sob este ponto 
de vista, foram os fieis depositarias da idéa federalista, con
servando a tradição dos princípios pelos quaes sernpre se La
teran1 galhai"damente (Apo'iados) ; e outro não poderia ser o 
seu procedin1ento. (Apo'iados; rrnuUo bern.) 

Eu neste paiz não terno o restabelecimento da Mouarchia 
(Apoiados), não temo os intitulados sebastianistas, 1nas receio 
rnuito o falseamento do verdadeiro principio democratico, 
temo o abandono da politica federativa en1, sua mais larga 
accepção. (~luito bem; muito bem;) . 
. Não podemos, não devemos, recorrer neste paiz â poli
tica do opportunismo, que a Sciencia condemna, e que na 
propria França, onde poderia medrar pelas suas excepcionaes 
condições, produziu resultados tão negativos, cahindo, até, no 
ridiculo, c não passando de uma invenção creada pela imagi-
nação meridional de Gambetta. · 

Si na França, onde superabundam os elementos em op
posição no interior, e sentem-se os effeitos da politica· ex
terior a agir sobre a politica ~nterna, quer pelos resentimentos 
de· nacionalidade, quer pelo receio que inspira a sua fórma de 
governo, ella cahiu tão estrondosamente, como tentar trans
plantai-a ·pal'a o Brazil ? 

Outra deve ser a nossa politica: faça-se deste paiz urna 
verdadeira Federação, sem outra preoccupação que desen
volvei-a o mais possivel, en1bora, mesmo, mais tarde, tenha
mos de modificar a sua applicação, si as apprehensões dos 
seus adversarias se realizarem. 

Não se diga que não estan1os pr~parados para ünplantal-a 
no paiz. 

Estava o Brazil preparado para o estabeleci111ento da 
Republica? 

De que ~mlidos . elernent9s dispunha '? . E~·an~~.s n1uito 
poucos en1 relação á populaçao, u1na parte Insignificante, e, 
entretanto, tudo cedeu, e ella se fez. 

Por que motivo devemos adiar que se .faça a Federação ? 
o SR. CAMPOS SA.L'L1~S - Es.tá combatendo Ulll castello .; 
O SR.- BADARÓ - Está combatendo urna 1·ealidade. 

I 
~ 
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. . O Sn. ~L~HTINHil PnAuu .1 u~ tutt ---- u JH'orn·lu nob1·e 1·ep1•e
~o.t.ll a.t.üe, de ~. J)a',' !u, .. li H~~~ v~lltu a.r.u igu, e uja 0 viulãu seutpee 
c.l(jd_lel, e. que. nu J\inu~LeliO e u utn~u· que Leut-se eousel'vado 
HW ~~ S<;'l~üu·w ~urn ~uns opiuiües antiga~, (.Apoiwlu~) e euru 
as lt·adH,:.~o~ .d~ ~eu rnu·tido, deve1·üt aeceulunl' 1uni~ u ~eu upuio 
a esle IH'lflelVlu. (.41Ju·i.odos.) · 

~en~ture::;, lia unt ltnieu nwiu de cuu~et·vtu· e~Le vaiz; uuido 
e:oushLu~rulus tua povo i'OJ.'le llo intel'iol' e nu exterio1· c ~ 
Fed~l'i:tf;.au ;, st~pp~··~~ui a Fedcnu~ão, e fieal'cnws l'eduúdos t~ 1.una 
pal'twula 111~Igru1Icante, u un1u Yet·dadeil'a eunstclltu·.ão de 
ulJseul'idade. ~ 

O Sa. GA~lPot-; ~.\.LLBS - Estuuws de pel'i'eilu tweô1·do, e 
V. Ex. é iususveiLo. (Apoif.ulus e apartes) . 

, O. S!,l. MAH:r!N.Hu PHAVu JuN lurt - Depois de lH'O~eder-se 
as ele11:.oes vara o Cong1·esso Constituinte,. duas correntes de 
l!Piniões upvusta~ appureeenun uo pai~, e ern l'claçãu a elle 
GongTetiso • 

Qual :;eni a ~uu posic_:.ão '! qual ~eu uwdu de vida '! eon1o 
vai agil' elll rehu~.ãu au vt·ojeetu de Constit uit·,ão '! t:\el'á un1 
Congre~so de subt;el·vientes, de designados '! ~ 

U ~~r 8n. ltEPrtESEWJ'.\Nrrg - E' porque eslava111 a isto 
ueosluinw.Ju~ nu~ tempos -passados. 

O SH. Mt=tArrrNJ-Io llR.:\.DO J.UNIOI:t - Scl'ú apcllas Ultlit chnn
eellaria dos uctus du Governo P rovisul'io '! scl'tl tHn CuugTcsso 
a ilniLavão daquclles de Lopes ou de Ho:r.as, sen1prc pr01nptos 
a sanccionur-lhes suas despoticas iinposições ? 

Outros dizüin1: «Este Congresso, composto de nlililal'CS 
inexperientes~ de n1oços arrebatados, de dcinagogos, v a i. ser 
un1a· reproduccão da Convenção Franceza: anti-patl'iotieu, :t.·e
volucionario, capaz de destruir tudo, e que, por consequellci.a, 
levará á Eurovn. o de::;credit,o das nossas i'inanvas, o desel'edito 
·con1pleto da nossa organiztHdão politica.» 

· Pergunto, hoje, a 1nin1 n1esmo, o· que é este Congl't:•sso~ n 
declaro a V. Ex., Sr. ·Presidente, que elle se 111e apresenta sob 
á 1'órn1a de urna sphynge. . 

Este Congresso é ur:n n1ysterio (Riso) : ten1 en1 seu scw 
naturezas tão oppostas e tão diversas, que não sei como qua
lificai-o. Entretanto, justiça lhe seja feita, está· n1uito acirna 
daquillo que se esperava, e das circumstancias anon1alas por 
que passa· o paiz. (Nun~e?·osos apoiados; 1nuito bern.) 

E' uma_sphynge, que se ha de decifrar nas fut.uras sessõ~s 
legislativas, não dividindo os partidos em :federal~stas ou nao 
federalistas, rnas ern partidos cheios de preconcer~os ~ 

M:uitos se destacarão das ROinbras mn que se m~Volvern _e, 
dando expansã.o a J•esentiinentos. an Lipathius c odro~, trarau 
Ulna. profunda di vi::;ão, e . ariin1osidade, ao seio do Cuugl'esso · 
(Contestações) . 

U:MA voz -Está rnuito. lugulH'C. 

Qurrru voz - E' u1n falso ]H'Opheta. 
O Sn.. 1\fAit'J,lNlio PRADO .TuN IOrt - EuLrelanto. l'eeon be

eendu que elle Pslú n1uito acirna dnquillo qnn., esveJ.'avalno.~, 
daquillo que es]H~l'ttVtt a opinião. publica, e quo- e tnp n1y~Ler10 
ent relaeão . ao JuLul.'o, devcmo!:i confessar, no .1ne~nw tmnpo~ 
que clle ~ton1 .vas:5udo velu::; forcas eaullina:;, abdlct~tHJo alguuws 

. . . .. --·- 41 
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Yozes os noln·os seuLinwntos que u deviurn g·uiar, fo1·çado pelas 
uü·eurn::5Lancias. (A.poüu.los c rulo upo'iado~) .. . 

..:\.incla 1ne recordo· do ]n·imoü·o clin ela llussn reuuião 1 d~t 
uwgestndc que se oslculava neste recinto quando leu-se aqui 
a 111~nsag·orn do chefe do Eslado, consignando estas palavras: 

« ..:\.. P1·ovidencia HlJl'Ouve consm·va1·-me a existencia pa1·a 
saudar-vos no annivcrs;;triu clnqucllc glorioso dia, E~TREGANDO~
Yos os destinos ela Nação.» 

E ainda ,q uanclo. roJ'erinclo-se aos perigos da siluação,, 
dizia: «Esses perigos·. . . tenllo.-os co1no ele todo o ponto con:... 
jurados ao RES'l'lTUlR á Nação, na pessoa dos seus eleitos, ·O 

tllesouro dos seus desLinos, do que 1110 constitui clepositnrio .» 

UI\L\. voz - Foi procodin1cnto digno. 
O SH.. MAR'rrxuo PRADo .JUNIOR - Se. Presidente, senti o 

nwu coravão de patriota pulsar alegre, quando ouvi essa lin
guag·ern do urr:. diclador·, que, depois de governar o paiz pelo 
espaço de un1 nnno; vinha restituir· aos delegados da Nação 
esses poderes, que, unido corn a Arn1ada· e o Exercito, e com 
o consentimento ela Nação, havia tornado para si. 

Ul\tA voz - Mas dissm·an1 aqui que tinha sido un1a n1era 
cortezia. 

O SR. Ros-A JUNIOR - All ! Era para dizere1n algun1a 
cousa. (H a ouh·os apart~s) . 

O SR·. MARrrrNlio PRADO JuNIOR - Mas,. dias depois, o 
Sr. representante pelo Paraná sujeitava á consideração deste 
Congresso urna 1noção, e o Congresso, parece-111e que por una
nimidade, não n1e. 1~ecordo neste n1on1ento ... 

VozEs __:.. Sün,. por unnnünidade. 
o SR. 1\L\Wl,INHO PRADO JUNIOR - ... acceitava essa moção. 
J~ssa nlooão era a proclmnÇão dos nossos direitos, e a sua 

investidura, e que, ternporariamente, a' Dictadura assumira: 
n. de facto, assiln devia ser entendido, após as eleições de 15 
de Seten1bro. 

Dias depois o honrado representante do Rio Grande d.o 
Sul apresentou outra 1nocão. explicativa da prin1eira, e o Con
gresso dividiu-se immediatamente, uma parte acon1panhando 
a antiga, n1oç~o, e a. outra r) arte· acon1panhando a nova. ' 

UM SR. REPitESEN'I'ANrrE - A do Sr. Aristides Lobo era 
identica á .do .. Sr .. Ramiro Barcellos. · 

O SR·. MARTINHo: PR~\DO .JuNroR - Não trato da origem 
das 1110ÇÕes; refltrOGrüe · ás duas HlOÇÕes. á do representante do 
Paraná e á do'' rêpl,esentante do Rio Grande do Sul. · 

Votei; pela· n1oção do representante do· Paraná e ·contra a 
n1ocã.o elo representante do R i o Grande do Sul. porque não 
Rn.tendo o que seja un1a Constituinte com poderes limitados, 
Constituinte constitoida, na phrase elo senador José Bonifacio, 
que delcg"a seus poderes. ou, n1elhor. despe-se, se desfar. rla
qnella attribuição que a constitue for1nando a sua propria 
naü1reza. 

O Sn .. BERXARDIXo DE CA~:IPOS - Governar c· adn1inistrar•, 
tamhem? .· .. , · · 

Ul\.Í: Sn ~L'REPRESE~·rJ,.:-.?PE _: Ahi é ctl1e pega o carro. 
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O Sn. 1\L\H'l'l.\"Jlu P r-L\Llu J u0: 1un - O curTo ronceiro da 
l\Ionun~llia vud ia veg:u·, llHl~ u da Hevubllca u[w, e neu1 ue 
uuLr·u ll10ÜU vudellt veu~Ul' U~ lwmeu:; !)el'l'eitc.unenLe uriunlauus 
uu <'1 Lte ó un1 guver·no uuruour·aLicu, 110 que é guyer·uu do povo 
velo povo. 

O Sn.. I..~A:i\IUUN um. GoooFn.Euo - Foi a llancaua nlineira 
que contt·ibui u coru rnaior contingente contra a u1o<;ão du · 
Sr. Harnü·o Bar·ccllos. 

O SH.. 1\LuFrlXHo Pn.~\Do Ju:NroH. - E por que se aprcsen
tanun cs~as duas lllOt;õcs '? Que neccssidacle llavia de uma 
nw1:·ão jus lificati nt da prin1itiva ? Sejcunos fl'ancos. Não trago 
para aqui o desejo de nwlestar a ninguern nen1 apaixonar o 
debate, rnove-111c o scntilnento da lealdade c a necessidade de 
dizer a verdade núa c crúa. 

UlYI Sn.. HEPRESE:\'rA0.''l'E - E é carcteristico en1 V. Ex. 
O SR. lVL-\H'l'fXHo PH.ADo JuNIOH. - Acredito ser esse o 

caracteris ti c o de todo o Congresso. (Apoiados) . 

Neste recinto, nos corredores~ nas ante-salas, nas ruas,· 
nas praças publicas, dizia-se: E' preciso voltar. atraz, o Go
verno não acceita a rnoc,:.ão, Ytü devolvei-a ao Congresso, não 
sujeitando a este desastre, a este insulto a sua dignidade de 
poder dictatorial, sen1 cornpetido1 .. ·. 

u~r SR. REPRESEN'l'AN'l'E - São boatos do ·rua. 
ÜU'rRo SR. REPRESEN'l'.:L~'l'E - Meios ele intriga. 
O SR. lV[AR'l'IXHo PHADO JuNIOR - Dizia-se: Si os con

gressitas continuaren1 deste modo e quizeren1 tomar· attri
bui.(:,ões do logislndo~·es e de adrninistro,dores, isto é, de ver
dadeiro Congresso Constituinte, vão mal;· o Governo fez 
aquillo pol' cerimonia, a Dictadura está ainda en1 pé, ainda 
existe, en1. todo seu vigor, e só depois que i'or votada a Con
stituição é que elln deixará de existir, para, e~clusivament~, 
dar ouvidos aos dicbuncs da lei, de Constituição. · 

Esta é a verdade, e~ta é a versão que correu por toda a 
parte; e por este 1neio conseguiran1 que o Congresso voltasse 

. a traz, annullasse a stü:t prin1eira resoluç~o. 
Procuraran1 cabalar-rne. demover-me do proposito de 

l11anter·-IT10 fiel ao passo dado, pintando..:sé-n1e os· horisontes 
pretos, e correndo. perigo a existencia do Congresso. Qui
zeram que sacrificasse á salvação publica a minha coherencia 

. e meus princípios. 
O SR. CAMPos SALLES -- V. Ex. ebhV'ersou com algum 

tímido. · "''" · · 
O SR. IvfAH'l'fNHo PRADO JuNIOR - .Achei tão extranhas as 

versões,. tão exlraordinarias, que, fazendo justiça á lealdade 
dos rn:embros do Governo Provisorio e do Presidente da Repu-

. blica, duvidei s01npre do que se dizia, e achei que tudo aquillo 
não passava de u1n n1ane.io, de un1 recurso, de que se valem . 
Lodos aquelles ·que, cercmn os governos para melhor servil-os 
·nos seus intuitos n1enos .justos. . 

Ul\:r SR. REPHESEN~rAN'l'E - Por ahi V.· Ex. vai · .. p.e~~.fe·1ta-
n1ente bem. . . . ... , ... ; 

o SR. 1\IAR'rr~Ho PRADO JuNIOR - Entretanto; ·quão· di ... · 
verso teria sido o modQ. P.c apreciar, p9r p~rte deste Con .... 
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g"J'r?~~==''' r· de lodo o paiz, u a~.Lu du 1-:uvcL·nn Pl'(l\'ism·iu. ~i clle, 
devu ndu euinpll'la II H.:' I) l c u Pudu1·, se di 1' igh:;::;u <tu CuugJ·t~ssu de 
1Hudu i'l'ancu e cunebu, e uãu eu11t essa llnguagmn vedau Le~e.a 
da uwnsagem, impt'OlH'Üt du caraeler e vreceüentc~ do clwre 
du EsLadu (LUso; apoüula:J), linguag·mn ridícula, chata eu1 l'e
la<,;ão á n1ugnitude do uwnwnto, invocando se1npre a ProVi
dencia e rendendo-lhe gl'[HJttS, nu vüsso que constituiu 11111 ~s
tado smn relig·ião, sen1 lig·at;ã.o algunm co1n essa Providencut. 
(Riso.s 1n·ulunyt.ulo.s, apoúulo.s) . 

o SR. LoPES rrRov~to - UHliJ trh;te~a COlllO granunatica e 
corno esLylu. (Risadas) . · 

O SR. J\L-\BTINHo PHADo JuNIOr-t -- Si u Guvei·uo L:ive~se 
restituído todas as altas funct_jÕes de que estava investido, 
tel'ia sido un1 verdadeiro benernerilo da Patrin, digno dor:; 
applausos da aetualidade e da veneração do i'uiuro. 
· O procedirnenLo do Congresso, cedendo á pressão, u coi
locou mn tal conLingencia, que só seus actos vustcl'ioi·es, ei
vados de criLerio e patriohsnw, podel'ian1 levantai-o no con
ceito publico, fa.zeudo-lhe. hoje, justi..:.a o paiz. 

Estive resolvido a ·abandonar aquella eacleira e recolher
me á vida vrivada, dizendo: Não sou mais me1nbro do Con
gresso, e continuarei a. ser o que era antes da Republica. 
Tt·ansigi pelas circumslancias ospeciaes do 1neu paiz; e, pos
teJ"iormente, o procedünento do Congresso convenceu-nw de 
que andei bern avisado, pois elle se vai 1nanLendo na allura e 
a salvo de apreeiações menos justas. 

0 SR. LOPES TRoVÃO - 0 Cüllcg'a é O G::dlpo que iuLUl'
preton a · 1Sphinge. (Riso) . 

0 SR·. MARTINHO ·PRADO JUNIOR -· E quem foi O rcsponM 
savel pela aLtitude da opinião en1 relação ao eongr,esso? 

ü Governo Provisorio - que, desde 15 de seLe:rnibro, 
todos us dias. invade as aLtribuiçõüs do Congresso Constituinte 
(Apu_iados), legislando, roubando-nos as attl'ibui·çõcs, senl· ne
cessidade, absolutai)lente, dando, portanto, azo a que o 'Con,
gressp seja· apreeiado n1!enos dignan1-entc .por parte de t:oclo 
o parz. 

' ü Sn. F'HANCisco ·GLICEiuo - Ao conLrario, o Gong'resso 
deu-nos o P·oder Legislativo. 

ü .Srt. MARTIN.Hü ~R~DO ,TUNiiOR - o üongr,esso deu. esse 
po~er, quand:o ~uv1u d1zer: Tomastes o que não é vossa pro

, pr.1edade, derx:a1 a pre_§la, que não ;é vossa ! (Apoiados) • E· 
_f01 ~edendo ás suggesto.es do ·m!edo, que .o ·Congresso votou a 
ID11oçao.. • (Nurnerosos apartes, apoiados e não ctpo'iados) •. 

_ü SR. J?RANOISCo lGLICERio - Não ·é verdade.· 

. u~ SR. R_EPHESEN'l'AN1'E - Todos transirr·iran1 em VI'r·l-Lllle• des.te::; factos. , . o · · -- . 

. , ü. ~H. ~L~H.1'INHo Pt:Auo JUNIOl-t _ Di~ 0 horu·ado l':CJl'f'
s_~.ntank }JOI S. _Paulo, qLJ(~, estas exclama.ções tinhaJn n·r..ln·i 
-valoy enn o1rtru tcnrpo, n1as que hoJ·e J)Cllde·m 0 '-·a·· .

1
. o- a l e 

tllnldad · · · l' · . b · ' ' · · •-:J 1 la oppol'
r. e-, ~o~tno _{li' Ia u1n no r.c representante. da Bahi:a. 

Não esLa·o n1rudados os tempos oe1n rela -. . ·. - ,· -
do dever por parte dos representantes ,cao-ao c.umpun;Jcnto 

·se cncarreH,aran1 de ·esLahelecer.no P ·,,,da.Naqao,_ d;aquelles que 
. UlZ OS fJI'J IlClp'lOS dClll'OCJ'O,-
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ticos. .Si o nobre :Ministro diz que naquelle Lon1po tinhmn 
grande valor as exclamaçõios dcsla naLitreza. eUas tê·n1. ainda. 
hoje o mes~1no valor, porque a Jtcpnhlica no Brazil. infeliz
nTrnte, existe {~ln no-m-e. (Nu.nter·osos n/(o apoiados). 

Que cxisLo neste paiz? 

En rlissc, ao eo:rm:~çar, Sr. 'Prcsidrnl.r, qnr l.rmia ·a lt'i
bnna, .pot·cptr .·rlla arr·asta o fWador par·a pontos qnc não fh .. ;..;f•
Ja.va abm'dar, r ·nãn qttceo ferir cm:las qunsLõns. ~las, ~~ntrr~ 
nús, quaes ~ão -os princípios dcrnom:aLicos Pn1 vigor·? Nfudado 
o n01n'o de l\'Ionarchia para o do Republica, c ba,nida a dynasLia, 
o que fi-cou ahi é ainda a Monarchia (1lhâtos não apoiJados), 
destruida como principio, mas· existindo eo1n todos os seus 
prec-onceitos e .erros. 

O SR. RosA E SILVA- V. Ex., neste ponto, é ·muito in
justo. A Republica existe em toda. a sua plenitude. 

O SR. BERNAR:OINo DE CAMP:os - Ag-ora é que esta:rno::; 
fazondo a RepubUca; c V. E:x. ten1 toda a razão, \lnas, assirn, 
co·n:l'irrna ·n fll'I'C acabei. ele dize-r. 

O Sn.. C,\Ml-los S:\LLER -- V. Ex. rlrYr diz·rr qual (~ a .me
lllOP HPpublica. ni~ctlla a Gon~l-iltlÍ·ç:il.n r apr·.r:"~rn1e f'llliPll:das. 

O .Sn.. l\L\R'l'liNHn PR.\DO .TONJn:n . .c..._ Eu nft.o lenhn discurso 
prepararlo. 

Os nobrrs eeprcsrntanl.r~ dr.t•n.ni-·Jnn o assnn1'pl·n par·a sob1'e 
elle faz!cr a rni.n'ha digressão. · 

0 •SR. FRANCISOO GLIC:ER.IO -- Esta.niOS discutindo a üons
tituição para fazer.mos a ~epublica. 

O SR. MAR'riNHo PRADO JUNIOR - Mas fazen1 a Republica 
con1eçando por vilipendiar o proprio •Congresso Constituinte. 
U11uitos não apoiados). 

O SR. RosA .JuNIOR - Boa recompensa. IHH'a os que l.ra
halharan1 pela Hepubl ica. 

0 .SR •. ·.FRANCISCO HLTCERIO - V. Ex. rsl.t't.--rnr fa7.rndo 
saudades do nosso tnm1po: !1:888 c '1889. 

O Sn.. M,\-R'l'T,Nlf!O PrL\no JUNTOR - V. Ex. não n1o fallo 
. drsse t.empo. 

Si descermos ao ]Wog·ramma dos ropuhl ieanos no tempo 
da propaganda, vore1müs que todos os ahusos que· os republl
canos c-ensuravan1 no tempo da Monarchia, todos os act_9s 
que profligavarn, .estão sendo praticados actuallnent.e, o nao 
veJo tondoncias para aca.barrnos com esses abusos. (Protes
tos) • 

Desafio aos. nobrr.s rApresflnLantrs qur .rne c·ensur.anl a vir 
.~]; tribuna conf.estar .a n1in h a proposiefi.·n; r. sr. qn izrsse. ·an a
lysar. todos rlles, nã.n seria possivel a eonl estação. 

Nós f·allava.mos da n..epublica econn:miea.~ seria e honrsta, 
c, .rm.tretanto, esta 11:., a Repuhliea dos .clr.s.per_dicios, das espe
culações mn· larga csmtla c rlos contraelos HWrnnraes. 

O SR. HoRA .TITNTnn - Não apnlado. r.on1o l.ransforn1.ar· 
sem. gast.ar? 

O .Sn. MAR'l'lNHO Pn.ADoO .JtJNIOR - N{ls querian1os a Repu
'bliêru que troux:esse o anniquilament.o dos velhos habitos da 
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Monarchia.: entretanto, conLinunn1.os no jogo rlescnfreado do 
tempo do velho rcgim10n. jog'o snstcnta~lo pel<} ·Sr .. Min~str-o ela 
Faz'Cnrla qnc, qunnclo vê .que a fogue1ra va1 cxtmguJndo-sc. 
ntêa-Jhr, as chaJmtn1:as con1 novo cornhustivrl. inundarld·o csfJ~ 
infeliz paiz con1, as enorn1es e fntacs en1·issõcs, que nos arrni
n arão, infallivel.mente. 

Vivcm'os na Republica üo jogo desenfreado, contra o qunl 
nã·o ccssarem1os do clamar corn t.odas as for<;. as. 

UM SR. RBPRESENTANTE - 1\Tas admira íf1H\ V. Rx .. re
publicano historico, venha. aqui faz:cr a hi.storia da ncpuhl ica 
por cst.a m:aneira. 

O SR. MARTINHO ·PRADo JUNTOR - Curnpro ,11n1 rl0Yrr c.on1n 
republicano hisf.orico. de .fazrr a hisf:.oria da Hopnhlka rlf'sfc 
IJ11!odo, ·para qur olla ·se constilúa uma realidade. {~ não ~e..ia 
~apenas 11 n1, sonho da noss.a rnorirlarlr. c.on110 mrLrora se rl1sse 
no par] a.n1cmto. 

Qucr.n 11n1a RQpublica de facto e não de nome: quero pr<Cl
fundas rnodifica.ções no rcgin1en adrninistrativo. poli ti c.n 0 fi
nanceiro dos E'stados Unidos elo Brazil. (A1Joiados) . 

Nós, Sr. Presi ciente~ de c laravarnos nas trH)lm a.s da pro
paganda. que não Unhan1os n direito de onerar o futuro~ le
gando ás geraçõ,es vindotll'as nm paiz en1 ruinas~ 11111. paiz cm 
descalabr:o; e o governo da Republica can1inha. en1. m1ateria 
finaneeira~ não só operando. con1o tornando clifficil a missão 
daquelles que rec.eberen1 o legado. já não digo dos nossos es
forços. n1as dos nossos antepassados. (Apoiados) . 

üon1:o já disse~ não Teceio. não tenho n1edo de nn1a trans
forn1aç.ão politica neste paiz'~ de fórn1a que os esforços do nosso 
ten1po de propagandistas se vejmn int.ut.il izados deante de urna 
fórn11a. de governo que não é a elo Republica den1ocratica fe
derativa. (Apoiados); não posso. absolutan1ente. ter ess·c ton1or. 

:.porque no seio deste paiz existe 1nuHa vida~ n1uita força, rnui
tos .elmDentos de resistencia a qualquer ataque contra a liber
dade, para que os verdadeiros lWincipios preponderen1 (Apoia
dos)~ para que a verdadeira Republica se constitua. (Apoiados). 

Tenho· 1neclo1 porén1. do rlcsc,al.abro. da vertigenl. das cs
pécuJ.açõcs en1 que se empenha o GnYeTno por rneio de seus 
:mini.str-os (Apoiados). Este estado. ele c·ousas não pódc eon
tinuar (1.lluitos a1Joiodos) . 

Eu disse que não vinha tôl tribuna faz1er uTn discurso. e 
os nobres representantes, con1 os seus apartes. tênl.-me des
viado do~ divers·os assumptos cm qtle pretendia tocar; tenho, 
])iOrén1. nec·essidade. quanto antes. de dizer que. si for pre-ciso. 
cleven1os-nos arreg·hnentar e fazer no\·ament.e ·a propaganda 
para o esfabc 1 ccin1cnt o da. verdadeira Hepubl ica. (Muitos 
apoiados). 

O SR. EsPIRIT·o S~\:\To rlá un1 aparte. 

O SR. }L\P..TI:\Ho no PR.\ Do .JL~xT:on - Eu respondo ao 
nobre repres~nlante . 

. .Si esta oblitcr·ação rlr 1orlo~ os rlcv(•res de nm governo cri
teri-oso, que reflecte sobre. o prr~~cnt.c n o futuro. não é bastante 
para porl ercrn fazPe-sr• c;cnsur·as ."eYeras :í adn1i n i strac:ão. o 
nobre rcprcsenfan1.c não é o nhilosopho arlr.anfarlo que~otllr·o 
dia ()Ccupon a attcncão rlcstf' Congr·rsso; ~i P.str. paiz Crt111rinha 
pela cslracla dr dc:"calarn·o~ contint1os. qrtanrlo t! qt1e o nnbr~ 
r.-r p r c s c n f H n t c q 11 e r i n f 0 r por 11 ma. h a rT Pi r· a~ um ri i q u c a r' s s a 
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rnarcha? Q11anrlo rhrgarmo~ :t·n n11~·.srno? Tal\'07. .sojn mnito 
,tarde. 

O SR. EsPmn~.n K\~To - Y. ·Ex. rlevr ríneixfll'-sr dos rc
pnhlicanos. 

·. · O SR. MARTI.Ynn no PP.Ano .Texinn - .:\pniaclo; c cu, agora. 
lnvcrto os papc1s~ faz0nclo rl(~ apartist.a~ r n nn1Jrr rf'·prescn
tant.c do oraclül'. Apoiado; são os rrpublicann:;; os cnlparlos. 
porqu c cl cwerj·arn i rr· melhor orien Laçãn. 

Pensar-ú. pnrTcntura. o nobrr Drpul arlo cru c snn claqn0.lle~ 
que tenwm O elerncn!o rnilitar? ~ãn. 0~ rniliiai'PS fiZC't'at11 fl 
nrpuhlica; seTn a sua inlervcnção r.1la sr -nãif) faria tão crcln. 
O cru e. ru condeirnn n são ns r.ivis CltH'. para ag·raflar aíu rn ll i 
tares~ 11m1en affritos ú .arl1minisLraçfin. nãn 1 r·rpiclararn rn1 snh
nleiJer-sr a t.nrlo qnantn qnizcra·ll1 faz<'r ns mililm·,•s. por· J::.;:-:;.n. 
ccnsnr'f) cl.o nroferrnria a r1l0s. Dr::d e estado rlP cousas. tnrno 
respnnsavris ns civis. n1ais elo que ns m.i1ilarrf'. 

U:\1 S!n. REPHESEX'L\XTTi: -. Mas V. F.:x:. n~rn fal1ar assin1, 
dous 1n0zcs clopois· ele .ahorf·o o Congresso. . 

O SR. MARTI~Ho Pruno Jl'XIOR - Mon hnnradn c·nllcf!'<l . 
. ht diss-e a V. Ex. qtlr não queria assu1nir neste Congrcsso uma 
·posiçãn snprdnr ás rninh~s hahilitaç.ões. roubando aos honraclns 
congros.~:;i.~las tr,mpo n attcne-ão: r expl iquri a razão do H\Pn 
silencio; mas não nw eensu r c dr~ retarda ta rio na~ minhas enn
suras. 

Externei-nl'{~ ha mnito. antes ele ser incluidn o n1eu non10 
na chapa .do dopuladns. 

E' injusto. o não rne conbr.cc o honrado roprrsen Lante. Son 
republicano f'em lJgações aos ant ig·os partidos. dPsrle. ns n1ens 
verdes annos. 5;aerific.ando as aspiraçõ-es. qnn t ndos ns n1oçns 

· nutron1. e para real izaç.ão rlas r1uaos tivesse, ta lvrz. el rmo·n tos 
seguros dr re.suH·ado. · 

Não sou dos mais· velhos- aqui no CnngTí'SSO. mas possn 
:afiançar a V. Ex. qnc, sou. -talvrm. o n1ais antig·o. porquanto 
venho nrsdn n m011 pTim-r.iro anno da Esrnla cl~ D·irrit.o. 

!E'. até h'ojc~ ainda não transigi. · 
E, o n!'l'U nrdcn n1crito~. c qne .sem eserupnlo proeht:mo 

scn1:prc. (Não arJoiados) . 

O SR. FRA~Cisco GLT.CEntn - Corn efcfi. to. V. Ex. foi 
. un1 exccllcnJo cmnpanhcirn -desde o com.cç.o da propaganda. 

O SR. lVL\RTNrnn no PRADo .TUNion - Sr. Prrsiclonte. eon1o 
dizia ainda ha pouco a V. Ex .. e ao Congresso. observando os 
factos CflH\ prrsnn Lrrncnt.e. clesr1wnla:m-sn aos Jnell:;; olho~ .. a~ 
.rünhas prr.occupaçõrs er0sccm~ avnlnm.arn-sc~ c o mcn esp1r1 to 
· vacilla. 

Tudo mo lrva a ar.rrdHar qur. 11ara o estabnlccin1ento dn 
tuna verdadeira Rcpnbliea. 0str paiz ]1r·ccisa rlr rtJna. rcvnlu~.ão. 
mas; de tl:ma rcvnluçfio. (]tle Lenha pnr eunhn n ::;a.ngnc. (Contes
tações c aparrrs) . 

· · O Sa. 1-los:\ .Tcxron. -- Esl a ~fiz0n10l-a con1 frs: as n flores. 
O SR. MAHTlxno nn PnAno :ruxrnn. - Eis as rr.publicas crnc 

rn rrccio: sãn as rnnnhliras elas flol'·rs. sã.,., a.s .rrpnhliea.s dns 
.· i'n~l i ns. são ns rr'J11J.h l}ca:s dn.;;:. apphu 1 sos .. sã.n a~ 1'1'pnh liras rlfl =-' 

adh ,•;-:;õ 0s 1111 an i lllil'S • · { A.po i tu! os_; ·n11 r ~f n lJr>,Jn) • 
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·Eu quizera a Ropulblica. cstabrlrcrncln-sr ·con1 difficulda:rl0s 
a vencer, e·orn protesto yi\ro r vehrmlr:nl.r; porqnc o prot-esto 
vivo {~ vrhem.ent.e denotaria a ·rxislencia elo caract0.r nacional, 
e, smn -ene, eu não cr.oin e!m urna repnhJica cnrn base solida, 
r0al, pn,jantc, ·Pl11 dmnanda de nn1 fut.ueo auspicioso. (AJ)Oia
dos e oJ.gu.n.r.; apartes) . 

Renhor.ns, ning·u em fez a Hrpnhl i c a nrst0 pai z. Qn rnl. ~~ 
qnr a fez"? · 

lTM 8R.. REP.RESRNTANTE - Foi V. Ex .. r. ns qu o trabalha
rn:m L~.o -activmnente como V. Ex. 

O SH. lVlAFáJiNHo no PRADO J'UNTOR~ - Foi obra elo aeaso~ cto 
irnQ)r.evisto. 

Quand:O a propaganda s-e ~ustentava 111ais cheia ele vida e 
de es.for.ç-os, foi quando ella soffri a o seu n1aior d:es~astr.e per
ante· as urnas, c o lVlinist.erio Ouro Preto apresei1tava-se ven
c.edor, ostentando toda .a sua :f.orç.a con1 un1 parla.nl!Cnto una-
nim·e. · 

Quen1 f.ez, portanto, a República foran1 os desazos da Mo
narchia, foi o orgulho do Visconde c:le Our-o Preto, :foi a, sna 
enguRira. que não lhe pernüllia ouvir o rumor annuncianclo 
n 1wnximo dcsealabro daR insl'.ituiç6es, quando devja. -e~tar at
l.ent.o aos graves aeontrcilnento~ prestrs a rebentar. Mas. S. Ex. 
eslrwa asphixiado pPlo inc.onso e- louvor ,rlos qup ~nm~Yr'e crr
ca.nl OS g'üVPI'llOS. (A1winr.los c· di1,C1'SOS apO.I''ICS) • 

E é por isso que -en, ho.ic\ aviso aof-i vnr:rlarlrir-o~ r·r·}Yuhli-
. ~anos, pa'ra que .se não d·eixem arraslar pelos lotJvor·c-s ·r fin
gido enthusiasmo, que julgam. circL1n1dar o GoveJ·no, lmnhran
do-lhes a historia de hontem. Todos ele sobre-aviso, o ca.Ininho 
da revolta é ·difficil de, enconLrar-se. 

O .SR. ZAMA - Pois f-'im. Meltwn1-se niss-o e vejan1, o que 
lhes succede. (HUaridade) . 

UM SR. REPRESENTANTE - Creia V. Ex. que isso não 
passa. dn a.ppreh:ensões. Co1Tm1ungam·os todos as rnc~nnas icl(~as. 
(H a out1•os apartes) . 

O ·Rll.. MARTJINHO ·PRADO .lUNTüR- Sr·. Presiclr.ntf\ f'll ~Prn
prR son rl·nsviarlo no m,eu disc11r.so ·r. por :isso pNliria ·a V. Ex. 
·qw~ com; -un1 olhar ou ge.sl'.o ;.;igni:ficativo 1n:r indicassf~ o ca
rnin hn a scgu ir para nã-o acompanhar· ·r.sl.as i n.Lerrupções. 

:O·;Sn. P!RIESIDENTE - O no.bro rcpresenl.ante clrixe de 
J'f\ . .Sl)onrlA·l· aos apartes. (R·1:sadas) . 

UM iSR. REPRE$ENTANTE .- Cahiu o Conselho. 
O Sr... RosA JUNJOR - Co:ntinúo, qno vai Jrl!llito bem. 
0 RR. MARTINHO PRADO .JUNTOR - Vollo ao ponto do qual 

não n1r. devia. fpr afas!.adn~ (1, i1;1 j nst.ificar Pln poucas palavra~ 
urna nüw:,nda qn r.· vnn snhn1eLI.rr ú. cnn~;i rlrraçã.n rlo nongr.ess.n. 

iE,' dlfficil P·ne.nntral'-R·n 111n homr.m: polH.icn nas conrliç:õc~ 
n~pr.ci.a(ls nm; q11r. n1n vr.io nrstr. ·momPnLo. 

·Consnltanrln o 1nnu passado rlr rrpublieano pl'Opagandisla, 
nunca .m·n vi nas conrli(:õPs qnr. nra nv~ assalfa:m no sPio deste 
üongr·Pssn. 

Salto por eim.a rle Iodas as eonsidPra.ç.ões. deixo dr con-_ 
~ultar os ilnpulsns do coração. para rlar ouvjdo ao·"c.Uml)rirnento 
de ll111 deYf:'r. · 



V·ou ap.resentar· un1a cn~·enda CflH~ sn rcf·erc a serviços 
qno corren1 pelo Minisferin da Agrieu1Lura, .e, por c.onsequen
cia, at'foctarn n1ais de perto ao rncH arnigo que snpcrinLcndo 
aqnolla pasta. li~lle, o 1nais desten1ido elos republicanos palrlis
tas (N.lnitns a1Joiados), que f'·oi a viela, ·O braço· ü ·O cercbro. a 
collcctividarlc1 rlc todos os es·fo.rços, e sacrificios pela Repll
h1 ie.a naqtw1le Estado (i.lhútos apoiados.: n~uito be.1n) . 

r() e·mrl'batontc que nunca esrnorecc•u, quanüo outros. vaeil
lava.rn ·C yi arrt empall idec{•r a est.rella de suas osporanças: qun 
só se retirava da luta. depois de conquistado o ponto a.Lacadn, 
e isto, scn1pr·e, para dar 1m1 logar, um.a pos.ição aos seus anri
gos, collocando-.os :na ·evidencia e reconhecendo-se ~á .somhra 
de 'lH11.a 1nodestia sen1 par, de um.a lealdade e abnegações sern 
lhnites, vivendo de sacrifícios e esperanças J}Clo advento ela 
nepubli.ca (Apoiados; '111/Uito bern) 

·Pelos sacrifieins e pujantes .esf.orç.os, olle não .era un1 
chef.e naquelle Estado, -era ü chefe dos chefes, .e s6 excepção 
feita de V. Ex., que .sen1pre :foi uma real influencia no dis
t:r-icto de sua r·esidencia, todos nós tiravan1os bo.a. parte de 
nossas forças e prestigio do cidadão Francisco ·Glicerio (Muitog 
apoiados.: 1nuito bern). 

E si neste lll01mento eu suppuzess·e que con1 m.inhas pala·
vras aqui proferidas pudesse o n11ais rnrnotarn.enle o:l.'fendne ~v' 
honrarlo lVlinisll'O · 1'111 .sua honra, eu desistiria da paJavr·a e. 
rnv~egonhado, dPsceria dPsLa lrihuna, porque seria n1ais 1.arch· 
obrig·adn, não a perlir-lhn desculpas, n1as a descer ai (l a po
sieãn hun1ilhante do perdão. 

. Sei, e todos que o .conhecem, que cllc é incapaz de LocaP 
na arca do Thesouro. · (Apoiados 'repetidos; muito bem.). 

Entretanto, dada esta ex:P1licação inutil, .si não se tratasse 
àe um:a pessoa a quem n1e .Iiga~m affeição e gTatidão, e para 
que se não interprete erradamente o meu procedimento, .sou 
forçado a dizer, violentando os n1eus. n1ais caros s·entimentos, 
que a gestão dos negocias da agricultura leya á convicção 
profunda, não da ruina de um caracter, -rnas do presente o 
ful1.1ro da Patria. (Apartes; apoiados, n~uito bem.) 

0 SR. FRANÇISCO GLICERIO (1llinistro da A(Jr"l~C'ltll.·ura) -
Isl.o é urna j.nJuria; .a h i. estão os jornaes, e pel'.an.te o imeu. 
nobre amig'o, que está na tribuna, asstuno toda a responsabi-
1 idarlc dos Jneus actos. (Apa_rtes.) 

O SR. MAR'PINHO PRADO JUNIOR- Sr. Presidente, entendo 
que .a ·dirocção da pasta da Agricultura vai 'Crrada e que un1 
desastre i11falílivel .será a consequencia de tão nociva politica. 

E. é para .pôr eobro a -esse desastre, que apresento a se
guinte ~emenda á apreciat:.ãQ do Congresso: 

'· 

«Ao arf.. 2° das Disposições transitarias. 
Accrescnntc-sc ao para.grapho unico: 
Exer.pf.() as concessões de terras c garanl.ias. de :juros nü.o 

nncl.orir.adas por dJ.sposiçfw logislal:iva, que ficarn depPndenter-; 
da approvaç5.o rlo Congre-sso ordinario. (Arwirulos; rnnitn bem,, 
?n.nilo bern..) · · 

Desejaria ,justifical-a rlel.alhadamenf.e, 1n1as ·os flAsvios rlo 
rnnn rliseuT'sn i'i:wr-am-rnn pl'l'drr o l.rmpo, e o S1·. President.~ 
aeaba clP. con1n1un iear·-mr rstae elle Pxgottado; por isso, sobre 
este assurnpto. yol1 :U'í-' i á tribuna nn_ mrz de n1a i o, occasião 
vroprh\ para liquidarJl10S estas qucstoes. 
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HoJe, Hmito-.J.no, a·prescntando esta eri!blida, a. la'\rtar 11J!l 
protesto solennc 'J)Or parte do um republicano h1storwo, dI
zondo: Não: esta não é a Republica que sonhavam os c qul'
rjamos. Nosso objectivo, nosso fim. foi outro, lucLando pela 
Ropuhlica: reorga.niz.armos o Braú·l n1oral o n1atcrialmcn-l 1:\ 
introduzindo orden1 em suas finan(:,as e moralidade na aclnli
nistração. 

O Sr.. FRANÇA CARVALHO- Apoiadi-ssi.n1o; muito bom. 

O SR. 1\L\RTT~Ho PRADo .TuNron- As concessões do juros, 
ns concessões de terras devolutas. toman1 proporç.õos assusLa
doras; e não sei o que rR~f.ará aos pobres e n1iscros estados. 
que nfi.o ·podem aeeeH.ar a Frderaofio, .porql.H~ faH.am-1 hes rc
enrsos (Apoiados). quando nen1 sequer as n1ing·uadas c PS
cassas te-rras devolutas lhes .poderão toear,· por terem sido p1~r.~ 
senteadas pelo Governo. (AJJOiados.) 

Não vejo na Repubilica um governo eorron1pjdo, n1as vc:io 
-a Hcpuhlica pro.cnranclo estabelecer a corrupofio ... 

O SR. FRANr.rsco GL1CERTO-Está e,m dcsaecôrdo con1 o 
que diSS€ ha l)OUCO. 

0 SR. MARTINHO PRADO ,TUNIOR- ... procuranclc arlhesÕC8 
por toda a parte. procurando o favor elos vr.lhos n1onarchist.ns. 
rle fórma que todas as extravagancias por el1cs requcrj rlas srio~ 
im-mediaf.amente. de~-machada:::;. iulgando o Governo. assinr. 
haver obtido uma adhesão si~ncera .._e· leal. · · 

0 SR. FRANCISCO GLTCERTO- Não r.onheco vencedores nC111. 
vcn~idos depois da Repub'lica; é a minha polirljca. 

O SR. MARTINHo PnAno JuNTOR- Politica 11erigosa é "essa 
que não eonheee vencedores nem vencidos ! 

Comprehendo e louvo quo a·pós as luctas pnrtidarias c-x
tremadas no seio de um~ n.ac]orialidade .. en1 via de consti
:tuir-se." desappareçanT vcne;edores c vcnci.dos. e que a bandeira 
no· ·e:·squccimen:tci dos · odf'os ,cuhra a· todos os cornbatentes, o 
que se a.proveHP. h concurso de todos· ~para a ohra comn1um rla 
rcorgani zaçã;o da Pa1:ria. · • .... 

···Essa ·politica, eu a eomprehondo perfeitamente, .mas ·essa 
·~não· ·é aquella qu c vejo em· execuo5.o . · · 

Descubro por toda a parto~, rião venci dós. mas inirmigos 
.. 'ela Rcpu])lica .acofovelllaren1-se nas secr.etarias elo Governo so
.. Hcitando .concessões d.o garantias de !1u.ros e dn .ferras d~vo
. ·, .lutas·, 'C .o GoveFno .. com. este. p.rincipip -. ~.nfío ha vencedores 

nem. vencidos-.- dizendo-lhes.: .<<Tomai ..... ·1 ornai ..... cnmfanto 
aue -me acompanheis». EHes .t.ôm. o . sorriso da gratidão. o 
depois a aere censura ao Govcrn'o que aeaba rlo -fazer-lhes 
taes. eoncessões. (Apoiadt1S e ·contestações~) · 

E' em. nom·P. da reo1 .. g-anização da :moralidade pub:lica e r:la 
:Republica Qtl8 ·desta trih1..1na eu. lavro 0ste prof nsto. Não ba 
.neste naiz governo eorrompirlo. eu o r.onfesso e tnconhcço. mas 
)la govr.rno qur seg;uc a~ forl.t1osas veredas crno vfí.o dar Ã. 
corrupção. -~rlCfllÍl'inrlcr deslr. rnod0 n n-r1oio rlacrurlles aur 
na .vesnera Jhr.s llavimn negado o pfto (J.l1.u.if'n ben1 .. ) E' conf.ra 
5 st o CTUC rr~lamo: e para n5.o dizer-sr qu0. neste paiz don1 inn 
.H 110li_tiea dr Roherf. \VaJllnole, que proclarnava- nfl.o havrr 
)lOHlP.DI ~e,n1 preço .. (Apoü~dos.: ?nnitn hPrn.: ?nuilo br!?n. O m·a
dnr r feliritrrdn pm· m·rmd;.? n1o~?(>ro de Sr.,·. rr.:prcsentantrs.) 

1 
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·vr.n1 ft Mrsa. (~ lirln. npninrla r rrll"rn. ron,juncLn.n1rnte cm 
disr.nssfío n scg1rinto 

Emeitda · 

Ao nrt. zo das Disposições t·ransftorias 

Acercsecntc-se ao pm~ngrupho 1mieo: 

Exerpfo as c.onccssões ele f.crras c ~fll'nntias dr. .iuros nfio 
Ruct.nrizadas .por disposic.ão legislaLiYa. que ficmn {lcpr.nrlcntcs 
ifc a~nprovac.flo rlo Congresso ·ord inario.- 8. n.- jlforUnho 
Prado .Tuninr·. 

O Sr. Ramiro Barcellos diz auc pm· mnis do un1a vrz 
mais cl~ un1 orador tem feito r0forrmcias continuas a un1a 
mocil.o qur apresentou r fo1 anprovada nclo Congresso. 

Div0r·sas cri1.ica~ sr tt•n1 feito rl~poi,::; do f::1do. n·l':ls Tir.
nhun1 orador sr. tinha ·Icmhrado ainda dr. ::ti LribuiJ' a ynlarfio 
no rlr.nrinll'nLo senLin1ento -do n1edÓ.· a 1.lD1U cova1~din. ·' 

O oT·ador que o precedeu nf.i.o Unha o direHo de lançar 
essa insinuação, c o r.hrigu. ainrla. a exnlicar o n10!'ivo que 
o lovou a apresentar a mo~;5,o, o a aprecia~.ão justa do Con
gresso approvando-a. 

Não foi o medo que levou o Congresso a approvar a 
1noç,ão, foi a permanencia daquelles que vinham aqui tratar 
de interesses superiores. 

O nobre representante ·clese.ia um ·e.unho de sangue para 
consolidar a Rcpubli(·a, mas a Rrmnhlica ha de consolidar-se 
r.on1 a confraterniza,~.ão dos brazHciros, neante dos sentin1entos 
dos ]1'razilriros·. · 

O n1aior rrro que ·se tem conl·meJticlo 0. levar a clictaclura 
ás fjnanças. A ~parte cconomica rlevia ser respeitada. 

O nobre representante ·perg·untou o qu r se tmn feito senão 
\rnurlar n nome fie Monar·chia nara Hr.rn1hlica? Tom-se feito 
muilo. diz o orador. Basta lJm acfo sô rlo Governo Provisorio, 
nara deixar gravado na Historia seu nnn1c: a separação da 
E~n~o,ia i! o Es1ar1o. qu_0 foi nma conauisf.a I amanha. ou c talY07. 
n5.o a tivessemos, pelos ]ncios parlan1enfaros, cn1 10 ou 15 
nnnos. 

O casamento civil e n se.cularização nos r.p,mjfer-io~~ como 
conscctarios ·daque·l1a grande ·nledida. nfio são·. nada .? . . 

Passando a oc.cupar-sc da emrnda do .. 8·1~. ·.lVTar.ti.nho P~arlo 
Junior. diz ,que devia ser emnpl0ht .ou nfi0 · .dDvia:· fr·r:· :.sido 
apresentada. · . . .... . , · . :, .·.. . 

Oual o rc~urso que tem ·o,. CongTe.sso · :11arn, n:nnullar. lc1s 
OUO CSfão l1l'Ofl11ZlllrlO Sf'llS pffpifos f' 11f:ÍO rlr.ix;.rrJ:l.n dr. ·1)1'0-
rluzi.r. qum" o Congresso as. apnrove. qur.r não ? E nas ca
maras nrdinarias os arto:-; do Governo serão n1inuciosan1enic 
oxa·minados. c n.nprovarlos 01.1 nãn. 

Porfnrrf o. nf:l.o f.)órlc dar s0n assrnl.imr.nf.o a AP.f.a nn1cnrla. 
P só .rlará o scn vofn á rmcnrln que m.anrlar suprn-limir' das 
disposioõcs transilorias rsl.n arf igo. · 

O S~r. Pereira. de Lyra rshí. rrn r.omplcta onposi0ão ás 
r.niniõ0s .rlo Sr. Martinho Prarlo .T11nior. Gon1o R. Ex .. rl0-
r.larfl. famb0m. qnr pprf.rnen ao Pnrfirlo RPpuhlieann hüd-or1irn: 
,si nfío l)l~esfmJ o;;; srrvir.os que S. Ex. ]1resfon á rfllL"a rTn 
nopnhlira. foi isf o rlrvirh -rt sna ·POllC'a rrlarl0;· rnas foi nrn 
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da.que11 es 1que envidaran1 todos os esforços para qur, R e mu
dasse a fórJna do governo, que foi ü1osporaclan1onto estabele-
cida. · · 

Entende que o Gover·no Provisorio não deve merecer 
cnnsura, é digno de louvore.s, j)or 1 er n1antido até hoje. a 
or·dcn1 publica e realizado algumas roJor.Jnas rcpnblicanaR. 

Hcferindo-se ás n1.ocões que :foran1 apresentadas, ~diz qnn 
rl'l.-irou-sc ·quando se p:rocedcu ·.ú votação da prin1eira, porqu~ 
não .quAria as-sumir a responsabilidade da Dic-tadura: n~to Joi 
n1andado para o Congresso para censurar o Governo, 1nas 
para votar a Constitu.ição, tanto mais ·que não se considera 
eleito pe:lo povo.· 

A(lén1 das difficuldades .com que lucla, .porque não te1n 
ha·bitos de- tribuna, tem contra si un1 g·rande· facto-. 

E' que está e~m uma assembléa. em que não vê represen
tado o elen1ento histortco de Pernambuco; não vê aqui o 
eminente propagandista Martins Jun:ior, a·quelle que ten1 tal
vez maior som:ma de serviços prestados ê\ causa da Republica. 

P~assando a occupar-s-e do § 4 o do art. 85 do projecto, 
rl i z que não conhece maior violencia á soberania nacional, 
porquR, si os seus auctorc-s tivessem a certeza de que rc
presentavan1 o e1lem·ento popular, não teriam Teceio de apre
P.nntaT· qualquer proj-ecto tendenJe a abolir a fórma (lo govQ_!:·no 
ac1 ual. 

O orador foi -sen1pre .republicano federalista, n1as senle-::;-o 
ahalad o á vista dn que se está passando no Congresso. 

Republicanos que · prégavam o federalisn1o con1 todo o 
enthusiasmo inclin.am-se, hoje, mais pela fórn1a unHaria. 

Depo1i.s de algun1as consideraç.ões a .este ·respeito, o orador 
diz que .quizer·a ver na Constitu!cão, em vez de diSi)OSições 
que vão de encontro á .organização financeira dos· estados, 
medidas. para desenvolvi~m·ento do Norte . 

Não ~ensura o Sr. 1\flinistro da. A·gricultura pelas ga--: 
rantias concedidas, ·mas por não aproveitarem ao Norte. 

Concluindo, diz que se havia inscripto para o . ca·pit.ulo 
nnl.r.rior, cuja votação foi uma das •em que o Congre~.sõ ten1 
andarlo cmn o ·maior acerto, col'locando na :mais ampla liber
dàrle a obrigaçfi.o dos. de~~res civieos. 

. . 
O Sr. Epitacio Pessôa- Sr. Presid~nte, Senhores do Con

g·rc.sso, cn1 -obediencia ·ás dis.po-sicões do Regimento, que tenho 
sido solie1to em observar, tratarei, apenas, da. materia mn 
discussão, tratarei, ·simplesmente, de expel).éler ligeiras consi
derações sobre uma emenda que foi hontem pfferecida á 
cons~icte:racão da ·Casa, ·~ de que, hoje, tive conheciimento pelo 
Dia.rio Offícial. · · · 

Acha-se eHa · a&signada pelo i Ilustre Tepresentante do Ri o 
de .Taneiro, Sr. Nilo Pecanha, e muitos outros doepufarlos e 
~e:!J~dores, .o é concübida nos seguintes termos (lê) : 

~-·- '·<~São ·incompativeis para os cargos de governadores eleitos 
nos estJadm; da R:epublica, na .sua proxima organizacão, .não 
·Ró os cidadãos ·que quatro mezes antes. das· e-leições dos con
gressos houverem occupado o governo dos estados, co-mo, 
tamben1, os' cidadiios que o~ presidirem por occasião rlo pleif.o 
ele~itnral ». · 

PAnso. Sr. Pres1i dente. que esla 8D1enda nrto pócle, nrto 
deYe ser approyada pelo Congresso (A.poiados) . Ell·a ünporta, 
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anl (•s de 1 uclo. uma t·e:;Lrie~.:üu Ct illdt~pendcneia o au Lonornia 
dos e~l a:du~. v da q ua1l nus llal.t~lllU~ aq t ti ludu~ u~ dia~, u q uu 
tudo~ u~ dias aqui JH'eganws; resL1·ü~t\ãu inj ustii'.iea vel de a nle 
lio~ pl·indpios Lklnoceaticos que prucÚl'U'lllOS estabelecer e ga
rantil'. 

O Sn. ~\LcLNDo GuANAB.-\.HA E OU1'H.OS- Apoiado. 
O SH. ZA~L\..- Se nuo existissem govel'lladores que estão 

al'l'aujandu as .~uas 'üle'it.:ões. . -· 
O 8H. EPl'l'ACIU PEsSOA- Pudeuws e,lwgar a acd)l·do: os 

govel'nadoret'l puderão sc1· incoinpaLibili:.~.ados vcu·a as. eleicdões 
Jos estados que .gov]!-r·naren1, rna:-:; 1>01' voto do::; rcspeeti vos 
cong·ressos .. 

O SH. ZAj\IL\.- Elles ·pedcrn dc1nissão, eollocando seus pt·e
iposto:s ... 

UM Srt. REPRESENrrANTE- E' u1na inc.on1patibilidade que 
o Cungl'ossu não teu1 cornpelencia pa1·a decretar. 

O SR. EPl'rAClO PEsSôA- Como dizia. ·senwlhanLe ·nwdida 
é urna re~Lrievfio á autonunüa dos .estados. Mas. não l'. :-;ô 
isto, •e·lla eúvolv·e, Lan1bern, . un1a grav.issüna injustiva a c,icla
ciãos distinctus, que se achan1 á frente da administração de 
n1uitos estados, c qt,w, pelos. seus serviços, pc1la sua ·dedicaçftu 
ii.. c.ausa :publica, pelo ·seu patriotisn1-o, tê·m feito jús á sa
gração do voto popl):lar. M.as, quando tal emenda tivess·e })l'O
eedencia, ülla sur~ge inquinada de manifef3ta. incoherencia: de 
üondemnavet 1lacuna; de modo que a ·sua .approvaoão daria 
log-ar a que :se attribuis~se ao ;proc'edim.ento do CongPesso 1.una. 
tinlidez :suspeitosa, ou urr1a pusillaminidade, de que oHe ó 
jncapa.z. , 

~senhores·, nós .procuran1os aqui ·estabelec·eJ.· a R•epublica 
federativa, isto é, a maxima descentralização R.m todos os 
.rmnos do serviç.o publico; nós ,procuramos aqui assegurat· a 
indopcndencia dos J)Oderes dos ,estados en1 tudo .que não 
vossa. offender ·á independen~ia dos ·poderes da União. 

Sendo assi.n1, eon1o deeretar uma ·emenda que vai r•es
tringir estes: poderes, que vai g1olpear funcções que tl_hes são 
proprias e ·essencia1es ? Como decretar uma n1edida desta na
tureza, sem ·mentir á bandeira- que hasteámos, sen1 falsear 
os pr~incipios que buscamos consagrar ? 

Nosso procedimento .será incorrecto, importará em u1na 
. violencia a ·estes princípios, i.mportará ·em uma tutela im
posta, arbftraDia e violentamente, aos. poderes loca'es. 

Si queremos que os ·estados. e'lejam os · se11s congressos 
para fazerem quanto antes a sua organização, e s.i é da alçada 
J~x:clusiva do Poder constituinte destes congressos tudo o que 
se refere a esta 'organização e, portanto, tudo o que diz res
peito .ás oeondiçõ•es de ·elegibilidade do gove.rnador ·C ás 1n-
con1patibilidades que obstam o accesso a este ca.rg·o, do mesn1o 
1nodo que é da competencia do Congresso federal dec,retat· 
tudo o ·que respeita á eleição do Presidente da Republica, coJn 
que dire,ito vamos usurp~r attribui{~Ões. que não nos. :perten
cenl. e tolher o exercício ele tlm Podei' neste ponto perfeita-
·lnentc independente e soberano '! · 

o Sn . .AH'l'HUR Hros E ourrHOS- i\poiado. 
Senhores do Cong'l'esso, a eleição dos' governadores dos 

estados é ac~o de i~~-~eresse ~peculiar aos Inesn1.os estados; é 



utn elos assumptos do n1ais particular interesse dos estados. 
lApu'iaúos.) 

Po1· consequencial organizados estes con1o . c.sLauoi:l pro
vriarnmll·c ditos, C0111 poderes inteirarnentc . dei'nudos, VerJa
deil'OS corpos políticos, -não pod01nos ~nyê?-dn· a sua espllora 
cie attribuições, estabeleçendo incornpatrbllrdades para os seus 
g·overnadores. 

0 SR. BARBOSA LLMA -. Enlão, não deV<Cl110S in1pôr-lhes 
rcgulan1entos e1leitoraes. ·. (Apa·rtes.) 

O Sn.. EPlrrAClO PESSÔA - Perfelta.Jnente, e ei~ por que 
penso que o decreto de 4 de outubro é attenti).torio da liber
dade ;e autonomia dos estados. (Apw··tes.) 

Mas ·semelhante emenàa não é són1ente injustificavel pe
rante a verdade dos principias derriocraticos, que seus signa
tarios são os primeiros a prégar nesta Casa con1 todo o 
brilhantisn'lo· esta en1enda envolvo, corno já disse, un1a grave 
injustira, com que se vai fulnünar a cidadãos distinctos que se 
achan1 .. á frente de diversos estados. da União, e que são, 
agora, apanhados de surpresa, nem ·se lhes dando tempo 
parà evitarem essas incornpatibilidades. (Apo'iados.) 

E', pois, ainda uma restricção -odiosa e de surpreza, que 
se faz ao direito do individuo de disputar uma eleição go
verna-mental, e ao dil'eito do povo, que deve ter a livre es~ 
c01lha do seu governador. 

No Estado da Parahyba, por exernplo,. acha-s·e· á frente 
da adrninistração. publica un1 .llo1nern que. pela ,sua indepen.:.. 
derreia e capacidade, pel'o seu criterio, justiça e rnoderação, 
tern c-onquistado,· já não digo a.s syrnpathias, 1nas o reconhe
cin1ento e a dedicação de toêto o povo pa.rahybano (Apoiados 
dos r-epresentantes da Par·ahyba.) · 

Pois bem, a soberania popula.r do Estado aponta este il-
1 U?LN~ n1agistra.do para continuar na gestão do-s ne6·oci

1
os pu

blrcos da Parahyba . , e, entretanto, esta e1nenda propõe .que se 
qes9on!heç;a esta soberania, que se sufí'O:que a. vontad~e do povo.: 
..._Da 'Um apar·te o Sr. Zama.) 

En1 outro-s estados ·acredito que 1:1a governadores ·que se 
ache.m. nestas condições (ApO·iados), e si en1 alguns existem 
~dn11n1strador~s .... que não n1ereça.r~1 a c-onfianç·a do povo, que 
::;e tenharn _aí a:; Lado das verdadeiras normas de proceder, o 
pov.o que .12ao lhes· ~n!r.egue a sua c-onfiança, ou directam.ente, 
por occas1ao da ele1çao, neg·ando-lhes -o vüto ou indirecta
I?J·ent~, no.s coligresso·s, incompatibiliza.nd1o-os' para o cargo 
. (Apotados, 1nu'ito bern.) 

.Isto, é qu~ é respeilar a :autonomia dos eSitados; o con
tTari?:, . e contrnua_r a e-entralização aJphyxiadora que ;nos. 
opp;r1n1Ja, e ·que arnda a esta hora no:s opprin1e· (Trocarn-se 
rnuüos apartes.) · · 

TJl\I SR· REPRESENTANTE - Devo dizer qual é o 1neio que 
o p-ovo tem de emittir a ·sua opinião. 

9 SR. EPrrrAcro PEssôA _;.. N a.s eléições ou nos Con.n-res-
sos (Apartes.) . . ~ 

Sen~ores, a ernenda arJresentada ihontern á consideração 
do. C_gng~·o.sso não t)ecca són1ente po.r importar em uma res
J,fWCaQ a autonomia dos est~dos; nãp 11~cca sótnente PO.!: ~~--
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volver tuna gravissüna iu.i u·sliiJil a eidadãos 1nuiLos distinctos; 
vet.:ca ainda, lJOl' incohcrcnte e laeunosa. 

~i u:-; auetu1·e:; tla enwnda aellatu ·llLW os goveTuadoros 
devurn se·l.' iueumputjbil'iz.ado:s, vot·:quc ·podenl inf~uir na 
eleição, pcrque, de posso de todos os clcn1mlLos officiacs, 
vódc.n1 desvirtuar a verdade do voto, então sejmn cohcrontcs: 
tneornpalibilize·rrt lan1.:ben1 o ctwfe elo Governo Provisorio 
para o cargrJ de Prcsi.dontc da ReiJUbli-ca. 

u~r SR. HEPHESE~rrAN·T:r::: - A logica obriga a isto_, rnas 
JalLa a cora.gcn1. 

O Sn.. N tLo P EÇA~HA - Eu accei.to. 

O UTH.O SH. IlKI!H.ESgl\'l'A:l\'l'E -Então, não se roco;nhecorn 
sc1·vi<:;os prcsLados á PaLria ? ( Troca.Tn-se 1nuitos. outros. 
apar·tes.) 

O Sn. EPtT.\CW PEssô.A - Sr. Presidente, peço a ~- Ex .. 
que n1e mantenha a palavra. 

O Sn.. Pn.ESlDEN'l"E - ..'-\ttcnção ! Q.ucn1 t.cn1 a· palavra ~ o 
Sr. :EpiLa:cio Pcssôa. 

O SIL EPt'l'AClü PESSoA - Quizera que os nobres repre
sentantes fosscn1 cohcrcnt.es. 

U:Nr 'Sn.. HrE:PRESE:NifAN'l'E - ·V. Ex. alargue a ernenda, 
que eu promett1o votar por cll'a. 

O 'Sn.. E·Pl~L'ACIO PESSÔA -. Não ·posso fazei-o desde que 
não acceito a en1enda, .desclo que· e-stou ·CO:C1batendo sob va
rias p.onto.s de vista. Os nobres repres,en!Lantes é que devem 
ser logico·s c coüerente·S. 

Si queren1 i.r1con1patibilizal' os g·overnadores, incornpati
bilize-n1. tan1bom, o c.h.e.fe do Governo Pr.ovisorio; e, então, 
con11ncttam ri1ais esta grande injustiça: afaste,m da direcção 
snpren1a {]a Hepublica o hon1en1 a quen1 se deve a Republica; 
t;orne.rn-no incompatível par:-. u1n c.t~. .. rgo -que el'le jlá' conquis
tou, na gratidão~ no esgi.rito c no cc-raçã.o de todos os brazi
leiros (L11u'ito bc·m, ·muito bern.) 

. O Sr. Gabino Be~ouro (j}Ju'ita attenção) - Sr. Presidente, 
a ausencia dos re-presentantes iascripLos para. esta discussão 
1nostra1 -clarainonLe, que não ha 1r:ai:s· nece·ssidade de dis
cutir-se o assunl!J.)Í.O (Apo·iados), c~ si não fosse u1n devoe·r, e 
dever duplo, que tenho, de usar ela palavra, não viria, agora, 
occupar a attcnçãp. de.sta As·se1nbl1~3-~ para .dizer ·aquillo que 
outros já tên1 dito. e melhor do que eu (Não apoiados.) 

·Digo ,que tenho un1 duplo dev·er, po.~que, eleito para re
Pl'Csentar no seio ela Gon11nis·são dcs ;2:1 o J.!Js'la.do das Alagôas, 

• cun1pre-n1c dizer aos meus cornpar..heiros {]e rt:;-presentação 
con1o dosen1pén::1ei-me do Inandato~ c, en1 2° logar, por1que, 
te.ndo aprescnLado, · al'guma~s en1emcla.s ao iproje·cto- constit:u-:
ciona·l, julgo-rnc obrigado a vir dc:f'end-el-as ·e justificai-as, 
porque estou vendo que algun1as cc~~rom o risco de ser ~re•jei-
tadas. · 

Ante.s, · J)Orém. .de entrar n~ · debato proprianlerile consti
Luc.iona.l. .pern1iUa V. Ex.·, .Sr. Presidente, que. eu 'diga. 
algumas· pal'avras que não SC. prendcn1 propria.mente á ll1R~ 
teria en1 discussão. 
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Pec·o. tambl'm, pt::•l'Hibsf.tu a V. Ex:. put·a passa!' uma 
Yi~ta r'ctl'll:::pecl.iYa t'lll tudu a C:uu:;lilui~~rro, lJUl' ·l:::isu .que :não 
1ne fui tlado aindti ll::itt.l' .da pula\'J'a c• ne·m p1·etew:lo Jazel-u 
IHai:-; uesla di~ctt8sãu, pal'a não tonnu· Lernpu · au Uongt•e::;~o. 

\r. Ex. permittirú que lHO reTira a alg·uns vcnLu~ jú <.li~
cuLlüos e votado::; 0111 ia di:::eussão. 

lsLu nfw é, a 1nuu ver, urna iul'r.·uel)tlU .Uu l'egi.Jne.llLo, por·
qua'Il'Lo ell'e o pcnnitle no ·paragt·aphu uni-eu do art 5V; ;e eu, 
as8iln, pr·o~edenclu, não tenhu ·em Yi:::iLU ::;enãu '1J1oupar teln1po, 
eeononlisanuo Llil:lcu·B:::;ão. 

U~t SR. ltEPHEl:lEN'l'AN'l'g -- 'l\~nl-8e feiLu i-::;su .ge1·al1nenle. 
O SH. GABlNo BESOUHu - Un1 d ilustre eollega, :uwu ·CiOlll

panheito .de -cl'ass•e, 'que, anLe-houLen1, occupou a. L1•ibun:a ~.~um 
m.uito brilhantismo~ . dividiu US U1C.·ll1bi'08 de~t3 eongTe~SO Üil11 
tre~ grupos: o g'l'lLIJO .dos deseontentes, o dos .l'ovoluciona•rios 
irrequietos, e u üu·:-5 U·l'deil·os, ou do~ (!LLe quere1n etHl::lervm• 
1uelllurando. 

L:.\I ~H. H.EPHESEN'r.-\N'l'E --~ Nãu pm'leu.;o a .nenlluJu dos 
tres. 

O Sr-t. GABINo BES!OVR:o - .Perrnitt.a. S. :Ex. ·flUe diga ·que. 
a classid'iea(,;ãu nãu fui be1n feita: · ·faHa :ahi, tp;elo n1enos, o 
gl'upo du·S desilluuhlus. Nã.u :~ei, lpesHliU,. en1 qual delles ·me 
deva e.olloear. Pareee-me, entretánto, qu.e esLou enLre os l'e
volt1c ionarius ii·1·eq ui eLos, e encontro :para is Lo j nstificaf;ão 
naB pl'opria:s ·palavras do nobr:e ropresenl.anle a qu.ern nio 
referi, .quo disse não .estar ainda tern1inada a Hevohl(/ão, e 
si oll'à não os tá·. tern1inada ainda, c.ontinuo · a ser :rcvolucio
nario. · 

O n1eu iUp·stre colloe.ga diss-e, tan1bem, ·Sr. ·Presidente, c 
n~o foi elle só que1n o disse, 1nuitos distinctos oradores neost.o 
.Congresso lên1 dito, 1que . não ten1os reglin1en. legal. ·Ül'a, 
eu entendo que islo ,é até~ tüna offensa ao Go\·e.rnu Pro
visorio; nós nã.o tivemos no.cessidade de sahir da legalidade. 
A r.evoluçã.o eneonh·ou un1 paiz or·ganizado,, com leis, que, 
se não •eram boas, tan1hem não e.ran1 ·más; não -eram, sim, 
be.m exe-cutadas. ..A. Republica não sahiu da ~ anarchia, ·como 
aqui se ie.m dito. Quem falia neste ~mo·m·ento é um repu
bl'icano historico, e, .portanto, insuspeito. 

Não poderei dizer, como o nobre repre·s:en,Lant.e de· São 
Paulo, que, ha poúc·O, occupoüu esta tribuna, .que ·seja o mais 
·antigo re:pu!blicano ·deste 'Üong.re.s:so; \lllão- plodcrei, .n1es:mo~ 
dizer desde ·quando SOU rrepublicano; 111:as pOSSO gar~antir que 
nunca fui monar·chil5ta. 

O 'SR. ZAMBA - Eu .c1 fui de 15 de novon1lJI'·6. 

O .Sn. GABlNo BEsouRo - Não c:;tou f'azendo I·eeJ·.it.ui
Hai,;Ões apaixonadas, procuro, :a:pena.s, nos aeouLt:chnenLos du 
pre~·ente! ·c.omo nos do passado, u cnsinarnento f'eculld'Ó pêü·a 
.o :futuro ! \Arwrte~ . ) . 

Dizia eu rque não sahin1os da ana.t'Cillia p:ara ·entrar nu 
H.epulJIIca; a Republica enconb·ou :lois, porqt te el1las t~xistcm 
onde ha sociedade ·ow~anizada, o a Dictadura não a exeluc; ·e 
en1 u.m :palz, civilizado, conltU .o no~sso. a !lei não ;púdc ser a 
vontade discl'icionaria c ·eapricllosa de. 1qual'quer governo. 
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E, Sr. J!-residento~ .quando este governo s.e apresenta corno 
silnples agente Len1po1:ario da sobergnia naci1onal, con1o men
sageiro da paz, da liberdade, da t'ral·ernich;.cle e da ordem, eHo 
não póde tra.duzil· es·8a ·clelega<;ão :da vontade soberana do po:v.o 
v o l'o arbi trio, ·senão pela rnais s-evera ~observ·aneia das boas 
nor1na.s ·prescripta.s na lei. 

UM SH. REPHESEN'l'AN'l'E - E-ssa é a verdade. 
ÜUT:HO 'SH. RlET=>HJ~·SEN'rAN'rE - E:ssa é que é a verdadeira 

doutrina. ) 

O SH. UAH!No Bgsuu1w - Eu. IJut'lunLo, 81'. Presidente, 
dando · esL_l ;~xpl ie.at~ão. r·cfiro a i nda. -e~to u classificado no 
grupo elos revoLucionários irrequietos. :E para não r,oubar 
mais te1npu e1n cuHsid.erac;ões de crd1em tão generica, vou 
occupar-nw cun1 a TnaLel'ia do IJl'OjccLo eú1 discussão. 

O proje-cto ele .CunstiLuiçãu, nu ~-ou art.. 8:), alén1 .de abol'it· 
o recruta;nlenio forçado, estabelece muito bern o S1orteio c.on1o 
n1eios de obter soldados para o exer.cito. 

Excusar-1ne-ia ele tratar deste a.ssum·pLo JJOl'ttnte o Con
grosso, si não vissP q.ue ha idé-as confusas a respeito do que 
seja rec.ruta1nenLo n1ililar (Apoiados): c o proprio proje.cto de 
Constituiçã-o, elaborado, al'iás, por p.e~s~ôas -rnuito con1petten
tes, n1·ostra não haver tuna idéa n1uito exacta do qu.e- .-seja esse 
r e cru tan1enlo, tanto assim, que estatue i•sto: 

«Fica abolido o re.c.rutamento militar. >> Ora, esta dis~ 
posiçã,o importaria 8impl'esmente na ext.incção do Exercito, 
porque recruta-mento é. t,odo o processo, é todo o meio empre
gado para obtenção l de individuo·s que p-reenchan1 os claros 
do Exercito o-u ·de ~qua.l,quer corporação (j}tfuito bem.) 

O SR. ZAIVIA -- Mas nós t.emos tido-, nestes ul tin1os tempos, 
uma abundancia ext.raordinaria de vol'untario-s (Ha -outros 
apartes.) 
. · O SR. GABTN.o BEs-ouRo - Sr. P~residente, n1eus S.enho

re,s. o recruta n1en t10 pe,l o sorteio, como a organização das re
servas do Exercito, são n1edidas ~ctue se imp·õ,em, como se 
impoz a este Congresso a da abolição d:a,s conde.coraçõe·s e dos 

. tituJ,os houorific.os. E' ·preciso o sorteio para distribuir-se 
equitativamente o pesa-do onus do S•e.rviço militar por toda a 
população do Brazil. . ~ . 

Ninguem kg·nora que os cl'aro•s d.o Exercito sa1o preenchi
dos, quasi em sua totalidade, p.or pessoal vindo do norte e por 
meio de um voluntariado rque n1uito .caro nos custa. Os esta
do.s .do Norte ·estão sendo consideravelmente de·sfale,ados por 
esse n1otivo. 

O ·SR. OITIGJ.CA - Por causa da miseria. (Apoiados) . 

O Sn.. GABE\,o BEsouRo - E, tan1bem, pela mi seria. 
O SR. .AlVIPif.ILOPHTo - São causas na tura.es, -aquella. é 

que é a razão (H a o-ut1·o~· apartes.) 
O SR·. GABINO BEsouRo - Ha muito ten1po; ·e, principal

Inent-e, .no·s estados do Sul, o ~,orteio n1ilita·r ~ lido con1o um 
espantalho, quando, aliás, não ha razãu para 1s~o. . . . 

Com r' cu já disse, é o s.orteic o m~1~o de. ·~l.StribUI~· equi
tativan1ente o pe's·ado iimposto do serviço 1111hta-r, · o 1mpos.to 
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dos sacrifícios de toda a s.ortc, .o il11posLo de abdicação de 
parte dos clireiLos individuaes, o sacrificio .do afastamento 
da familia, e. outros que não vêm ao caso enumerar. · 

Mas Sr. Presidente, para que islo se faça, temos necessi
dade de 'un1a nwdl'da rad1eal: a aboliçã-o da Guarda Nacional. 
Eu n1e arreceio de t1ocar neste assui.GpLo, e tanto mais quanto 
já foi rerjeita.da aqui un1a en1enda apresentada ha dias; e:;
tretanto venho reproduzil-a, certo de que o Congresso nao 
deixará' de acceital-a agora ou na 2a discussão; venho repro
duzil-a agora, apesar do voto do Congresso, porque vejo que .é 
justamente nas disposições 1geraes que a err1enda tem cab1-. 
n1ento. 1

1 i : ~e: I ~ 
Sr. Presidente, nós :não ten1o·s Guarda Nacional, isto é, nós 

não temos reserva ·do Exercilo: eon10 se diz que é a Guarda 
Naci1onal ? E' pre·ciso que não se eonheça o que seja um sys
tenla de reservas militare·s, para se dizer que uma Guarda 
Nacional, e muito menos a ·que possuímos, seja uma tal re
serva (Apoiados.) 

Para ser-se soldado não ba,sta ·só ser homem de s~er, 
ser l1on1en1 de le.tras ... 

O SR. ZAMA- Nem trazer uma farda bonita. 
0 SR. GABINO BEZOURO - • • • e ter patriotismo; para 

ser-se soldado é pre,cis-o n1ais :alguma cousa: é preciso vo
caç.ão, é preciso o tirocínio das arn1as, uma educação especial, 
que só não adquire nos exercícios constantes nos quarteis e 
ha.s escolas. Só assi.m é que se póde ser verdadeiro soldado. 

E, S.r. Presidente, si é uma aspiração da Humanidade, 
a paz universa-l, e~ss~a paz perpetua, a paz do tumulo, -como 
alguem ·já a chamou; si caminhamos para lá, consignando em 
nossa Constituição como preliminar o arbitramento para 
todas as questões ,' internacionaes, não podemo-s deixar de 
organizar as verdadeiras reservas do Exercito para poder
Inos com ellas reduzir ·esse mesmo Exercito ao seu n11nimo 
possivel. 
. Não sou daquel1es 'que esperam em breve tempo ) a paz 
universal, essa paz que não passa de uma longínqua futura 
aspiração. A idéa não é nova. 

Notave,l escriptor mil'itar, referindo-.s~e a uma emenda 
apresentada en1 1885, por um de~putado ao parlamento fran
cez, reonsignando , a abolição do Exercito permanente, disse 
qüe aquHlo não ~era novi.dade, pois que, já ha 15 seculos 
antes da IlJossa éra, no conselho do·s an11)hitriões, se havia 
f~it~ proposta sen1.eN1ante .. Esta aspiração, apesar de sua an-

. tl;?·tudade, al?esa~ dos bons esforços dos philosophos e poetas, 
nao conseguiu ainda ser uma realidade. Em todo o caso si 
i~to é Uffi~ aspiração universal. si é mesmo Ull1a aspiração na
CJOnal entao preparemo-nos para ella; e, como não se devem 
fazer saltos, solução de continuidade na vida administrativa dos 
povos, não podemos deixar de estabelecer uma medda que 
nos prepare para esse desideratwm, e essa medida de alto in
teresse a9mini.strativo e economico, é a creação das reservas 
do Exercito. 

Essas reservas não devem ser e1DD1posta-s sómente de pes
·Soas ~que não conhecem absolutamente a profissão das armas. 
As guerras, hoje, n.ã.o se fazem em bandos de~ordenados, nem 
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~u fazern ('ln longos a.nnos couto anL iga nH•nl1 1 , a.:-; guerras hoj c 
são r·apkla.s. e a pr·ofissã,o das armas l1ão 15 u·1n simples offjcio 
ou uma arle: ~~ uma encyc.J.opedia, uma s·ciencia n1uito co.m
JJl'e:xa e que exige, arlén1 de 111uitos conhecin1entos, n1uito tiro
cínio. Po.r conseguintc,pre-cisanros ter, para engnos.s.ar e re
forçar o Exer·cito pernlanente, quando houv·e:r de ser ~m·obili
zado en1 un1 rnomento dado em defesa da Patria urna reserva 
eornp.osta c~·o cidadãors rquo tenhan1 pass-ardo pela~ suas fileiras 
e all1 Sül'ndo dous, tres ou quatro anno·s. 

Sal~e1n . us nub r··e·s, en11e.gas, sabe V. Ex.. Sr. Presidente, 
lJ uo o ~xêrcHo é. un1a escola onde se ap1·cnde a disciplina c 
se adqu.n'e n1habitos do orden1 e de obedioncia. onde o indi
Yidu o se affei~~oa, se 'h·a·bitua á resignação, onde roten1pera 
1nuitas vez·e::::; seu ·caraetea·, eonlenLandO-·S'8 con1 o pouc1o que se 
H1o dá., .conformando-se con1 as suas circumsLancias e pondo-se, 
assin1, a-o abrigo da corrupção (Apo-iados.) 

Gon1prchenden1 os nobres representantes qu,e, sendo o 
Exercito, ern ta-es condições, u.ma esco~Ia de nlo,raltidade, de 
abnegação o tdo eivisn1o, não deve have:r cidadão que (PO~s~sa 
icr repugnancia em alistar-se nas suas fil'eira.s e prestaa:• á 
Patria o serviço qne todos lhe dev.emos. 

Portanto, Sr. Prosklonto, V·OU rnandar un1a onwnda abo
lindo a Guarda Nacional c el:'eantlu as roset·vas do Exercito. 

VozEs - .Jú ea:hiu uma um onda ·:rN:sle senUdo. 

0 ~H.. GABINO BESOUHO - ResLabelO'.,'··O-a agora, porctlle 
acho que é aqui que clla Lern cabimento. 

Os que acaba.n1 {ie dizer que a emenda. ,cahiu, devem~ 
agora, secundaP-n1e con1 seu voto, com sEm .prestigio, para 
que ella possa vingar (iLllruitos apartes.) 

Não queria entrar a fundo nesta que.st.ão, c os S.rs. r-e.pre
senLantes obrjgan1-me a fazei-o. 

0 SH . .ALMEIDA BARRE'DO - Até é lll11a ing-ratidão abolir-se 
un1 corpo 1nilitar que ien1 tão alto levantado o pavilhão na-cional. , 

Adn1ira que V. Ex. que 1nilitou na can1panha do Pa
raguay, queira desconhecer os relevantissimos serviços que 
rn·0sLou aquella Guarda. 

0 SR. GABINO BESOURO - Mas, onde é que estão esses 
serviços, que por nlais que os procure não os encontro? 

Senhores, a nossa Guarda Nacion~l 11e111 historia tem .. · 
Não pretendo com isto fazer offcnsa aos briosos .cid~dãos 

quu della faz.em parl.f', não I HofJJ:o-rnc~ á. Guarda Nae1nnal 
l5()mo jn.si.Huiçã.u. 

O SR. A:UMEIDA BARRETO - Na guerra do Paragua.y 11H.o 
havia un1 só voluntario da Patria que não fosse Guarda Na-
cional (Apoiados e não apoiados) . . 

O SR. GABtNO BEsouno - ·1\tla.s o nobre representante 
não me quer comprehender. Refiro-tne á instituição da 
Guarda Nacional e não ás pessoas que a con1põen1 e que a 
c01nmandam, banqueiros. corretor~s, poetas, 1nedicos., homens 
distinctos de todas as c~Iass·es soc1aes (Apartes) . 

Não me refiro senão á instituição (Apartes) • 
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Á organização da Guarda Nacional data de 1822, quando 
se organizou a Guarda Cívica no lho de Janeiro, e dahi c1n 
deante eclipsou-se para reapparece:r en1 1850. 

Que serviços tem ella prestado? 
VozEs - No Paraguay (Apartes) . 
O SR. GABtNO BESOURO - A Guarda Nacional não prestou 

'serviços con1o instituição,· é a questão; ·e tanto f~~. ~ssiln, 
que o Gov~erno de então, não encontrando recur~os suffw1ent.es 
na Guarda Na:c·ional,- f.oi buscai-os no voluntanado da Patna. 

Mas un1a con1panhia; un1 batalhão, tuna unidade .qualquer 
organizada, com seu chefe ~ ~rente, n1ajo·~:, . of~icial!dade e 
quadros con1pletos, con1 rar1ss11nas excepçoes, .1an1a1s foran:1 
ao Paraguay. . 

A rnobilizac,:.ão da GL1arda Nacional f.oi u1na tentativa 
improfícua. 
· O SR. AL~1EIDA BARRE'ro - Da n1inha província. foran1 
tres batalhões .completos (Apartes) . 

UM SR. ·REPRESENTANTE - O coronel Lustosa foi con1-
n1andando un1 batalhão. ' 

O SR. GABINO BESOURO - Mas, quen1 era o coronel Lus
tosa? Era comn1andante de algunt batalhão da Guarda Na
cional, ou foi designado para comn1andar un1 batalhão orga

. nizado com guardas nacionaes, tirados de diversas localidades 
· e, até, como muitas vezes acontec-eu, de províncias diversas"? 

Guardas nacionaes ·eram todos os cidadãos, e este titulo che-
gou, até a servir para isenção. · 

O SR. AL:MEIDA BARRETO - Si V. }~x. desconhece os ser
. viços prestados pela Guarda Nacional, de.sconheco· os ser
viços que V. Ex. prestou na campanha . 

0 SR. GABINO BESOURO - Que tenho eu eon1 isso? V. Ex. 
póde negar ou, mesmo, querer conceder-me o que não me 
compete, mas só serei aquillo que sou, e não n1e vanglorio 
com o que não posso ser. 

Como instituicão, só a Guarda Nacional do Rio Grande 
do Sul prestou relevantissimos serviços, e isto porque tinha 
espirito militar, adquirido no serviço constante de vigilancia 
e defeza ·das fronteiras, nas luctas internas, nos. conflictos 
das republicas vizinhas, em que ás vezes se envolvia, e 
tinha, ainda, a grande pratica e a dura .experierrcia, de, 10 
·annos de revoluçâ.o (Apoiados) . 

U~I SR. REPRESENTANTE - .-'~. Parahyba mandou Lres~ ba
talhões para a guerra. 

O SR. ZAMA (dirigindo-se ao orado1·) - V. E:x. não 
toque neste ponto, que é casa de n1aribondos. 

O SR. GABINO BESOURO - Sr. Presidente, o Congresso, 
sob pena de incoherencia, não 'póde deixai.. de abolir a 
Guarda Nacional. Este Congresso, depois de ter abolido as 
condecorações, sob os titulas nobiliarchicos, sob o pretexto 
de seren1 armas de corrupção, não póde, sem ürc~orrer na 
pecha de incoherente, consentir na permanencia da Guarda 
Nacional, que é tambem u1n instrun1ento de corrupção; foi 
isso no antigo regimen e continua, infelizmente,t a · s·er, no 
actual. 

O Sn. ZAMA -No Imperio, levamos a Lmronelizar o paiz, 
mas, hoje, os Senhores estão 0oronelizando e1n ponto grande. 
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O SR. GABINO BEsouRo - Gon1o se faz·em as nom·eações 
de officiaes da Gu.arda Nacional? 

Fazen1-so por exigencia das influencias politicas locaes. 
As nomeações nã.o recahem nas pessoas mais aptas para 

o serviço Jnilil.ar; dão-se ·patentes do ·tenente-coronel e co
ronel, tão són1ente para satisfacção de vaidades. 

Que é a Guarda Na,cional da Capital Federal? 
. Foi reformaàa, unican1ente, para ser dividida en1 br1...; 

gadas, con1o so isto bastasse para tornai-a util (Apartes) . 
Sua organizaçãor pern1ittam-n1e que o diga, ·por n1uito 

dura que seja a pbrase. não tem nPxo, não satisfaz as actuaes 
'exigeneias n1ilitares (A.partes). 

E quereis un1a prova do quo digo? Attendei ao se
guinte: quando se diz - Guarda Nacional - quer dizer-se, -
uma guarda composta do todos os cidadãos válidos, que della 
devem fazer parte obrigatoriamente (Apar·tes) . · 

Pois ben1, Senhores; a Guarda Nacional recebe volun
tarios, con1o se vê ela ultima refonna dessa. instituição. 

0 SR. ALMEIDA BAH.RETO dá un1 aparte. 
O Sn. GABlNO BEsooB.o - Pois, então o distinr,to General, 

que já fez cmnpanhas, que sabe con1o se c01nbate, que sabe 
como são as organizações nlilitares n1ocLernas - S. Ex, que 
póde dar licçues a este respeito, suppõe que un1a Guarda Na
cional que. ten1 c.on1o con1n1andar...t.es ele brigadas ou de bata
lhões como oi'ficiaes, en1 geral, banqueiros, ~corretores, me
dicas, bachar·eis en1 Direito, hornens de letras, poetas, emfim, 
hon1ens n1uito distinctos nas suas profissões, rnas inscientes 
na da armas ---, Stlppõe que essa Guarda Nacional s·eja capaz 
de preenehor o finl a que é destinada? ( Trocam.-se muitos 
flpartes) . · . 

Pi-c.o triste quando vejo, ás vezes, co1npanheiros meus 
se pronundare.m por este modo (Apartes) . . 

Sabe bern .o clistincto Coronel, representante de Sergrpe, 
que acaba de dar-n1e seu aparte, con1o, hoje, se faz·em as 
guerras; sabe que. co1n as 1nodernas organizações militares, 
procura-se nã'O psrder tmnpo ensinando-se a indivíduos q1H~ 
nunca pegararrt . e nen1 1nesmo conhecen1 un1a arn1a. 

. U:..\fA voz ·- Ensina-se a quen1 não sabe. 
0 SR. GABTNO BESOURO - Mas perde-se ten1po; e admi

ro-me que V. Ex., militar e professor .de urna escola nülitar, 
diga isso, quando sabe perfeita1nente que o tempo é, a!ctual
l111e.nte, 1nais do que nunca, o nTais importante factor na 
guerra. 
. O SR. AL~MEIDA B:\.P.RETO - Quando houve a guerra do 

Paraguay, eon1 quantos soldados rle linha eontava o paiz? 
O Sn.. G.AIHNO Bgsoun.o - Conta.,·a con1 os qu c tinha e 

corn os voluntarios ela Patria ." 
O SR. A:.L.MEIDA BARHETO - Os voluntarjos eran1 a Guarda 

Nacjonal. 
ü Sn.. GABJNO BESOURO - Não, S'rnhor, eram (J'LUaY2as na.

ciona.es, e não a 011rt1Yla Nacional. 
· Si t.i vennos a i nfelicid aclr. df' se1· provoc,ados a un1a 

guerra, c.m.qnantn pP.tdcrJno~ tc•rnpo enn] a mobilização e o 
propal'o de un1 pessoal scm1 nenhuma insln1cç.ão (.4.partes), 
poderen1os passar pelo desgosto ele YPl' en1 30 dias. de 30 a. 
I~: O. 000 h1i1nigos atira elos sobre as nossas fronteira~. · 
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Os SRS. ALMEIDA BARHE'rO E OUTROS dã.o muitos apartes. 
O Sn. GABINO BEsouHo - Si for dissolvida a Guarda Na

cional, poderá caber ao illustre representante, que mo honra 
co1n seus apru·tes, a glorüt. do organizar as reservas do Exer-
cito. 

O Sn. Al~l\tJEIDA BARHB'l'O - Extinguir a Guarda Nacional 
é luna ingratidão; e si V. Ex. o quer faz·er, então risque das 
paginas da historia patria os feitos dessa Guarda. 

0 Sn. GABINO BESOURO - Mas peço a V. Ex. que 111e 
diga ondo estã.o os feitos dessa instituição, salvo os eleito
raes? 

O Sn,, Al.~l\lRID.:\. BARRETO - Estão nas paginas ela His-
toria. · · 

Ul\1 SR. REPRESENTANTE dá Ul11 aparte. 
O SR. GABINO Bll.1SOURO - V. Ex. ha de permittir que 

eu decline- da sua cmnpeteneia para tratar destes assumptos 
(H a di·ve1·sos apartes) ~ 

Sr. Presiden1.r, fat:.o que~ Ião disto, pol'que, para n1iln, é 
ponto capital; o V. Ex. me desculpará a insistencia com qu•j 
estou deli e mo occupando. 

Ten1os un1a lei de recruta1nento, e é possivel que tenha
mos uma outra para substituil-a. 

Ora, esta lei já consigna uma reserva 'Cülnposta de in
divtduos que tenhan1 passado pelas fileiras e u 1na tal r e · 
serva pódo· e deve substituir a Guarda Nacional. 

l.Tl\f SR. REPRESENT.o\NTE - Mas jsso nunca se poz ern 
pratica. 

O Sn. BARBOSA LIMA - E o corpo de saude da Guarda 
Naoional '! 

O SR. AL~IEIDA BARRETO (para o. orador) - Mude-se o 
n01ne: e1n vez de Guarda Nacional chame-se Guarda Fe
deral . ; : , .. ~ í 

O Sn, GABINO BESOURO - Si, porventura, o Congresso 
rejeitar a emenda, ·e eu continuar a ter aqui assento, c.om
prometto-me a reproduzil-a na sessão ordhuúia, porque es
tou convenci dó da inutilidade . e dos prejuizos de semelhante 
instituição. 

Sr, Presiclente, a Con1n1issão dos 21, de que tive a honra 
de fazer parte, acceitou uma en1enda apresentada por um 
illustre representante de Sergipe, additiva ás disposições ge
raes. instituindo um Supremo Tribunal Militar e de~finin
do-lhe· as attribuições. 

Não se trata de uma cousa nova; esse tribunal já existe 
desde 1808 e ten1 prestado 1nuito bons sérviços ao paiz em 
geral, e en1 particular á classe 1nilitar. O que se pretende 
agora é dar-lhe un1 cunho de constitucionalidade,.· Si a classe 
militar tem leis especiaes; si ella, por isto mesmo, na phrase 
de un1 notavel jurisconsulto, .constitue um Estado no Estado, 
não é muito que tenha, tambem, a sua justiça ·espe.cial, que 
ao lado do snpren1b. trio una l civil figure 11m supremo tri
bunal militar. Mas como o actual conselho supremo seja 
·e<omposto de 15 membros, 12 militares e 3 civis, pretendo 
enviar á M·esa uma sub-·emenda elevando o numero dos n1i-
1ita.res a 1.2 e reduzindo o de jurisconsultos a 3, de accôrdo 
com o que temos e que a experiencia de longos annos não 
ten1 mostrado ser inconve1üente. 

I 
'c; 

I 
I 

' 
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O SR. PRESIDENTE - Lon1bro ao nobre representante que 
está dada a hora de terminarem os nossos trabalhos. 

0 SR. GADTNO BESOURO - Está dada a hora, é verdade, 
n1as pe~·O a V. Ex. que me permitta proseguir por mais al
guns minutos, emquanto faço mais algumas observações. 

Sr. ?residente, longo debate já se levantou nesta Casa 
a propos1to do art. 2° das disposições transitarias, a res
peito do qual farei apenas ligeiros reparos. 

E sou a isto levado. p rincipalmcnto. pela contradi cão 
que noto entre o artigo da Constituição que foi distribuída 
a este Congresso, o o artigo correspondente da Constituição 
que acornpanhou o decreto ela sua promulgação. 

O artigo da ~Gonstituioão que acompanhou o decreto diz 
. (lê) : 

. " Os decretos do Governo Provisorio, no que contrario 
não forem ~ Constituição, serão leis da Republica, emquanto 
não revogaaos pelo Congresso." 

O da Constituição distribui da, assim está redigido: 
"Os actos do Governo Provisorio; não revogados pela 

Constituição, serão leis da Republica." 
Ora, Sr. Presidente, a primeira cousa que me occorre é 

perguntar por que essa n1odifkação capital, radical, que 
devia ter sido feHa por rneio de um decreto? 

Por que essa 111odificação introduzida talvez á ultima 
hora em alguma secretaria? 

Não sei a razão, e supponho que o Governo Provisorio 
não tem interesse, nem deve ter, em subtrahir os seus 
actos :i discussão, á analyse minuciosa por parte do Con
gresso (Apoiados), pois do contrario não teriamos um re
gímen constitucional, não teríamos um regimen republicano 
federativo. 

Estes. a·rtos, que o Governo Provisorio. tem publicado, são 
muito sérios, envolvem grave responsabilidade não só para 
o mesmo Governo, como, tambem, .Para o proprio paiz. 

0 Sn.. DEMETRIO RIBEIRO - Apqiado. 
0 SR. GADINO BESOZRO - Elles, portanto, devem aqui 

ser discutidos e anaiysados, por honra mesmo do Governo, 
que, estou certo, não ha de fugir á respol}sabilidade do que 
praticou (Apoiados) . 

O SR. DE!vTETHIO RIBEIRO - Perfeitamente. 
0 SR. FRANCISCO GLICERIO (Ministro da agricultura) 

Dá licença para um aparte? 
0 Sn. GABINO BESOURO - Pois nã.o! 
O Sn. FRANr.rsco GLICERIO -· E' lamentavei' que não pos

sainos defender-nos, porque estamos em Constituinte, mas,· no 
dia en1 que o Congresso abrir uma excepção· á discussão da 
Constituição. para estabelecer un1 largo debate sobre cada un1 
dos artos dos ministros, estamos pron1ptos para nos defen
der (:J;Juito bern) . Garanto ao nobre representai} te que não 
d8seju, de forma algurna, que os nossos actos SeJain acober
tados. pela disposiçãn constitucional. 0110 n Congresso nos ab
solva ao Governo dessa responsabilidade CMuito bem; muito 
bern!) 

O Sn. DEMETRTO RrREIRO - E' uma declaração que o 
honra muito. (Apoiados.) 
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O SR. GABINo BEsouRo - Não estou fazendo accusa
ções ... 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Não digo isso. 
O Sn. GABINo BEsouRo - ... estou, apenas, explanando 

un1a questão, que n1e parece obscura; e como sei que não é 
intuito do Governo fugir á respon~abilidade dos. seus a~ct-os, 
é que venho pugnar pelo restabelec1n1ento do art1go. 

0 Srt. FRANCISCO GLICERIO - Qual é? 
0 Sn.. GABINO BESOURO - 0 art. 2°, o prin1itivo, diz O 

seguinte (lê) : "Os actos do Governo Provisor i o serão leis da 
Republica, en~quanto não ·revogados pelo . Congresso". _ 

O SR.. FRANCisco Gr.rcER.IO - E· n1a1s correcto, nao ha 
duvida. 

O Sn.. GABINO BEsouno - Ora, nós saben10s que a Con
stituição não cogita de todos os actos administrativos; ·e 
para acceitar-se o artigo .conforme ·está redigido na Consti

. tuição distribuída, seria preciso que ·ella contivesse d~·sposi·· 
ções paar tudo . 

O üutro ponto para que peço a attenção de V. Ex:. e 
do Congresso, é o dos arts. go ·e 1 O das disposições g·p,:oatj:S. 

Por um voto do Congresso vamos ter dualidade. da n~a
gistratura e a diversidade de legislação judiciaria, .sendo 
passivei que ainda este voto te.nha uma confirmação na 2n 
discussão da Constituição. Em consequenc.ia da nova -orga
nização judiciaria, muHos magistrados terão de ficar avulsos; 
e a Constituição, garantindo-lhes os direitos adquiridos, não 
deve collocal-.as en1 condi·ções de desegualdade, aquinhoando 
·melhor a uns do que a outros, con1o fazem os ·artigos a que 
estou n1e referindo. 

Assin~ o art. go diz (lê) : 

"Os desmnbargadores e os 1ne1nbros do Suprerno Tri
bunal de Justiça, não admittidos ao Supremo Tribunal, con
tinuarão a perceber os s,eus vencimentos a.ctuaes. " 

O art. 10 diz o seguinte (lê) : 
«Os juizes de Direito· que, por effeHo da nova organização 

judiciaria, perderem os seus logares, · perceberão, emquanto 
não se empregare1n, os seus actuaes ordenados.>> 

Os desembargadores, mais bem remunerados do que os 
juizes de Direito, ficarão avulsos percebendo todos os venci
mentos, sem o receio de que o Governo lance mão delles; em
quanto que os juizes de Direito, apenas com o ordenado, isto 
é, sem a gratifcação, fiearão de armas ao hombro esperando 
ordens de seguir para onde não possam ou não desejem. 

Isto, cornprehende o Congresso, não é justo nem equita
tivo; ambas as classe·s de juizes têm eguaes direitos e. eguae.s 
regalias (Apartes.) . · 

A este respeito mandarei uma e1nenda á l\1es.a. 
Tinha, ainda, que tocar ern outros muitos pontos do pro

jecto, mas como a hora está adAnntada, eu resumirei o que 
pretendia dizer . 

Começarei. pelo art.. 1 o da Constituição, ao qual apre
sentei u1na en~enda supprin1indo as palavras - « proclmnada 
pelo decreto n. 1 de 15 de novembro de '1889.». 

O SR. PRESIDENTE - Mas observo ao nobre representante 
que isso não está em discussão~ 

j 
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O Sa. GABINO BEsouRo - Eu pedi pern1issão a V. Ex. 
9utros oradore~ s~ têm o~cupad~ ele toda a n1uteria do pro
Jecto, e esü~ . nao o n1ater1a venCida, porquanto ainda tem de 
ser subn1otLidu a uma segunda discussão e vota cão. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Presidente do Congresso pediu 
aos nobres representantes que não discutisem assumptos ex
tranhos ao ponto cn1 discussH.o (H a alguns apm··tes.) 

0 SR. GABINO BESOUHO -.Mas ouLros o tên1 feito, e sup
ponho que o intento do nobre Presidente do Congresso não 
foi. esse, elle pediu, apenas, que os oradores se cingissern á 
materia rlo debate, isto é, ú n1al:.f-'l'Üt constituicional. porque 
esta é a letra d.o Regin1ento. 

O SR. PHESIDEN'l'E - En1 todo o c·aso, isso fica á delibe-
ração do nobre representante. · 

0 SR. GABINO BESOURO - Eu 111e sujeito á deliberação da 
.Casa e de V. Ex. 

·vozEs - Pro.siga. 
O SR. GABINo BEsouRo - Si V. Ex. entende que estou 

fóra da orden1, neste e aso, não eontinuarei. 
0 SR. ANTONIO AZEREDO- V. Ex. póde eontinuar. 
O SR. GABINO BEsouRo - Con1o ia dizendo, Sr . Presidente. 

fui auctor de uma emenda tirando as palavras que acabei de 
ler. Entretanto, vi levantaren1-se aqui protestos, e protestos 
muito energicos, contra essa suppressão. Digo eon1 franqueza 
que, con1o republicano historico (não .sei si ainda se póde 
dizer isto), qur. sou, vi con1 surpreza o clan1or ,qu~ se fez por 
causa. da retirada dessas palavras; e como fui o auctor da 
en1enda e vendo que as palavras elin1inadas corren1 o ri~co 
de ser restabelecidas ... 

0 SR. ANTONIO AZEREDO - Sim, ~enhor; pron1etto resta
belecei-as. 

0 SR. GABINO BESOURO - ... tenho o dever de. vir dizer 
algumas palavras mn sua justificação. 

O primeiro acto importal1te, Sr. Presidente, que o Con
gresso ia praticar era. a votação desse artigo, que estabelecia 
uma fórma de governo, qualquer que ella fosse, para o paiz. 
Era preciso, portanto, que o Congresso se manifestasse com 
toda a isenção de animo; era preciso que se nwnifestasse sem 
que sobre elle pezasse a suspeita de obedecer a uma suggestão 
qualquer; era preciso· 1nais, Sr. Presidente, que elle se n1ani
festasse de n1odo a não, sin1ples1nente, aeceitar uni facto con
su1nn1ado; era preeiso que, livre de qualquer preoccupação, sen1 
saber si· o Governo Provisorio tinha adoptado esta ou aquella 
fórma de governo, viesse aqui dizer qual o n1andato que a este 
respeito trazia do povo que o elegeu. 

Uma cousa é ucceitar e outra cousa é adoptar; o Congresso, 
em vez de aceeitar o facto consumado. firmava a sua autonomia, 
dizendo que adoptava par-a n Brn?.iL n fôrma rlr govrrno repu
hlieano federativo. 

O SR. DEMETRJO RIBEIRO - Isso fez a Nação inteira. 
0 SR. GABINO BESOURO-- Não e,stava. feito, a Nação ainda 

nf.i.o RP tinha mnni.fest:ado~ e só foi definitiv::nnente acceita a 
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fórma de governo: depois que Joi votado o art. 1 o da Consti
tujção, esta, é que é a verdade. 

Mas, Senhores, o facto da proclan1ação da Republica pelo 
Governo Provisorio não desapp-arecerit da historia patria, ainda 
n1esn1o que todos os seus decretos tenhan1 a n1esma sorte que 
tivcran1 os docun1entos relativos á escravidão, (Apoiados), 
ainda 1nesmo que sobre elles se levante um processo inquisi
torial. (Apoiados.) 

O n1eu Pl'oposito, apresentando a cn'lenda, era este : fazer 
con1 que o Congresso, tendo de dar o seu prin1eiro v-oto, o desse 
independente de qualquer preoccupação, adoptasse espon
taneamente uma fórma de governo e não recebesse un1a fórma 
de governo, só mente, porque tinha essa sido proclan1ada. Era 
a primeira occasião que elle tinha para firn1ar a sua auto
nomia, e tive n1uita satisfacção, assim con1o outros muitos 
collegas, de vel-a firmada. 

Sr. Presidente, para não abusar da attenção do Congresso, 
embora tivesse de tratar de assumptos in1portantes, como o 
da discriminação de rendas e o da pena de morte, o que não 
faço por demandarem longo desenvolvimento, referir-me-ei, 
tão són1ente e en1 poucas palavras, a uma outra questão, que 
é ainda rnilitar. Aqui, no capitulo das attribuições do Poder 
Executivo, ha o n. 3, do art. !11, que diz: «Exercer o com-
mando supremo das forças de terra e mar dos Estados Unidos 
do Brazil, assim con1o das de policia local, quando chamada ás 
armas en1 defesa externa ou interna da União.» 

Apresentei á Commissão uma emenda, que, comquanto 
não mereça a attenção muito assídua do Congresso, a mim, 
que sou militar, se me afigura de importancia. Não quero que, 
havendo n1ilitares nesta Assembléa, se possa dizer que elles 
deixaram passar u1na incongruencia, e por isso venho insistir 
sobre este ponto. 

A minha emenda foi rejeitada pela Comnlissão, e o foi 
ainda pele Congresso, para ser acceita uma, que diz assim: 
«Substitua-se a palavra co·m1nando pela palavra mando.» 

A minha emenda foi : «Exercer, ou designar quem deva 
exercer o commando, etc.» 

Ora, comprehende-se o que ee tem em vista com esta dis
posicão. Si o chefe do Poder Executivo é o primeiro no dever 
de zelar pela integridade e pela ordem do paiz, defendei-o de 
todos os ataques, deve ser tambem o primeiro a achar-se nos 
lagares onde se tenha de fazer a defesa, assu1nindo o com
mando supremo de todas as forças. Mas tudo isto é muito 
exacto no regimen monarchico, em que os reis e os príncipes 
recebem ü1na certa educação militar, são chefes perpetuas e 
hereditarios, são generaes; mas em um paiz republicano, onde 
o Presidente é electivo e ·pó de ser um cidadão qualq1,1er, das 
classes civis ou n1ilitares, V. Ex. comprehendc que essa dis
posição é simplesmente ünpraticavel. Se nem todo militar 
está nas condições de com1nandar em chefe forças militares, 
muito menos uma pessoa da classe civil, alheia completamente 
ás cousas da guerra. 

E, entãoj substit'qir-se a palavra - commando - pela 
palavra - mando, permitta o Congresso qne, Rem desat.ten-
del-o, considere isso um disparate ! _ 

O que significa m.ando supremo das forças de terra e 
mar? 

.. 
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O Presidente não cont1nanda, mas pó de - mandar I O 
n1ando, ,na accepção cn1 .. que o querem tomar é uma superin
tencloncw, m<~s a superintendencüt tcrn n chefe ela Nação, 
con1o Poder Executivo, sobre tudo . 

. Por conseg-rtinle, esse 1na1~âo é uma suporflu1dade, e tanto 
nuu:-:-: quando no nnnlCl'O scgu nrLe se di:(.: 

'".:\.d1ninisl t·ar e c!isLriJJuir, sob as leis elo Congresso. con
forn1o as necessidades do Governo nacional as forcas ct"e n1ar 
o terra." ~ 

A minha ernenda satisfaz r)erfeitarnente · o Presidente 
, ' 

e~e!'cera o commanclo quando puder e quando se ,julg-ar em con-:-
tllçoes de exerce l-o; porque se pode dar, ainda, o caso de ser 
Q. Presidente::~ un1 g-eneral n1uito distincto a outros respeitos, 
mas não en1 condieões de collocar-se á testa dos exercitas para 
commandal-os. 

E, Senhore~s, tan1be1n os neg-ocios internos, poden1 exigir 
sua presença no paiz: e então, que lhe con1pete fazer ? 

Designar quern o substitua no comn1ando, attribuição 
esLa que deve competir ao Presidente. con1o Poder Executivo. 

Portanto,· e1n occasião opportuna 1nandm~ei á Mesa uma 
en1endn~ .t.'eproduzindo a que foi rejeitada. 

Nã.n qum:n abusai' n1ais ela, benevoloncia Je V. Ex. e dos 
poucos colleg-a.s que 1ne ouvern; a hora já está n1uito adean
tada. :b..,aço votos para que a discussão desta Constituição ter
n1ine, o rnais breve possível~ para entrarmos quanto antes no 
regimen constitucional, e que nosso trabalho seja. coroado de 
feliz ex:ito. Tenho nisto esperan~.as, porque uma Constituição 
que consigna o arbitramento para a. solução das questões in
ternacionaes, un1a Constituição que acaba de abolir a pena de 
morte, que consigna a abolicão dos privilegias .e condecorações, 
é un1a Constituição v asada nos 1uoldes n1ais liberae.s; e o povo 
que ·a tiver será um povo, que se póde dizer, digno da Ame
rica, dig-no da dmnocracia e digno da. liberdade ! (Muito bem.) 

(O orador é cumpri?nenta.do e abraçado pelos Srs. repre
sentantes presf?ntes.) 

Fica a discussão adiada, pela hora. 
Vai a jmprin1ir o seguinte 

PARECER 

1891- N. 5 

T .. ir·rnr:o {(/J· S(·Jwtior· nnulino .fo!in Adolplw .f.lotn 

A' Con~missão nomeada de accôrdo con1 o art. 20 do Re
gi monto In Lm'no foi presente o officio do Senador polo Estado 
de Santa Catharina, Raulino Julio A.dolpho· Horn, em que so
licita un1a licença para poder retirar-se desta Capital, por 
Jnotivo de n1olestia e1n sua pessoa. E' de parecer que seja essa 
1 i c onça concedida. 

Sala das con1missões do Cong·resso Nacional, 17 de ja
neil·o de 1891. -- Lauto Müller·. - Ubaldino do Amaral. -
F. Schimidt. 
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O SR. PRESIDEN'l'E des~.gna para 19 do corr·ente a seguinte 
ordem do dia : 

Continuação da 111 discussão do titulo V do projecto de 
Constituição- Disposições geraes e Disposições transitarias. 

Levanto~-se a sessão ás 4 horas e 20 minutos da tarde. 

:16a SESSÃO~ EM 1.9 DE J-ANJ!1IRO DE 189:1 

P1·esicl.encia do· 81•. Prudente de Mor·aes 

Ao n1eio-dia, faz-se a chan1ada, á qual respondem os Srs. : 
Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva, Francisco 
l\1achado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sarmento, João Pedro, 
Cunha Junior, José Segundino, Manoel .Barata, Antonio Baena, 
Joaquim Cruz, Theodoro . Pacheco, Elyseu Martins, Joakim 
Katunda, Bezerra de Albuquerque Junior, Theodureto Souto, 
José Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcanti, Almeida 
Barreto, Firn1ino da Silveira, José Hygino, José Simeão, Fre
clerico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa· Junior,· 
Coelho e Ca1npos, Thomaz Cruz, Virgilio Dan1asio, Doni:ingos 
Vi-cente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Quintino. B_ocay1lva, 
Braz Carneiro, Lapér, Campos Salles, Ubaldino do A1naral, 
Santos Andrade, Generoso Marques, Esteves Junior, Luiz Dei
fino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio da Frota, 
Joaquim Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo Wan
denkolk, J oaquin1 de Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos, 
Aquilino do Amaral, .J oaqui.m Murtinho, Pinheiro Guedes, 
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Innocencio Serzedello, Nina 
Ribeiro, Cantão, ·Pedro Chermont, 1\1atl.a Bacellar, Costa Rodri
.gues, Casemiro Junior, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, 
Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lima, Bez.erril, João Lopes, 
Frederico Borges, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de 
Lagos, Nascimento, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel 
Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Pé dr o Americo, Couto -Car
taxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa .e 
Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Al
n1e1da · Pernambuco, Juvencio d'Aguiar, André Cavalcanti, 
Raymundo Bandeira, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, 
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, E':lpirito 
Santo, Bellarmino Carneiro, Theopbilo dos Santos, Pontes de 
Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Felisbello 
Freire, Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, Seabra, An
tonio Eusebio, Zan1a, Arthur Rios, Gar-cia Pires, Marcolino 
Moura, Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula Guin1arães. 
·Milton, An1phnophio, Dionísio Cerqueira. Leov,igildo Filgueiras, 
Barão de S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco 
Para is o, Moniz Freire, Athayde Junior, Fonseca e Silva. Fon
seca Hermes, Urbano Marcondes, Manbães Barreto, Cyrillo de 
Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgílio Pe.;sôa, 
França Carvalho, Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Erico 
Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, 
Mayrink, Furquim Werneck, Domingos .Jesuino. Vinhaes, 
Thomaz Delfina,. Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, .Jacob da Paixão, 
Alexandre Stockler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, 
Alvaro Botelho. Gonçalves Chaves, Feliciano Penna, Viotti. 
Drdra Nieacio, Corrêa Rabello, Ma~.oel Fulgencio, Astolpho Pio~ 

-
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Aristides Maia, Oliveira Valladão, Gonçalves Ramos Carlos 
Ghagas, Costa Machado, Ferreira Rabello João de' Avelar 
Ferreira Pires, Bueno de Paiva, João Luiz Martinho Prado 
Junior, Francisco Glicerio, Moraes Barro<s, Domingos de Mo
raes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro Mursa Ro
ôolyho Mir~nda, Paulino Carlos, Costa Junior, Rodrigues Àlves, 
Alfredo Elhs, Carlos Garcia, Almeida Nogueira, Rubião Junior, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Aze
redo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, Mar
ciano de Magalhães, . Eduardo Gonoalves, Fernando Si.mas, 
Lauro Müller, Carlos Campos, Schimidt, Lacerda Coútinho, Vi
ctorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria., Julio de 
Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil, 
r:rhoma% Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha Osorio, Cas
siano do Nascim·ento, Fernando Abbott, De·metrio Ribeiro e 
lVlenna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Dei:x:arn de eornpareeer, co.1n causa, os Srs. : Flori ano 

Peixoto, Ruy Barbosa, Matta Machado, Saraiva, Raulino Horn, 
l\1artinho Rodrigues, Serpa Junior, Henrique de Carvalho, Ro
drigues Fernandes, Leandro Maciel, Francisco Sodré, Aristides 
Lobo, Conde de Figueiredo, Leonel Filho, Americo Luz, Fer
reira Brandão, Francisco An1aral, Domingos Porto, Paletta, 
Lopes Chaves, :Moreira da Silva; e sem causa., os Srs. : Rangel 
Pestana, João Sever i ano, Saldanha Marinho, Indio do Brasil, 
Lauro Sodré, Annibal Falcão, Bernardo de Mendonça, Santos 
Vieira, Alberto Brandão, Joaquim Breves, Luiz Murat, Alcindo 
Guanabara, João Pinheiro, Domingos Rocha, Barão de Santa 
Helena, Bernardino de. Ca.mpos, Luiz Barreto e Ernesto de 
Oliveira. 

E' lida e posta em discussão a acta da sessão an.tece- · 
dente. 

O SR. EsPIRITO SANTO- Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o . nobre represen

tante. 
O SR. EsPIRITO SANrro -Quero fazer algumas observações 

sobre o discurso do Sr. Martinho Prado Junior. 
O SR. PHESIDENTE- ~sto não tem ligação com a acta. 
O SR. EsPIRITo SAN'l'O- Então peço a V. Ex. que em 

occasíão opportuna me conceda a palavra. 
O SR. PRESIDENTE- Opportunamente dare! a palavra ao 

nobre representante, mas, antes, tem preferenc1a o Sr. Zama, 
que já a havia pedido. 

Ninguem pedindo a palavra .sobre a aeta, é ella dada pol~ 
approvada. . 

Em seg·uida, é lido, posto em discussão e sem Çebate 
a.pprovado o parecer n. 5, deste anno, que concede hcei_lça 
para retirar-se desta Capital o Sr. representante. Rauhno 
Horn. 

O SR. PnESIDENrrE- Te1n a palavra o Sr. Zama. 

O Sr. Zama (sub1'.ndo á tr·ibuna) - Sr. . Presidente,,..., eu 
occupei este log-ar par: a :P<?der JJ18lhor ser ouvido por V . .iiiX ·, 
o que é um pouco chfficil alll das bancadas. (Aponta para 
o recinto_. ) : 
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Tenho necessidade de solicitar de V. Ex. algumas infor
mações, de que careço, e que vou indicar. 

Prin1eirarnente, póde V. Ex. informar-me com exactidão 
auantas vagas ha actualmente no Congresso Constituinte ? 
- Tenho noticia de quatro: duas pelo Maranhão, uml3, pelas 
A.lagôas, em consequencia de renuncia do deputado eleito, e 
outra tambem pelo Maranhão, dada por fallecimento. 

U.MA voz- Por Minas tambem ha uma. 
OUTRAS vozEs- Por Minas não ha vaga nenhuma. 
O SR. ZAMA- Não sei si em outros ·estados tambem ha 

vao·as. 
o Poder-me-hão dizer que sou representante do Estado da 

Bahia, e que os representantes daquelles estados são os que 
têm con1pctencia para fallar nisso; mas eu creio que não sou 
sin1plesn1ente representante da Bahia, sou, tambem, ~apre
sentante da Nação. (~fuitos apoiados.) 

0 SR. FREDERICO SERRANO- E muito digno re}:;:'esentante. 
O SR. ZAMA- Agradeço ·mui to a V. Ex. 
Ora, havendo taes vagas, não me parece justo que niio 

se dee.m as providencias precisas. para seu preenchimento, 
principalmente quando temos de funccionar em prazo proximo 
como assembléa ordinaria, e não é justo que, nessa época, as 
referidas vagas não estejam ainda preenchidas. 

· Conseguintemente, pergunto a V. Ex. : 1 o, si já fez as 
communicações indispensaveis ao governo, para que mande 
proceder á eleição, afim de se preencherem as differentes 
vagas; 2°, si, tendo feito essa communicação, nos póde dizer 
porque o Governo não tem cumprido, neste ponto, seu dever. 

A segunda informação de que preciso, Senhores, é esta: 
· p Congresso Constituinte, ha bastantes dias, votou um reque
ri,mento . apresentado pelo Sr. Oiticica, pedindo ao Ministro 
da Fazenda informações sobre certos pontos indispensaveis, 
afim de que o Congresso resolva a grande e importantissima 
questão da discriminação de rendas. 

Não ouvi ainda, no expediente da Casa, cousa alguma que 
revelasse que o Sr~ Ministro tivesse tomado em consideração o 
requerimento. . 

Tendo votado por elle, e coniprehendendo a necessidade 
das alludidas informações, venho pedir a V. Ex. interponha 
o seu valimento afim de que o Sr. Ministro nos remetta essas 
informações. , . 

Não quero suppôr que S. Ex. tenha deixado de fazei-o 
por pouco caso á representação nacional; não vou tão longe. 
Mas, não obstante, como não estou habituado a ver os mi
nistros collocarem-se assim tão aci,ma dos representantes da 
Nação, desejo . que o Sr. Ministro nos mande, quanto antes, 
essas informações; e, si não as quer, ou não póde mandar, 
àiga-nos qual o motivo que tem para tal . 

. o Sn. OrTIOICA- Não convem a discussão . 

.. o Sn. ZAMA- Passo ao terceiro ponto . 
O Congresso approvou, ha ·muitos dias, uma moção, do 

Sr. José Marianno, sobre assumpto eleitoral. 
0 SR. LAMOUNIER GODOFREDO- A essa O Governo já res

pondeu. 
. O Sn. ZAMA-Naturalmente V. Ex. não exigiria para 
isto uma Commissão, dq Congresso, que fosse par~~cipar ao. 

-
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d]ctador o que foi resolvido; nem, mesmo um officio era pre
ciso, porque, desde que V. Ex. lê as gazetas, sabe o que aqui se 
passa : a democracia é isto. 

Entretanto, creio que o Sr. Presidente cumpriu o seu 
dever e, no mesmo dia em que se vetou a moção, communicou ao 
1\f.arechal dictador a resolução do Congresso. 

Não posso, pois~ deixar de manifestar n1inha adn1iração 
ao ver que, àeantc a n1oção apresentada ao Congresso c por 
·e118 approvada, o Governo responde ordenando ac-s governa
dores que n1andem realizar as eleições noos dias n1arcados. 

Sr. Presidente, isto não n1e parece natural. 
U.M' SH. REPRESEN'l'ANTB - O Governo não ten1 o direito 

de não acatar as deliberações do Congresso. 
O SR. F'R.EDEruco BoRGEs - Fazendo alarde do pouc.o 

caso em que ten1 o Congresso. 
0 SR. SEABRA dá un1 aparte. 
O SR. ZAMA - O aparte d-o nobre representante· da Ba

hia faz·-me ver que nem todos olham a democracia pelo mesmo 
prisma. 

O SR. VrNHÁEs - Infelizn1ente. 
O SR. ZAMA - Nós somos filhos da dmnocracia, e, por

ttanto, não deve haver entre nós quen1 tolero nenhun1 poder 
superior á representação nacional. (Numerosos ap01'ados •.. 

U.M' SR. REPRESEN'l'AN1'1'E dá un1 aparte. 
O SR. ZAJ.YIA - O argtunento do noOn·e representante não 

prevalece. Quem conhcee estas cousas, bem comprehende que, 
deante uma votação proclan1ada, sen1elhantes tricas de can1-
panario não podem surgir .á luz do dja~ só causam vergonha. 
âquelles que as n1anipulan1. 

O SR. FREDERICo BoRGEs -· Isso é n1otivo de conflicto 
entre o Congresso e o Governo Provisorio. 

U.M' SR. HEPRESENTANT.E - E' desprezar o Congresso. 
O SR. ZAlVIA - Eu creio que a ·universalidade deste Con

gresso não veiu para bater palmas a todos os actos do Poder 
Executivo. Viemos organizar a Nação, collaborando com aquel
les que levaram a effeito a Revolução de 15 de ncvembro, para 
que deste movimento po.ssa surgir uma Republica que honre ao 
nosso paiz. (Numerosos apoiados.) 
•L--U.M' SJ.=t. REPRESENTAN'l'E - A Sel'l110S desprestigiados, me
lh·Or ,é dissolver o Congresso. 

O SR. ZAMA - Eu vos digo, con1 a franqueza que me ca
racteriza, que não conheço papel n1enos digno a um represen
tante da Na.ção, em uma época de organização politica da nossa 
Patria, do que o daquelles que batem palmas a tudo, por tudo, 
e a todo o movimento. 

Extranho este procedimento do Governo, e o censuro con1o 
o deven1 censurar todos aquelles que não vieran1 para aqui 
receber intin1ação nem ordens (1.lluitos apoiados), mas que
rem concorrer para que a Nação se reorganize, para a grandeza 
e felicidade da nossa patria. 

UM SR. REPRESENTAN'l'E - Estamos annullados pelo Go
verno, que faz alarde de sua prepotencia. 



ü Sn. ZAMA - Ouor·e1nos ser anuullados pela força bruta 
(Jiuitos apoiados): de nwdo que eu tenha o dil~eitt.o de· di~er 
aos bahianos: Doanto a Jm.·<_:,a en1prcgada no Rw de Jano1r_o, 
só ten1os urn recurso: t~ levantarmo-nos de ar1nas na mao 
para ropellir a força contra a força. 

U.:\1' .Sai!. H.E.PBESEN'PAN'l'E ·- O aviso do S1·. l\1i·nisLro do 
Interior provoca essa justif'ieacla eensura. 

OU'l'Ro Sa. REPHESBN'l'ANTE - Talvez o chefe do Poder 
Executivo não tenha conhe·cin1enLo elo voto do Gongrcsso. 

O SR. ZAMA - Desde que os Sr·s. Min.btros quebraJ:arn 
a responsabilidade (-~ a solidariedade nünist.el'ial, que lhes dava 
a :for.ça de que procisavarn para rog·er r~ste paiz eüJ~w cleviarn, 
sú conheço urn recurso - é appellarrno·s para o un1co respon
savel, legal o politicarnenLe fallando, dos actos que se . têrn 
praticado neste paiz: o unico recurso é o Sr. Marechal. üwta
dor. · O acto do Governo é a n1anifestação 1nais solenne de des-
prezo p_ela 111oção aqui votada. . 

Agora chego a outro ponto, para Locar no qual toda, a 
calma é pouca. 

A pi'Ín1eira declaração que faço ·~:~~ quo não esbá 110 1neu 
pcnsan1ento ofi'ender, nen1 de leve, o nobre representante p.ela 
Bahia, que n1e tem honrado con1 os seus apartes. 

Tendo lido em diversos j ornaes desta cidade, incluindo 
entre elles o Jor·nal elo Corrt'Jnerc·io, o qual, en1 suas noticias 
equivale quasi a uma folha, official, que o nobre represen
tante pela Bahia está~, ou vai ser, nomeado direci;or da Fa
culdade de Direjto do Recife. Tem fundamento esta notic-ia ? 

o SR. SEABRA dá um aparte. 
O SR. ZA'M'A - Pelo caso por que se_ fa·z· a pergunta, 

por esse mesmo se dá a resposta: Cujos est hoec oratio? ·Ci-
ceronis. .. 

Senhores~ o modo de responder do nobre Deputado faz-n1e 
acreditar que essa noticia tem fundamento. · 

O SR. S-EABRA - Si tem fundamento, quid jun~s? 

O SR. ZAMA - Si tem fundan1ento, pergunto ao no'hre 
Deputado: A~ha que -o Governo procede re.gularn1ente decre
tando essa nomeação? 

O SR. SEABRA - Por que não procede? 
O SR. ZA"~Y.rA - E.n1 segundo lagar, si o Governo procede 

regularmente, pergunto: V. Ex. não tem escrupulos em aecei-
tar essa non1eação? · 

O SR. SEABRA - Não tenho escrupulos. 
O .SR. ZAMA - Devia te~-~s, como hon1em- particular, de

via tel-os, como homef!l politico. (Apoiados e apartes.) 
Como homem partwular, sendo moço, con1o é não devia 

querer collo~ar-~e acima de seus mestres, que, en1bora tenhan~ 
a. me~ma sc1enc1a que o nobre representante, têm. n1ais expe
rrencia . 

. Como hom~em politico, e~n1o representante da Nação, nã.o 
devra. receber favores de qualidade alg'l1n1a elo Poder Executivo. 
(Apo~ados e apartes.) · 
. E'sta é qu~ é a boa doutrina· claquelles que sabem o que 

vale uma cadeira destas e os deveres que acon1panhan1 a quem 

-
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.l't~e·1~:Ue. du. puvu uut ntandalu d1• J.'l'lH'e:;c·nLunLe da ~a,~à~J. 
(Apuiudos.) 

U.M Btt. HEPH.E~KNrrA~TE - V. Ex. é puueu g·eueroso. 
O .Su. Z.\.~tA - ~euhoi·u~~ não virn aqui vrati~ar genet·u

sidade~ ,; vim üUlUpl'Í.l' devere:;. (Apuiadus. 1 H a tuna ine.ul.ll
patibilidadu HlilWal que não pódc deixar de actuar no e:;p!rito 
Jo· nobre !Depu Lado. 

O SH. ·~:i8ABRA - 1Não acceiLu i n~inua~.õe~ des~a onlern. 
O Sn. ZA~tA - Dig·o-lhe do alto de~ ta Lri·buna que não 

:fa~Jo insinuacõ·es; 1nas ó preciso que cumpra ·o~ seus deveres 
de representante do povo. 

U.M·A voz - Es~a intcrprelação uã;o rr!. cleccnlc. (H a oul'rlos 
a1Jartes.) 

O SR. ZA~JA - Não :;ei si ~ Lleúe'll.Le; que1n no:; ha J.c jul-
gar h a de :;er a UlJiniãu publica. 

0 ~H. SEABHA - A~ c e i tu. 
O Sit. Z.\.MA - ..:\.e>l:eitc ou não aeceite, receba a lit;ão. 
O ~tt. ·~·E.·\BHA - Qual é a lição"! 
O SR. ZA.NL\ - B::)La que a~abo de dar-lhe, do::; deveres de 

un1 depu taclo. 
O Sn.. SK\.BH.,.\- Não l'ece1Ju liçõe~ de V. Ex. 

O SR. .ZAJYIA - H a tlc roeebel-a:;, ~on1 certeza, e IHuiLas 
rna i~, não só de nürn, lHas de outros, todas as vez c i; que se 
afastar da. linha recta mn que deve caminhar. (Apw·tes. j 

Tenho, i'inallnente, de tratar do um: assUJnpto, para o qual 
]Je1;u a atteneüo du Cong·rcsso. Creio que V. E.x., Sr. Pre:;i
dente,. eorno nó~, lê os joi'nacs, e mn un1 de~tes dias vi ern 
unt orgão de publiciuacle a seguinte nolieia, i;UÜ u li Lu lo -
E8candalu. 

· · O SH. BAD'AHÓ - Isso é gr·avc. 

O SH. Z.\Yl'A ( leitdu) : 
«SOHlus inforrnadus do CJ ue .gTavis~iu1u aJJu~o, ou ,já se 

cunuuetteu, ou csti{L para sm· cornrnelt.iclo. 
"Ning'Llem ignora que aos Srs. l'eprosentauLes que se I cru 

de transferir dos se~us c~ªtados a csla capital, para, aqui, a!:i
sistirem ás scs:-;ões do Congresso, u rrlwsouro abona unia· g~ra
Ufica-~,;ão, ou ajuda de custo, que nu or1.:anH~nf.o (quando havia 
orçatnentu~) a:-:;sitn :-:;c jnscrcvia - Para a 'CÍ•Jul'a c voltar lle 
deputadu8. . 

'".Aconteet•, J>Ot·ern. ü.s vezes~ que o devutadc eleito por un1a 
qualquer eiretHnseripç[lo territorial nella não :-:e acha quando 
se· abren11 as :-;essões, e neste ·C.aso ·~· patente que nenhu1n di
reito, legitimanwntc~ lhe assiste de perceber.· runa. quantia 
euj os fin:; a lei deterulina. 

~' Reeebt'e dinlH.:.'.i r o do Estado par.· a fl.ize r· uuta. viager.t.J que 
não r::; e r·e'alizou equivale, per111i lhwt-nos a vulgaridade- da 
COIU!Jal'a(;ãu, ú u~JH'r.·f.eza do eo1nprado1.' infiel e1nboh;ando o 
impol'Le de generus que não euntp1·uu, 

. N!l'o conhecemos. na recente .Í.Jtlü.L'al pusitivü;ta, que deuu
rninaçao pos~a lu1· ?eluelhanle hrincacleira; rna~ ua .upinião de 
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t Jdo·· 0 ~ 1nuralisLas caLhulicos deve a e::;pecie ser.· incluidu L'Illl'e 
a

1
s n~ulLipla::; infracções do se li mo al'ligu do deca1·oe'O · . 

E.nlrt~lanl.o. tal é a dul't'za do::-; LL•.nlpos e lantn Y~l~·ta,t.11 : 
pruva:velrncnlc sob o hrfluxo da or·cleul u do pr~)gr·t·::;.so~. a~ J(~elt~; 
·obre) a len-itin1idade de certos lueros e provento:-;. que, corl.l 
~.-crgonha c

0

• n:ago~ o annunciamos, alguns. Srs: r:epre~~nt.an~e:-;, 
não tendo imlo viagens ele .s11a ~erra. a c:sta capd.aL I.cc~al.t_l~I!1 
a ajuda de cus lo, e nesse n1Lut 1to cmpenharn os n1a1o1 e::; e~-
forços. . . 

Redobra de imn1oral idade u p (~dido~ co1n LanLa 1nslane r a 
:rorn1ulac1o pelas especiaes corcu·mstaneias c1n que,~ perante o 
Congresso. se a~.ha o Governo na. quadra acLu~l. ~·essas. _cm~
cU·ções, a supphca de un1 governista~ ~)xtraorcllnaiiamenle, se 
assen1elha á solici Lação ele paga cspemal. 

Quanto aos opposicion1stas (si é que rca~rncntc os ha no 
Congresso), .queremos acreditar que nada pediram. . 

Ent resumo: 6 certo que varios Srs. representantes Jn
starn com o Gover~no para que lhes 1nande pagar u que a 
SS. E.Ex. decorosam:ente' não póde ser doado. 

«Sabernos. outorsim. que a in1portunações deste ge.nc1'0 
rc~istirão por· algun1· lerúpo os t'uncc'ionarios da Secretaria do 
Congresso, recusando-se a inserir na lista elas ajudas de cuslo 
os non1es dos representantes don1icHiados no Rio de· Janeiro. 

O que ignoramos é si o Governo, finalmqnte, cedeu, c se o 
escandalo foi consun11.mado. 

« Sobre este ponto pedimos explicações, reclamando a 
publicação da lista dos Sr E:. representantes que receberam, ou 
vão receber ajudas de -custo. 

Vivan1os ás claras ! >> 

O SR. RETU~mA- Isso· é un1a injuria a qu01n recebeu, e 
não ao Governo. 

O SR. ZAMA- Com certeza, Sr. Presidente, seria tuna 
cousa graxc si un1 de nós, conscientmnente, tiYesso recebido 
indevidamente essa ajuda de custo. Mas não pócle affectar a 
todo o Congresso. E' bem possivel que, lJOr uma má inter
nl·etação da lei por parte ele algun1 t;r. representante, tenha 
se praticado esse acto, tã.o acren1ente. con1mentado por u1n 
orgão do ·publicidade desta Capital. 

Desejo, portanto, Sr. Presidente, que V. Ex. me infor·n1e 
si esta noticia tem ou não fundamento. Si houve algu1n 
n101nbro do Congresso que, sem direito, tivesse recebido ou 
pretendido receber ajuda de cústo. · 

UM SR. REPRESENTAN'l'E- O Presidente do Congresso não 
pócle ~aber disso . . 

O Sn. ZAMA- O Sr. Presidente ou os Srs. secretarios. 
O que eu desejo é uma informação exacta. Não s·ei si aqui 
~e procederá do n1esn1o modo; n1as na Assen1bléa provincial 
da Bahia cra1n os secretarias que auctorizavan1· o paganwnLo 
dàs ajudas de custo, dando para isso uma guia. 

Faço estas observações, porque quoro lavar a testada 
do Congresso. Quero que fique bem accenLuado que nós não 
viCinos . aqui dominados 110r interesses de especie algun1a. 
Estou, 111es1no, convencido de que qualquer ele nós, ainda o 
111Ui~ pobre, preferiria recorrer ao obulo do povo, u deixa1·-sc 
levar. por urn sentimento n1enos regular e digno. 

-
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_O ~H. ELYSEu MAWJ'!NS- O que adJnir·a é que V. Ex. 
csleJa fazendo ~ernelhantc questão por causa de urn arL.ig·o 
uuouyuw. 

O SH.. ZAMA -. -O. Sr~ represc:nlante não pódc ~llarnar de 
un~nynw un~ art1go elo Brasil. cujos redactores são por· uc-
nmis conhecidos. 

"9 ~H· J.i3L YSEU. MARTINS- Tan1L0n1 fui j ornalislQ, c nunca 
csqLHYe.I-lne de assJgnar· os nwus ar·tigus. (lia outt·os avw·tes. J 

. O SH.. ZAJ.VIA'-- O que quero é que se liquide esta queslão, 
L! fr1n de qu_e, por causa do erro de um collega, não recaia a 
l'C~punsabi11dade sobre o Congresso. . 

. Sr. Presidente~ dou por concluidas minhas observatjÕe~, 
vedJndo desculpa de ter occupado por algun1 ternpo ~ attencão 
<..lO' Congresso. · 

O Srt. ELYSEU 1\Lu-tT!NS-Não pr:oduziu effeito algum. 
O SR. Z.:\.lVJü -. -Perdão; eu não vhn produzir cffeito. 
0 SR. EL YSEU MARTIN$ -Mas parece que é esse O fün. 
O Sn.. ZAMA- Não sei como hei de responder, não direi 

é't ii11f)CI~tinencia, 111as á exig,encia do n.obre senador. 
O Sn. Er...YsEu l\1AR'l'INS- Não estou exigindo nada. 
O Sn.. ZAMA- Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que rnande 

declarar que o Dr. Aristides Cesar Espinola Zama não recebeu 
aqui ajuda de custo alguma; recebeu-a na Bahia. 

O Sn. EL YSEU MARTINS- Si ton1 interesse ele declarar seu 
nornc, faija-o; .rnas não faça insinuação a ninguem. 

O Sn. ZA~IA --Não estou insinuando cousa algurna. 
O Sn. lhtESIDEN'rE - O Sr. representante Zama, habi

tuado á forrnular interpellações e não podendo dirigil-as aos 
rninistros, con1o fazia no reg·ünen decahido, Ien1.brou-se de di
rigil-as ú. l\1esa do Congresso. 

A interpellação do Sr. representante conLén1 diversas 
partes-·- sendo a prjmeira r:ela~!va a vagas no Congresso em 
virtude de renuncra; deseJa S. Ex. saber quantas vagas 
existen1 e si foram comrnunicadas ao Governo, para mandar 
proceder a novas eleições. 

O Sr. Ennes de Souza, deputado eleito pelo Maranhão, 
officiou ao Congresso resignando o seu rnandato; alguns ou
Lros deputados í"izeran1 igual resignação, segundo n1e consta. 

Mas a legislação existente não previu o caso de vaga de 
·representação pela renuncia do ·mandato; e si no projecto 
de Constituição está estabelecido o direito de renunciar o 
Inandato essa disposição ainda não é lei, porque o projecto 
r..inda es'tá soffrendo a sua primeira discussão; alérn de que 
-não ao Congresso Constituinte, mas á C~n1ara do~ Srs .. 
Deputados, con1pete con_hecer di:'!-s v~g-as allud1da~. (A1JO~ado_s.). 

Assim fica· respondido o pr1n1e1ro ponto da Interpellaçao. 
Quanto ás informaç~es pedidas ao G9verno pelo Minis

terio da Fazenda, en1 virtude do requeru11ento do Sr. re-
1JI'esentante Oiticica, apenas posso informar ao Cong~es~o que 
à sua requisição :foi t.ransnlittida ao Governo no dia .In1m.e
diato áquelle em que o Congresso approvou o requerunento 
do Sr. :representan~e. As informações ainda não, vierarp. 

Quanto á n1oçao do Sr. representante .Jose. M:arial).no~ 
tarnl>crn posso infor1na~: ao Congresso que, no q1a scgu1ntfl 
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:'utl' •llc~ em que foi i11JlJl'OVudu, foi lllrjgicla au Gove1·no lWlo 
:\1 inisterlo du Interior. . 

Na ultirna parte da sua intcrvella<;ão, o Sr. l'CpreseutanLe 
L;a!na pediu quo a lVfesa inforrnasse quaes eran1 os rnernbros 
do · Congresso que haviarn pretendido receber indevidanwnte 
~ ajuda üe custo. 

Nesta parte, appello n1esn1o para o nobre represenüulle, 
que, parlamentar antigo, càmo é, deve conhecer qua-es ·são 
us trarnites para o pagarnento da ajuda de custo aos Srs. re
presentantes. 

Quer a Mesa da Gamara, quer a do Senado, quer a do 
Congresso, nada tê.m, absolutamente, que ver com a ajuda 
de custo. (A.poiados.) · . 

O representante a requer directamente ao Governo ou 
aos governadores. A Mesa do Congresso não tem, absoluta
tnente, a menor intervenção nesse paga-mento. 

Quanto ao subsidio, a folha organizada na Secretaria é 
1·ubricada pelo 1 o secretario, vae remettida ao Thesouro para, 
á vista della, fazer-se o pagamento; mas em relação á ajuda 
de custo, a Mesa nada tem que interferir. (Apoiados.) 

.. A.:ssim, a :Mesa não te_ru, absolutamente, meios para in
furn1ai' ao Congresso quaes são os membros delle, que, por
ventura, possam ·ter pretendido receber a ajuda de custo, setn 
t0r direito a ella, como deseja o nobre Deputado. (Apoiados.} 

Ó.8n.. ZAMA-Agradeçó muito a V. Ex; o modo por que 
respondeu-·me. . · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra, pela orden1, o Sr). l'e
presentante, Deputado Espírito Santo. 

O Sr. Espirito Santo- Pedi a palavra, Sr. Presidente, para 
r·cferir-me á maneira por que o Diario Official fez o resumo 
do discurso proferido na sessão de ante-hontem velo illustre 
representante de S. Paulo,- discurso em que S. Ex., vei'
berando de modo acerrimo, o procedimento do Governo, le
vantou no seio deste Congresso um .verdadeiro corpo de de
licto contra aquelles que tinham feito a Republica. 

Nestas condições, dirigi a S. Ex. um aparte, dizendo que 
si culpa . poderia haver nisso, partia, elia justam·ente ~O§_ 
Srs. repu:Olicanos, a· quem se entregou a direcção do paiz 
logo após a Revolução de 15 de novembro. . · 

S. Ex. concordou co\ln o ·meu aparte. Entretanto, no 
D'iar-i~ Offi:da.l vem o resun1o, e ·não está publicado o meu 
aparte; apenas ahi se diz que, referindo-se a apartes por 
Ihim dados, S. Ex. dissera que elle orador não tinha medo 
elo elemento militar (na verdade, disso ninguem tratou; é 
(;.uestão de que n~nguem se preoccupou) , mas que censurava 
uquelles republicanos que tinham sido obrigados a agir jun
gidos ao carro do Governú, sob o dominio da espada. 

Si S. Ex. tivesse feito sernelhante ai'firrnação, e lia ~eria 
;:e:;pondida por ·apartes vehementes. n1as apartes rnuito c0u
vencido:5! ·que eu i~avia de atirar7lhe, de modo que S. Ex. 
não .teria nFJio de se manter no terreno en1 que esta.va, sob 
oena de se1· considerada a sua affirmação c·omo méra ex
pansão de um -Inovimento irritadiço. 

O SH. FoNSECA HEH.M'ES -E teria resposta na tribuna •: 
Q SR. Esi?IRI'l'O SAN'ro- Mas, si S. Ex. assin1 affirn1asse, 

não se lem.braria, talvez, que, procurando livrar seus anligo ~·. 
dessa accusa~;ão, eommet.teria clamorosa injus:t.ica, pretendendo 

-
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considerar o G-o.verno personificado no elemento militar, que, 
até o presente .. tem procedido correctamente. 

Não fazemos aqui retaliações, não fazemos aqui reivindi
eações, e em semelhante assumpto não cuidamos senão da
quillo que diz respeito ao beneficio da nossa Patria. O pro
pl'io que aqui. falia neste momento, quando S. Ex., ilnesmo, 
verberou o Congresso inteiro, como tendo sido vilipendiado 
votando a moç:.ão explicativa do Hlustre representante do R.io 
Grande rio Rul, o orador, é n1n elos que votarmn r-ont.ra 0~sa 
DiOI.~.f.í.O. 

O Sn. ÜI'l'ICICA -Mas os oradores não revemn o resun1o 
à os discursos; a responsabilidade não é delles. 

O SR. EsPIRITO SANTO- Perdão. Foi justamente neste 
ponto que o nobre representante de S. Paulo procurou ver
berHr o CongTesso. 

Direi que não é bom andar tratando destas questões, que 
não é bom andar esmerilhando esses factos e tratando de 
1ovantar uma série de condemnações injustas, quando só tra
i~am.os de reconstituir a Patria. Eu poderia dizer, então, ao 
orador que estava na tribuna, que si houve alguen1 que to
Jnasso parto directa naquella mocão, si houve alg·uen1 que a 
inspirasse. foi justan1ente o elemento r.ivil, foran1 ,justan1ente 
os republicmios. 

Ul\1 SR. REPRESENTANTE- V .. Ex. VBja que se está refe
rindo a urn ersun1o. 

O SR. Es·PIRITO SANTO- .Tustan1ente; rstou n1e baseando, , 
como j:í disse, no resumo publicado P- no que foi dito da 
1.1·ibuna. 

Mas, di~_se o orador (!Ue, entretanto, elle recrimina ao 
elen1ento civj~l, que· assim procedeu sob o domínio da espada. 

Senhores, tenho visto povos sujeitarem-se ao jugo, ao 
dmninio da espada; imas é triste, lastimavel, considero, m~smo, 
vilipendio que republicanos acceitem os encarg·os do Governo 

·pará ~:Jraticar aquellas arbitrariedades, que S. Ex. verberou. 
porqun a isto foran1 forçados pelo domínio da espada .. Tá vê 
o nohre representante coroo é escorregadio o terrcnp daquelles 
au0, en1 vPz de deixarem de lado certos sentünento~ A eonsi
fleraç:.ões de an1or proprjo, tratando fle concorrer para que 
::;f'.ia quanf.o antes r>rninulgada a nossa Constituição, procuram. 
aqui, flnveredar no terreno de constanLeR recriminações. 

E o que Lenho a .rlize,r ao Hlustrr propagandis1a, a9uell~ 
que di~ sc·r un1 republicano original nesta terra~ o ma1s an
tigo de todos os republicanos, rle sorte ~que republicano como 
eH e (~ difficil encontrar neste· paiz. 

UM Sn. REPRESENTANTE ..,.._ Incontestavehnente, foi bom 
republicano; em 1864 ,já o ·era. 

O Sn. EsPrR:lTO SANTO - Não sou seu c.oncurrente, nunea 
procurei ter para mim este. fronJã.o cln ser republicano de 

· todos O:'l tempo·s: porqur sô o :fui des:dn qnr reconheci QllP. o 
governo n1onarcllico não servüt para dil·igir os destinos do 
Brazil. 

Ul\r SR. REPRESENTANTE - E~ uma das glorias do Par
f ido Republicano rn1 S .. Paulo. 

O SR. :EsPIRITO SAN'T'O - VV. EEx. decidan1 desta ques
aão: qual é o primeiro e qual o ultim;o. 
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Ul'vr Sn. REPRESENTANTg - Elle, apenas, djssc qua eru re
publicano historico. 

O SR. ESPIRITO SANW - Declaro, apenas, a V. Ex:. que: 
quando respondi ao aparte do illusLre representante. ree.pon~l 
a uma recriminação que para nós seria desagradav~·l. FI
zen1os a revolução e entregán1os os destinos. da Repu~lwa aos 
republicanos. ,procurando apoiai-os com o f1m de evitar der
ran1am.ento de .sangue. 

Entretanto, o i Ilustre- represetante de S. Paulo se Inostra
descontente com esse facto. o 1nais . glorioso dos annaes ela 
Historia; isso ao ponto de dizer que não e~iste liberdade. sem 
ser regada com sangue. Não é exact.o, e-sta enganado o lllus
tre propagandista; S .. Ex. não se len1brou da verdadeira ori
entação do homem no seculo XIX, a qual consiste. em collocar 
acima do a.n1or proprio os ü1l'f.rrsses nacionaes .. e, des~e 
1nodo, proeurar engrandecnr a Patrla; (~ 0stc o tltulo n1a1s 
nobre que poderá reeon1menclar o ho1nen1 ú posteridade. 

O. SR. JosÉ AVELINO (pela oulem) - Sr. Presidente, a 
rljclan1ação do S,r. Za1na não póde ficar nos tern1os que elle 
a collocou. H a uma. questão dE-· dignidade do parlamento, de 
honra para a ilnprensa, que cun1:pre seja liquidada devida
n1ente. 

Não se póde trazer para o Cong·resso a injuria de um jor
nal 38111 que esta perca esse caracter, para .se converter en1 
un1 Utulo 'legitin1o de aeofmsa(;ã.o. Direi, aqui. que Ri ha repre
sentantc-3 da 1Nação, residentes nesta Capital, que receberam 
favores peeuniarios a que não tôm rlirf~ito, n que houve um 
Governo que os concedeu, é un1a aüdacia: .sen1 non1e1 ou un1 
vrégão inglorio de diffamação. 

Não é sen1 razão que ac.udo aoR rcelarnos da rligniclacln 
da posição que oecupo, pedindo a V. Ex. se digne de prom.over 
un1 meio de pôr :no log·ar da calumnia: anonyn1a, que é um 
n1ereado lucrativo de certoR iornalistas Rern a C·OJ11prehensão 
do seu papel, a verdade qual eleve ser .conhecida pelo paiz. 

Tanto 1nai o r ra.zão tenho para nã.o calar-n1e ante a di
vulgação desta .jnjPria, quando ha poücos cHas tive a de
cepção an1arga de ler que o n1eu non1e era classificado em 
primeiro logar entre os dos 1homens mai$ ricos do Barzil 
(Risos). ficando abaixo dn n1in1 os nossos honrados collega.s 
Srs. Mayrink, Conde de Fig·ueiredo c Barão de Guav. que todos 
saben1. ser urna. das rnais honradas c n1ais abastadas fm·tunas 
da Bahia. · · 

.o Sn. ZAMA - Ncrn por pensamento n1e occorreu, quando 
fale1, o .nome do nobre ·Deputado: é urna declaração que faço 
de coraçã.o. 

10 Sn. . .Tos I~ AvELINo - D·eus 1nc l ivrc que .assin1 fosse 
porque desde ·então me julgaJ'ia incompativel cmn o nobre re~ 
present.antr~ 11esfa Casa, e 8. Ex. sabe que o csLln1o e respeito 
rJp, longa data para suppol--o capaz de envolver-n1e nessn: 
dwntaue elo .iornaUE.nlo no serviç.o da calun1nia. V. Ex. é ~un 
llnti~ro parla.mcn ta r, não traria para aqui uma. referencia in
dividual f ãn oc1if!sa. Si lcYantei con1 asco essa insinuação~ é 
porqun rn'c-so mu1 I o o n1cu logar ·ele representante de un1 lon
l·dnquo Esfado do Norte~ o Crará. e não ·desejo que. depois 
de passar pelo primeiro lwJnem rico do BraziL logo· c1n se-

-
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güirla .me jncluan1 rnlrc os qun são mais pohrc·s de alt'ivez e 
rlignicladc. (~lluilo.-; aJwiaâos.) 

NesLc senLhlo 1nanclo ú Mesa este rPquerin1enio. 
E já que estou eon1 a palavra nela ordem. peco a V. Ex. 

paea tocar err1 u1n assurnpto uxlranho ao que. disse o nobre 
representante. Peço Jnisericordia para este Congresso. Não 
pôde ser senão este o terreno, quando insisto para que seja 
posta orn discussão a n1inha indicação~ propondo a rnuclanra; 
da Casa en1 qu c fnn.ccion a o Congresso. 

Sr. Presklrnlc\ nós não noclen1ns cnn I inuar neste fo.rno, 
onde nos atlraran1 para punir-;-nos do patriolisn1o corn que es
ÜllTlOS tratando ele elo lar a Hepubliea ele uma Constituição. 
(Mu.Uos apo'iado.s.) 

O SR .. PRESIDENTE - Visto estar excedido crn n1uiLo o 
fnn1po dosLinaclo an expediente. sujeitarei an1anhã á dclibcra
ç.ã.n do Congresso os requerin1entos dos nobres reprosenlan1e':1. 

O SR. AIUSTTDES MATA (pela ordern) - Estando oxgo!Jacla 
a hora do rxperlicn I r~ requeiro que V. Ex. consulto o Con
gresso s·i n1e concede 1 O minutos para fundamentar a n1inl1a 
deelarac.ão. 

O SR. PHESIDEN'I'E - Neste caso tenho tde dar a palavra 
ao Sr. Luiz Delfina. 

Ten1 a palavra o Sr. Luiz Dolfino. 

O Sr. Luiz Delfino - Sr. Presidente, o Congresso deve es
tar canc.ado tdas longas discussões ele ordem, que. hoje já to
n1aran1 o tempo quasi todo de expediente. 

Eu poderia esperar para fallar amanhã, sen1 que hou
vesse inconveniente·, visto que o que tenho a dizer, sondO' im
portante, ,'foclavi n~ só me interessa incl iviclualmcnte. 

:Mas, obtendo a palavra, aproveifar-nie-ei della. 
Lendo 110 .I o1·nal do Cnrn.?nercio ele . hontem, o discurso 

que no dia 7 do ~corrente foi pronuneiado neste recinto pelo 
Sr. Minü;;tro ela .Justiça, di.gno renresentante do Eslado de São 
Paulo, vi, en1 JYlou nome .. cortado um .periodo de S. Ex. por 
un1 aparLc quo não foi meu e que, sendo, alteraria o rneu pcn
san1ento. 

Quando, Sr. Presidenle~ recebi a 'honra de- ter uma ca~doira 
neste Congresso pelo Estado de Santa Catharina, pro-curei 
cun1prir· os n1eus clc.Yercs~ ligado~ a rsle rnandato. corrw~ dn
ranl.e :30 annos, .os procurara cumprir no E-·xercieio d(; minha 
profissão. 

Vi-me, inopinadan1ente, arrancado á torrente de idéas, 
em que illuminava o meu espirita~ nesse largo período, e para 
servir ao n1eu paiz, ao nosso paiz,· Senhores, rodeei-me de 
tudo quanto podia esclarecer-me, para não mentir á n1issão 
que me tinha sido confiada. 

De plano, co1no todos os ilustres n1en1bros deste Con
gresso, assistia aos rlebat.es das grandes questões do projeeto 
d c Constiluição. que ora se fnrern nesf a casa. 

Todas as quesl õcs constitucionaes são serias c graves; 
n1as dentre ellas algun1as t.?m1 n1aior culminancia. agit.arn 
n1ais o r·.spiril.o desta .Assemb1ra. apaixnnarn. interessarn. en1 
gTúo nmior. porque põen1 ~111 jogo, ou os destinos da União, 
011 n:;;; destinos d tiS esta·dos. 

Dl~n.fl't~ esf n.fl qnc·sfõns ele ordern snpl'rior . .a nrganizaç>HO 
judicünia leYot.l iÍ lri.btnHt as üJ.fclligeneias rnais ct1ltas e In:;tis 
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b~n1 JH"l'PU.I'adas~ o~ gPamlc·s. mc:stves rhl ~cirneia ~urirlica, ps 
1nag·ist eado.s cheios de r.xpericncm e saber. 

Das discussões arrebentaran1 duas correntes: uma 1U fa
vne, nutra contraria ao pro.ie:ctp de~ Constituição, que. rra.. 
afinal, o projecto elo nobre ~\'Lin1stro da Justiça. 

Un1a convicção g·ranch~4, urn extraordinari o r.nt husia~.mo, 
1 ornnva gloriosa a rn·<'na elo 1·omba t r, .r glorioso~ ns en.mha
tP.nl.r.s. 

Quando o .rwlwr rrpr0~rntnntc dr S. Paulo - un1a da~ 
glor·ia:;, da HP.publir.a, figura. qtlt' ha m.uHn IPn~pn SI' .desta-: 
e.ft\'a. r.on1 ou t.ras na propaganda dn reg·unrn ho.w· 1rlom tnante, 
e.nrno para não quebrar a cadeia ·das lradiçõPs historicas f\ 

g·loriosas, que .tê1n posto o povo paulista á frA~lte .fie todos os 
pregressos sociaes -, - se. dir~gia. á t:ri.buna, un1 fl:enflto, um 1no-· 
vin1ento geral, un1a sensaçao 1lldiz1vel d~ cur1~s1d~de levan
tou quasi todo o CongTesso, e o collocou J~nto. ~ t1:1buna, que 
ia ·Servir de carro triuinphal do orador, CUJO Silencio era para 
o Congresso não ~1111 enig1na: mas urn infortunio. 

S. Ex. correspondeu, ou excedeu Inesmo, á espeetat.iva 
g:r.ral. 

Tudo :o qtw havia rlc Prudiçã-o, de n1agest.adP na dicç.ão, 
rl.r equililwin na phrase., dR forç.a na. arg·urnr.nt.ação, ele argucia 
no ataqur. dr rnrr·gia na flefrsa S. Ex. e1npregou. para 
arranc.ar o seu pro.ier1 o salvo ás forn1ida.vci~ t.Emazes dos seus 
ilnpugnadoPes. 

Houvt? urna oeeo.sião en1 que o illuBb'c representante de 
S. Paulo lt::u Ul1,1""iroeho rlo disrursn eom qur o p,rirneiro lnl
Pf~rador da Confrfhwação rla Allr~nanha, rm '1876, r.ncerrara 
o R.eic hstag. · -

llnn1ediatan1ente lido . o trecho, um dos dignos represen
tantes da Bahia. o Sr. Amphilophio, interrompeu o orador com 
·este aparte.: "Como isto é grande e· generoso!" 

O 81> :Ministro ·d~ Justiça continuou affirmandc que 
· turlo aqtullo apenas desvelava a força. 

Interrompi. a 1n1eu turno, o orador, dando-lhe un1 :apoiado. 
e acompanhando-o ele algumas pln·aRr.s no sPnf'.i.rlo .r~m que o 
orador ponderava. . 

O Illustrr. l'epresenl'an t r da Bahia f'SLava· então ao n1eu 
l~do, c4 a meu lado estava, t ambem. outro illust.re representante 
de Pernambuc.o. e nossa oceasião rlarrlrjavnrn apartes rle t ndos 
ns lados sobre R. Ex. 

· Mas netihun1 reprr.sentanLe, nenhum n1en1bro rln Con
grr.s~o. fez o elogio da .força, nenhum. rrpnhl ieano o faria. 
Foi utna cahunnia ela fatalidade. · 

Quando S. Ex. di~se que .o rliseurso elo Chaneeller de 
Ferro, quc~r~ dizer, .rln Impm~ador fla Alleinanha~ revelava 
ap.e~1as o lr'IU1111Ülo ·da força. acon1.})anlH~i-o, porqun nos pu
bhmst.a~ moqernos, em todos os h istoriadorr.~, leio que a Con
federaçao da Allen1anha ~nffrr. fi. acc,fio rlr. Uffi'a COfl'rnt.e im
petuosa, que a leva para a nnirladA. 

. O~ 11ovos r~~ soberanos .ParecCin ouvir un1 conselho da 
Historia, 11111 gr11.o :rle angust1a r. de nr.eessidadP, que ven1 dn 

· fund~ dns t~empos. r: l~va. a Allr.n1anha, prla voz .cta Prussia. 
á umdade, a homogenr.Idacle. · · 

" A Prussia pa~'3; esse eonseg~nme.nto tem aproveitado tudo. 
me::;mo a n1á, pohtwa da Austr1a e as suas diffieuldades in-ternas. 

-
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Houve un1 ten1po en1 qu~ Bm·lim, Francfort., Leipzig, 
SLutt'gard erarn corno que o· centro, ·r.m que se agglon1eravarn 
a aristocraeia do talento, os geancles artistas, os ph ilosophos, 
os poetas e os sabias. 

Fóeos isolados revertera1n a sua luz brilhante e variada 
sobre o resto da Allemanha. 

lVIunieh Linha un1 caracter espeeial. Pelos seus rieos 
mu:;;eus. pelas suas galerias de quadros de todos os rnest.res 
nfmnados~ de todas a~ escolas, pelo nun1ero dos seus magnificas 
n1arn1ores~ tornava-se urr1 centro {'.special elas bellas artes~ onde 
naeinnacs o extrangeiros vão ou para instruir-sr. ~ ter 1110-
tlolos superiores, ou para vei-os e acln1iral-os. 

Hoje, á marge.n1 do Rheno, Dusseldorf rivaliza con1 M.unieh, 
e por toda a parte da A.llemanha, como para unil-a por laços 
1nais subtis e rigorosos, partem de todos os. pontos sern fixar-se, 
con1o nos grandes tempos de Goethe, em Weimar, ·e .... 

O Srt. PRESIDENTE- Observo ao nobre representante que, 
tendo pedido a palavra pe.Ja orden1, não póde, a pretexto de 
fallar pela -ordem, fazer un1 discurso no genero do ·que está 
fa:zenclo. 

O Sn. Lu1z DELPl~O- Mais dous n1inutos. Sr. Presidente. 
e eoncluirci. as 1ninhas obsr-rvaçõe .. ". · · 

Senhores, ho.i r. ln da a preoccupação rla Alle1nanha con
verge para un1 só ponto, (~ a sua unificação. 

Os velho:;; rstados 1nerlievars I i quefazr.n1-se~ ery.stalizan1-
f:IP~ procura1n coalhar rn1 firn h loco u nico, forl.e, ,indivisível. 

Quando um indivfduo. dn máo earacter reconhneido· faz 
un1a ar.ção boa~· procuro na irradiação da brancura do seu 
acto, ver onde. ellc escondeu a 1nancha da perversidade. 

No acto bom, o que !3arece filho da liberdade, vindo de 
um povo, onde impera .o despotismo, proeuro ver onde se es
conde o ge.rmen da força. 

O SR. PRESIDENTE- Sou obrigado, pelo Regimento, a in
sistir na obscrvac,ão, que ainda ha pouco fiz ao nobre rern~e
sentante. 

O SR. Lvrz :OELFTNO-Sr. Presidenr.e. nã.o posso con-
. t.inuar. ·· · 

1\'Ias l.enllo lavrado o meu prot..e.sto. Rou an1ericano: quero, 
desejo, para nlinha .Pal.ria os grandes n1oldr.s mnericanos, e 
não os rüoldes de u1n povo que se unifica pela força. · 

. A.qui. vim~ para aqui n1andara1n-nw. rn1 nome da Re.pu
hlica federativa e da liberdade: em non1e da Republica fe
dorati.va e da liberdade procurar·e.i cumpir o meu dever. -
. O RR. ARiSTIDES MAIA (pela ordem) pede a palavra ·pela 
orden1 porque não poude conter-se deantc do aviso~ que. teve 

. o desprazer rlo ler hontem, elo Sr. Ministro rlo Inte1'ior, di
rigido aoi=i governadores dos n~tados. 

O SR. PRESIDENTE- Observo ao nohre representante quP. 
a J1ora do e:x:perlientr. acha-se· finrla. 

O SR. ARIS'l"IDI~s MAIA, nr~tn caso, re.quei~ S. Ex. con
sulte o Congresso afim dn :ver si esse eonce.de-lhe. einco nü
nutos de urgencia. 

Em cinco minutos dirá o quP f em a dizer. 
Consultado, o Congresso approva o ·requerimento de 

ur~e.ncia. · 
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O Sr. áristide:: Maia- E·_:_ :-~-_: .. r: ... _, .. j~~ 
; -· ~ < ~ ~· ~I ~ • 

(:, ~?~. -~=s:-=:-~s 2\L:._:_:._- ... ~ :::-.:~a 1~~:-·::~-,-.:,~:a~ .. ã~~l ac·int(~~a a 
.:-~:2 C>~·Dg::-;:;.::;,.~.. -~wif(,.s op.:~fad,).'!.· 

(1 ~?.. E?.:c-~~ (i:;::::r_:::::r~.-=·- E. r-~·y, d.:-3a:or·i). 

O S?.. -~=3T:i:=·E~ Ji~=-~- Si a:;, eleiÇ:0?3 d·:·::. 23~ado:. ;::;,:a--.-a:-1~ 
:T.:.a:--·c~atia~.. c~l a\-}~~=1 (}.(l TI(ii\:·~ :\Iin}~tr·c- 0:·a :nu~ 1l 'Jf í'l í .. t:-,.s 
or..~c,iaâo.s- : r~·:c:a12to. 2332 aY:i3ü 3.::. -te.y;:~ u:::o C·b.i.:-c~iYC•. •· ,~~:-3e 
rd.-·~2eii,-,:.~ fc,-i a :rD,:,eãci en1 na,Ja ,Jt?~r·e~T.)t?itc~5a .. ,~~~:..-~- TracJa aéin~·~·~a 
cj,~,·- (:(lllgT-~330. -'.4.i<.i'iOd.&.s.· -

O C.-:}:o.g~·;:~~3C; Tiã(l m~i·?eia ·?33a r--:-3p(·3ta. t~ :i~;ha .::-: ~iir·ei~o 
d·:: 3•.::-::: :::1f!i:: C:t)lliid-?:·ado ·p21·=· Sr-. )iini::.~r·o dü I::--1~ ·=~::·ior-. )17âf(.·.~ 
o pc_, ! . .IJ â(JS r: o.l~.; ti. n.~ íi pari e s .' 

O .:rr·adüT 1 '"In lidr. D(•3 .i·Y!TJa;:os que T•?TI1 ha..-id(l C·~~nfer·ên
,: 1a3 d 1ar·i a3 d(! 2\1 i nist t?T·i •=l c:o-n1 o t:" l1 .:-f <? do GoY ernfl Pr·.-;yj~(·:-·2 ·~-= 
rüa3 y_~ar·T?tE' iJUT? la-\Ta Cürnn1eio d~~ac-Ct)I·dn t?nt~··=· ('lS ~-:·,,--rnf.l-..=•.:: 
(k' :\iin1;:::~ .... :r·}(~ :: .~, illu~tr-;:. -patr-iotB. que .=.n.1 tã·=· boa llüra :foi 
cesllc.c-adc• á ·r.r-e:nt;. dt:>sta ::_\aeãr·. .Yumr:t'')S'JS Oiji)iod·~~~~~s. Jl?útc, 
le'ín _: 1:-c u. U (, b-::1n.: ~ -

_-\ üpinião public-a j~i ~2 i ,::._~fl TT.:anife:;,~adC•. r~~::-r:• Y2Z<?3, ,::. 
te~n e2contr-ad~:-t. e ha d.:- t?Ilc-c.ntr-a-r. ne::.t-:: C(•ng·r,:.~~c· :3. 
~dhe::ão. qua3i QlJ'~ pc~~s~=: a:f'~.ir·rnal-(í .. ·?,::. 9ue (1 ~Iar,::.c-flal, T!eo
;~Ctr-Ct • ha ~je. :3e:::· •) I-'::ln1e1r··~· Pr·?~2oerr:.: de3"la Ro?~:ll. .. mh:.::·a. 
Apowdos.: 

1_:--li-\. Yoz- 2\Ier-.:ee-ü. 

O SP.. AIU5TIDE~ )L;.L\- Pois berrL. 3i e5te -~Iini~terio 2~tã 
r::-m desaecor-do cc_._::r11 ellt?. ec.rno e:3tá dando pr.:)'Yas P•?1a di
.. .-~:--gencia QU•?. o 3Iini:::tro do Intt-r-ir,r p1antc~u na repre3entacão 
de ~1jna.:::: ·.-1-p(.Jiad.-,.~... (· niit) opoiruif,,,. · . peJa •liYt·r-g"t"'nc-ia aue 
e::s:13te na pr-op:r·ia d·?putar~ãt~l pauJi~ta c-•Jntra 1m1 do~ n1in15~:'05 
'Apt:..fa.d')8. nii(, opoi·adc,.~· i? apod._,~.-. P•:.lc1 farh• fk, Sr. )11n15irn 

da F azenôa nãü ; e :r- (·•:-tillDarr?.é'i d•~ ã~ i:·,:--n f erenc-i a5 n1in i5t•:ri a .... ~. 
e .r•.:):·qu.::~. tar.r::~·~rn. (• ~r~ :\iiJ'21~tr·o ~~~a In3tl'ucc·ãt~ Pub1ica nà·~' 
})Ód-:o C:(·n~ jnua.:-· na g erenc-ja da ~ua pa~ta ]-~~-,r m.~,-.}, ... ~: ia. ~~ 
::r"e~l'.i.·=·r· .~ qn.:_. -::;.:~·:- :'\Iini:<.:y-j(. al,an.i~-.n .... c1 Püd·:r· Jfuif,·,,.;; 
OfJ(,i(.rd·~'·' •· OJ,,-:-,.f.:·s . P'"~r·q:..J.:. (1 :\LDi3t·~·l'i,J cru.:- ,-, c·h,.•f,-. ~itl '~··
....-,-~I·r>=· P:-··~·Yi~·:.::··:.-. (,~·~aniza~-· ba .J;:, :;.:.::.::_·· u:-n :\Iini:;:tc'~'},-i dc·Jin17 i'-"0. 
1-"=·.:-·q~..:·::- ,;_. .-.. ;_, ·=r.:.:: - .:.~:- :;.:.~-ú~:j.~. :>=·:~·=·c·a:· ,·~,·· pa;z ~:~1 al:1.1ra qut:· 
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lhe compete, c. 6 quem eslá 1nr1ig·itaclo para ser o Presidente 
da Republica. (Apoiados.) . . .. 

Esse JVlinisterio. por conscqucncna, ha de ser deflnltlVO, e 
o Congresso não póéle por n1ais tempo supporl:ar- o actual Mi
nistcrio. (A1w'iarlos c apartes.) 

O que o ol'ador· quer é que o sc.u 1>rotosLo fique consig·mldo 
na acta ela sessão do hoje. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO AO •r'r•rULO V DO PRO.TECTO DE CONRTITtJTÇ.~O 

Conlinúa a ·P discussão do LiLulo V do projecto de Con
stituição e_om as e1nenclas apresentadas. 

São lidas, apojaclas c entram c.onjunctarnente em discussão 
as seguintes · 

Eme'nclas 

Ao art. 2° das Dis1Josü_;iJes i1'ans·i;to1'Ías. 
Substitua-se o ar·L. zo pelo seguinte.: 

Os acf.os rlo Governo l)rovisorio, 11fio approvaclos expres~a
. mente. pelo Congresso Constituinte, ficarão depondentes de 
deliberaç;ão do CongTPsso Legislativo. 

Sala elas sessões. :l9 elo janeiro ele 1891.- OUve'ira Pi-nto. 
- Virg'il'io Pessoa. · 

.Aló que o CongTesso Nacional~ en1 se.ssão leg;jslativa or
dinariu, elaborn uma lei eleitoral~ entram mn vigor, para o 
pleito da org·anizaçã.o elos estados, as d isposi(;õcs da rofor1na 
d.e 9 de ,iane.iro de 188'1, no qne tocar ii constituiçã.o das n1esas 
e.leitoraes, fiscalização c recr.hin1cnto ele ccclulas. 

Sala das sessões, 1.6 de ,janeiro elo 1891. -Nüo Peçonha. 

SubsLiLuan1-se os arl.s .. go c 10 elas Disposições transito
rias pelo seguinte: 

Art. Os descn1bargaclores c os n1ombros do Suprc.n1o 
Tribunal de Justica não admiLticlos ao Supremo Tribunal Fe
deral, ben1 con1o os juizos de Direito que, por cffeito da nova 
organizaeão judiciaria. pr.rderen1 os seus Jogares, perceberão 
elos cofres da Uni ã.o os seus aetuaes vrncin1ent.os. mnquanto 
n5.o· se en1prcgarem ou não ob t.iveren1 aposentadoria. 

Sala das sessões, '10 de janc.iro clf'\, 189'1. -.PüHrnino ela 
Silveira. . 

Disposições uet'rtes. 

Art.. 82 .. Suppr-in1an1-se. as pala\Tas- c da Constituição. 

Sala das sessões, 19 de ,janeiro de :LS9'1. -Barbosa L'tm.a. 
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Sub~tit.utivo a1} art. 2" da5 Dj~po::icür~s tran~itor·ías: 

03 actos do Governo ProYÍ5tji"Íü Y~J-·ão lr·is da R1·publica. 
ç:nauanto. não r8\·ogados pelo ~~r_,ngr-r·ssr'. qur· os r•xaminar·(t 
.:~rfl ~:-ua nr-im•·!r·a St··~sãu rJr·&iinaria. 

SuprJrima-~r:. r) rJar-agraph•J unico. 
Sala da:: ~~-·:.::-:Gr·~. 19 .1 ,._ jaJh• i r-u dr! 1891. - [- ,-. lit)tc Rtj

âriy ues . 

. -\.::cr·;-:.:c•·nt e-sr~: 
- .:\rl . Fica abollda a Ciuar&la :\aéional~. di·Y•·nd.•. _ ~~!! 

~nbstituií·â(). ser cread8.S as rr~s.-:·r-Yas d(J E:xt"•rc-H.-,. _ •_I_ .... acc,.»I·•Iu 
com ü :!Órteio por- ba~e para •j rP.cl'utanv~nto rü1luar. - G. 
Be:o 2cto • ~ 

Sub-emenda á er11enda addit iYa da Cornrnissão. creando 
urn SurJremo Tribunal ~Iilitar: 

~ t.·' Onde. se lê - doze mt-n1bros - diga-s.--:- - qu inzP 
rüerotJr-ü5 - e em Yez de - quairo jur·i~con~ultos -- rliga-sP 
--- tr·e:-: juri~con~ulto~. - G. BP:Jiltrr.~. 

Ao art. 83 

O Exer·cito e a Ar·n1ada nacinnae::; cornpor-~e-ãi) por sc•rf eiü! 
roPrliante pr·éy i o alistan1ento. - Sant ,-,g PPi·r·ii·a. 

_\rlrlit iyc, &~ Difcp(Jsiçríes li•rmsitr,tias: 

?\as el8içúe:-; a que :-:e houvrr- rle. proceder para prPrnchi
n1müo das Yaga:-; nó Congr·esso ~ acional~ assiln con1o pa1·a 
membros das assen1bléas legislativas dos estados~ Pmquanto 
estas e aque.lle não tiveren1 decretado as respectivas leis elei
toraes~ o processo da organização das n1esas e fiscanzação será 
o regulado pela lei de 9 de ,Janeiro de 1881. 

Sala das sessões. 19 de. janeiro de 1891. - Gei1e;·oso 
M Gí'(J1le.c;. · 

:\o arL 9'' das Di§jíOsir;ões tr·a.-nsilrJMas: 

Depois elas palavras - Tribunal Fr~ciAral - accrescê.nfe
se:- assim con1o os juizes dR Direito que, por efff>ito da noYa 
organização judiciaria, perclP.rem os SP.us logares~ ~~J11quant o 
não forem_ en1p1'egados na n1ag·ist.ra1nra frdrral. nu. con1 ac-
quiescencia sua, na dos ~stados. · 

Supprilna-sc o art. 10. 

Sala das sessões, 19 de. ,janeiro de 1891. - Geneí'oso 
Jlp"'ques. 

Accrescenf.e-se : 

Art. Todos os funccionai·ios terão uniforn1en1ent.e os s~u~ 
vencín1entos pag·os pAio Thesouro publico c fixados por lei 
ficando supprimidos os emolUinentos, custa::;;, porcentagens: 

Art. Nenhum funceionario poderá ser clen1it.Uclo a be1n 
do serviço publico sem que se . especifiquenl as razões de 
ordem publica que determinaram sua exoneração. sempre que 
o demittido assim o requerer. 
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AI'!.. ..:\ cluarda l\'a0.ional. vt~nlacleint r~~~~>.~·va t•tn l'elac;~o 
au ExmT i Lu .l'1~dentl, será euusli Lu ida velu eouJ unvlu ~las 1111-
1 i das Jos estados~ 1nobilizaclas e1n Lempu Li e guerra sob o euHt-
1uand:> du Pre:::;iclente da Re.publiea uu do General por elle 
norneado .· 

Paragntphu unieo. ~~- abolida a aetual Uui.u·da Nadunal. 
i\.l'L. ~5, 9 110, supprilna-se.- Bco·úosa Li·rna;. 

Disposições lt·ansUodo.s 

Al'L. .2.0 Supvrin1a-sc, e, ben1 assitn, u 1·espe0ti.vo ·para
grapho. 

Ar L. 12. Supprirnain-sc in, f"ine as palavras- 1nandmnos 
portanto- ate o final do artigo. · 

Sala das sessõe~, '19 de. jar~eil'u tlc 1~91. -l:Ja·,•úusa Lilna. 

Dispos'içõe's ueraes 

Al't. ~!,." Seja l'estabelecicla i;t redaljão da Constituição de
cretada ern 22 de junho ultiino: 

'·Os actos do Governo Provisurin, no que 0011trario não 
f'ore.lll' á ·Constituição, serão lei~ da Republit.m, ernquanto não 
revogados pelo CongTesso.- G. Bezou·1·o." 

.Art. 3.0 En1 vez de 1~92 - dig·a-se - 1891. - G. BezoU/I'o. 
Arts. ·9° e 10. Sejam redig·idos do segui'nte n1odo, reunidos 

Bll1 Ul1l SÓ: 

"Art. Os ministros do Supr'cn1o Tribunal de. Justiça, os 
desen1bargadores o juizes de direito actuaes que, por effeito 
da nova org·aniza(;ão judiciaria, perclermn seus log·~re.s, con
tinuarão ª perceber seus vencünentos actuaes, ~rnquanto não 
fOl'ein enlpt~egados en1 eargos de. cgual ou superior reulLLlle
rauão. - G. JJ.ezou'ro." 

Substitutivo ao art. 83 

O Exercito compor-se-á pelo voluntariado, e, cn1 ca~o de 
falta, pelo sorteio. 

A Armada será con1posta pelo pessoal das ·e.scolas o~ en1 
falta. pelo sorteio e voluntariado. 

Paragrapho unico. Em tempo de guerra todos são obri
gados a serviço militar. -Julio Tostá. - H onwro Bapt·ista.
Pinheiro 1llachaclo. - Abreu. - Pa·ula A1·aollo. - La'l.tru 
Müller. - Jusé Aua·usto Vinhaes. - Dion·isio Ce1YJ'tte·ira. 

O Sr. Nilo Peçanha (uw'vhne'nt·o yeral dP- uttenção) cornct_:a, 
cxLranhandi_, o procediluento dos illustre:s representantes que 
tên1 ido ú tribuna estabelecer uu1 cordão sanitario -entre o 
ehefe dictador e os seus rninistros. Que, dada a J)raticabilidade 
da doutrina americana, h;to é, a responsabilidade do ehefe do 
Puder Exe.cuLi v o peran.te .a Nação c dos rninistro:s -pm:antn elle. 
parece que, na diagnose dos actos do Governo, não se separé 
o Sr. Deodoro da Fonseca dos hon1ens que o em·varam nu rno
Il1ento revolucionaria. 

O de.ver 1S tanto rnais h11perioso nesLe sentido quando .se 
sabe que o l\1inistcriu esLá nwrLo vela ce~saf.:,ão. d~ Dictadura, 
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não sendo, porLanLo. leal ct·in1inal-o jú. salvando a pessot_t .rlo 
YC'ncranuo ehcfe do Estado. ·e quancln. fjnaln1cntc, a. c1:ILJCa 
da aeeüo govc.1·namental se fará, findo o pcrio.d~ eonstJlutnte . 

.Alérn disso, se sabe qúo cada un1 elos n1In1stros, _ao ladu 
dos o1•andes Cl'I;OS, f'ez OS 111aiores sacrifíciOS, alé OS do al11Ul' 
:pÍ·np~io. da~ errn~a~. da~ t1·adi·çõr~s. Plll b!~neficio _da ~egTll'an<,:a 
eon1111UlYl. do progTesso c cstabihda_dc. da Republica. . 

Cita ·factos roi'crentcs aos minish·os da Justiça e l\'Iarn1ha .. 
Que não comprehendo c.mno se possa innocentar o chefe ela 
Nação, quando o Gove.rno é u1n, indivisivel e responsayel. , 

Pensa que a sü11ples adopção do facto federal nao scra 
o penhor das glorias nacionaes; a revelação de n1elhor futuro. 
Lembra .que a Inglaterra, depois de. ter ad~ptado un1a das c~n.1-
stituir.õe~ n1ais adeantadas do Mundo, .v1u os seus preeellos 
e as sua~ conquistas violadas, principalmente após a invasão 
da dynastia hanoveriana da Italia. . 
· Len1bra a Hungria. e historia o percurso das llb.e.rclades 

locaes nesse paiz, o seu· n1odelo de Constituição, o, 1nais tarei~, 
a ausencia da vida de relação ad1ninistrativa entre os 111Ulll
cipios, de. 1nodo que elles pareciam oasis no n1eio de un1 
grande deserto. · 

LenJbra. a H.cpubliea Argentina~ depois a :.:;na lei Ol'ganica 
que, nas parles essenciaes, era a ultima palavra da sciencia 
politica, e 1 entretanto, o suffragio popular, na phrase de Calvo 
e J acque, ficou reduzido á esterilidade de tuna n1era ficção 
legal; a iniciativa -e. a auctoridade parlap.1entar. cedendo ante 
a prepolencia do ·chefe do Executivo; o sabio systen1a do po
deres linlitados, harn1onicos, independentes, complelan1ente 
annullado, e os n1eios governan1entaes concentrados nas mãos 
de um só homen1 . · 

Por isso o orador ·c.stá convencido de que, não obslante 
as :victm~ias que o Congresso ten1 conseguido sobre si mesmo, 
de n1aneira a não recear con1paração con1 a Assen1bléa de 
'Vashington e a Convenção Franceza, si elle., repete o orador, 
nã-o. seguir as tradi~.ôcs elo paiz, a sua c:xpcricncia. a Const.i
tuicão, por si, não fará a felicidade publica, e o velho partido 
Republicano pedirá, dentro ·e.n1 breve, a revisão da Carta 
Constitueionul. 
~ . . Dis«:?ute, então, a necessidade de sua e1nenda, inco1npati
.bihzando para os cargos de governadores eleitos dos c.stados 
não só os cidadãos que quatro mezes anles da eleicão dos con~ 
gressos Liveren1 occupado o governo dos mesn1os "'como tam
~eJn, os . que os presid~rarr1 por accasião da eleição . A ~edida 
c 1norahz3:dora o sabia, e reproduz a legislação n1onarchica. 
neste particular. 

Não .vê que ella se possa extender ao illusLrc chefe do 
Gove.rno. 

O gongresso, si hen1 que reconheça o quanto o Brazil lhe 
d.eve, nao rece~e.u Inandato imperativo para ctar..:.lhe a inves-
tidura de Pres1de.nte da Republica. · 

. Advo~·a un1a outt~a emenda sua, adoptando para o pro
Xlnlo _pleito da ~rga~Ização ~os ~stados, algu1nas -disposições 
da le1 de 9_ dc_,_Janen·o ·~ . H1st~r!a o suffragio universal na 
F.rança, Itaha, ~i..:stados ü n1dos~ Dn1am'area. o voto eun1ulativo 
o vot~ proporciO~lal, segundo as opiniões de varios publicistas 
n1o.de\nos. qu~. cita, e pede ao Cong1:esso que cerque 0 pleito 
ele~toral prox1mo de todas. as g·aranl1as para a livre manifes ... 
taçao ~o ,povo . · 

.-··- --1' 
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O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr. PrcsidenLe, sinLo occupae 
a lribr1na quando reina tarnanlla ag-ilação no seio do Con
gresso, provocada pelo discutso elo Se. ~ilo PC<JUlllla, illuslre 
l'epresenLanLe elo fUo de. Janeiro. . _ , . . 

O assurnpto que trag:o para a cllseussao e n1u1Lo drve1·so 
Jaqucllc. que acaba de prender a aLLcnção da Casa c que tanto 
parce(~ IPJ-a jniP!'(~s;-;aclu. 

Estou de perfeito accordo corn o eloqucnLc o·rador, que 
nw p l'ecedeu na Lri!Jiuna. nu nwtlu d!~ eonsidcrar a responsabi
Udade dos n1ernbros do Governo Provisorio, Jnas não acornpanho 
S. Ex. na apreciação que i'ez da atLitudc dos rninistros en1 
face do Governo·' 

Essa attitucle tei11 sido muito digna, n1uilo patriotica, 
rnuito honrosa para elle.s. · 

O Governo Provisorio foi feliz na solução do problerna 
politico, e para que se lhe faça essa justiça é bastante lembrar 
que clle soube conàuzir a Re.volução atravez 1 !1 mezes, sen1 
perturbações da ordmn e da prosperidade do paiz; que de
cretou as grandes reforn1as pe.las quaes anceavan1os - o suf
fragio universal, a separação da EgTeja do Estado, o casar.nento 
civil. etc. 

·sob este ponto de vista. pois, só n1erece enconlios, e. la
n1ento devéras que não tenha sido egualmente feliz, quando 
tratou de. resolver a questão financeira e econon1ica, da qual 
vou n1e o~cupar. 
. Quando se discutiu~ no seio da Con1n1issão dos 21, a ul-
tima parte do proJecto de Constituição, que contén1 as Dispo
sições transitarias, foran1 suggeridos tres alvitres, relativa
n1ente ao art. zo daquellas disposiçõe.s: 1 o, mantel-o tal qual 
estava; 2°, supprimil-o; 3°, modificai-o, de accordo com a 
emenda aprese_p.tada pelo Sr. Saraiva. 

Eis o a:rtigo e a mnenda a que n1e re.firo: 
<< Ar't. 2. 0 Os actos do Governo Provisol.'io, não J:evogados 

pela Constilui.ção, sei·ão leis da Republica. 
ParagTapho unico. As patentes, os postos, os cargos in

amo\rivel::s, as concessõe.s e os contractos outorgados pelo Go
vet·no Pruvisorio são garttnhdos c1n toda a sua plenitude.» 

.A Clnenda do Sr. Saraiva diz : 
"Substitua-se · o art. zo 'J.)elo seguinte, conservando-se. 

po.róm, integralmente, o paragrapho uni.co do 1nc·sn1o artigo. 
"Os .actos do Governo PPovisol'io ·qut~ rm_'('J11 appl'OYaclos. 

ou rnodificados, lJelo Congresso Constituinte, serão leis da 
Hcpublica. Os que não foren1 approvados continuarão e1n 
vjg·or, até que scjan1 re.vist.os pelo Çongresso Federal, a cujo 
exanw · ~erão submettidos pelo Gvcrn_o Provism·io., · 
cxan1e serfi.o subnwtLidos .. pelo Govm·no PeovL5ol'io. n 

qu c não forcn1 approvados con tinrm1·ão em vi go1:. ab~ que 
se,ianJj revistos pelo Congresso Federal, a cujo exárnc serão 
subrnoLLidos pelo Governo Provisur:io. >> 

. Entre os dSlliS a!.vHres e:strnmos, -o da JnanuLonr_:.un do 
arL1g'9 e1n ~.rra InLcg~·J~lade c () de stw SlllJprossfi.o, surgiu o 
i er·e~~11·o al vlll'C rone 1 hador, lcmb_r_·a·do pelo SJ'. Senador pela 
Ba!h1a . 

. Depois .ele. bt·evc cliscussão, fieor:t assentado que~ o arL. 2° 
:-~Prr.a :-il_tpprn1lldc!• poe conter JnaLCL'Ja elo que só o Congresso 
9l'Cllnano poclera Lomar conhodn·wuto, e, assin.l. votando, a 
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(:: .JHill ;~:-;Ü11 dos :.?1 Pnt~.·nllia afa::;Lat· dns 1h•ltal r•:-;. ;lo C~tJug.yt•s:-;1, 
(:unsLiLuinLe a L~riLiea ~oln·o us ad.os clu Gu,·c•t·nu l.I'u\·1~111'1 11 • -

t~l'iLi!Ja lneonvoniente, sob ludus us ponlo;-; de. vtsla, nu lllD-

JHenlo presoule. . 
~~·. PJ•t•sidt~ntP. m·a meu pt·opusitn não Yull.at· ú trilJm~a 

na. pri1neira discussão do p~·o.ject~, e _não occupat'~l~ne, -~n~ .Yl'l
uwira c nc1n ua segunda Lhseussao, do~ a eLos de~~" . <~o\ t:lllll, 
que surgiu do seio da Hevoluc.ão, o com tanta lelleHladc\ a 
te·m conduzido alié hoJe. . . 

Mas a irnportancia da qUL\::;tão econ_çn1nea:· .~rue~ _no _ d tze t' 
Lle Assis Brasil, é a nossa grande questao; a dueec.;.ao lfLW o 
Governo a ella ten1 dado - clirecçãn que não :me parece a 

' t ' n1ais acertada. :c, si nã.o fôr comhaUda desde log·o, or11a;1·-~u-a 
defiuitiva crn detrünento dos 1nais caros interesses elo ·paiz, 
nw _força-I{1 . .a quebrai· o pr.oposito cm que eslava, e vie {lisc.trLil· 
o art. 2 das disposições transitarias. 

Sr, Pre~idenLe, não venho criticar o~ aelos uu . Gc~verno 
Provisorio. O meu intuito, aualysanclu os quu se relaclull.a!ll 
eom os nosso::; proble1nas eeonornieo e fianceiro, ·é 1no.strar que 
elles nãu resolveru esse~ prolhlmnas, e, pelo eonlral'lO, eTeam 
difJiculdadm:; mui L Lo sl'-rias ú soluçã.u defi nit.iva de cttda um 
delle::;. 

Sr. J.ll'l~~idenLe, .nn1 el'l'O politico sana-se logo. não Lcrn 
repercussão n1uito extensa na viela social. pócle não ter ~.onse
quencias perdura veis. :Mas un.l erro econornieo~ ou financeiro. 
não é assin1: onraiza-.se logo, entrelaça-se co1n interesse:-; de 
toda a ordem·, gera obrigaoõ-es, crêa· direi tos, pêa a aec1ãu du 
Governo e, a t1é, do parla1nento. 

l~' po:r: isso 1que n11e .apresso a vir apontar· ao CnngrPsso 
c.ert:.os actos elo Gove'l·no Provisorio~ qu·e ~e me affig'UI'ain Pl'l'OS 
Peonotni cos,crros financeh·os, .que ]lotle1n ainda ser rnii.:l.dificados. 
nã·o tendo, comtudo, a pretcnção de alterar os planos en1 e:xe
eu.ção, ma~, unicamente, o desejo de satisfaz•er o~ reelarno~ Lla. 

·minha consciencia. 
O Sr. Ministro ela Paz:enda, na exposição CllH' rlil'igiu ao 

ehofe do Governo, en1 ;38 de dezernbro do anno pas~ado. sobre a 
situaf;ã.o financeira leg'ada pela :Monarchia á Hepublica ... 

O S:R. AMAHO CAV.~LC.:\Nrl'I - Muitas vezes. rnelhOJ.' que a 
actual. · 

. O SR. L.1~oPoLDo DE Bur..uõEs. . . dissó que csLa sil..ua(,jão 
nnpunha ao ·Gov·erno esforço~ penosos, aos cidadão~ u1na colla
bor2-·ção acliva, n1na .collaboraç.ão cheia dn cfficacia~ de a'bne-

. g-aç.a.o,. de benevolen~1a, de hon1 ·senso·; a 1·enuncia de habitos 
l.l··adtc1ona~s, - habltos qn.c, no dize e .d.r. S. Ex., nã.o podian 1 

~er. F;~LPPl'Idos pelas 1neclidas adnünistl·attiva~. ainda as rnai~ 
J nd1 ewsas. · 

.!E' _·para eorresvondel' ao aJ~pellu elo nobre :Minii:iLr11 da :Fa.:.. 
z~nda ~~-~Le e;t ve-t~ho a e~ta tnbun~. niôrtnentc vendo que os 
or adur e::; que nella. 1ne. tr.n1 precechdo nau SL\ têm occupad.o 
deste, assumvto, ahás 1mportanti~sbno. · , 

O Sl-L .. A.MARO CAV.-\.LCANrrt- O 111ais •illllJU'l'taul.e • 

. q St-t. I .. EoPuLHo u~ BULI-IÕES -. No:-;se LH'Peius11 dueunH~nlo 
lJuhlwo, a, que 111!~ refu~~, o no~bre Ministro da ~~,'azenda expõu 
o , esta~.t! . ~cono~n1c~o e_. f I?_aneeu·u · l\l~l que PtwunLL·ntJ 11 paiz; 
~az1 ~ cr It!c~ do~pr_oce::-so:-, empregado~. pelo :-:;eu anleee::;so1· na 
ges.tao do~- .~egov.o.-:; da sua pasta; condcmna a:::; soluções dadas 

r 



po1• elle aos problmnas e.coF10111icos . ~~ financeiros, . e., fina1-
mc,nLe, apru:-;enta as :-;uas ld'e,as. Jnanr1nsta os seus ponto~ de 
vista ~o'hre esses problmltas, LL'a~~ancln D TH'Ogrannua, a llnha 
de eunducLa elo G·ovurno Pr·ovisorio um rnatol'ia de despesas 
publicas. 

O S·H.. A :\L-\HO C.\ ''"\LC.-\NTl - ..\a ex:e~ttt_:ãu. (• pc~ na q 1 L e .l'i
zc~~e. o eontrari o. 

O 8H.. LEoPuLDu DI~ .BU.LHÜES - .Pt:'·l'g'utlto, St·. Pt·l~sidentc. 
fui justo u nobn· Mini:-;Lt·u da }'::lzPnda na el'iU~a qur fez elos 
acLc;s do seu antcl~e:::;::;ur ·? CumpritL u Uuvet·nu o pJ·ogranuna que 
~e ilnpoz ? São verdadeiras as idéas ~~e.IHHmlkas. sr.gurus os 
pontos rle vista do nobre l\Jlinistro da Fazenda'? 

As resposttas a este:::J itens resurn irãu u n1eu discurso. 
Sr. P resiclen te. u nobr1• L\1inist.1·u ela :Fazenda. cujo nonH~ 

peçu licen~,~a para declina1·,. o Sr. Ruy Barbosa., já se tinha re
velado brilllantenwnle na Imprensa corno ag-ItacloL ~orno de
Jnoliclor, e(Hllibate.ndu :-;it.uaçõe8, Jninh~t.c•rios n instituições; 
agora, no (i-nverno, 8. :E.:x. revela-se um espiriLto organiz~ador. 
Gon1 eí'feito. a suppre~são da tarifa differencial do Rio Grande 
do Sul e de· .Matto Grosso, a extinc·Çã{) do contrabando nas fron
teiras do Sul, a organiz:aÇã.o do ·serviço ele estatística, a creação 
do Tribunal de Contas, são provas rnais que eabaes de que 
S. Ex. con1prel1endeu as necessidad.es actuaes, a elevação da 
sua posição~ na qual soube manter-se. 

Mas, Sr. Presidente, não fosse o nobre M.inistro da Fa
zenda tão apaixonado na defesa de suas idéas, na sustentação 
de seus actos, ao ponto de tornar-se injusto para con1 os seus 
ad·ve.rsarios, ao ponto· de conden1nar a pr-iot-i, systhematica
Inente, tudo quanto fizeran1 seus adversarios; tivesse S. Ex. 
mais ealn1a na apreciacão elas condições e~.onorn.icas do paiz, 
teria feito, con1 o talento privilegiado de que dispõe, con1 a 
aetlvidacie que o disUngue. ·co1n a plenitude de poderes de que 
se achava investido, uma acllninistrac;.ão proveitosa para o 
paiz, e fecunda de. gloria para a Republica. Mas o Sr. Mi
nistro da F'azenda, do1ninado pelas contrariedades que soffreu 
nas Iuctas en1 que se om:penhou, - contrariedades que deve
rian1 ter dcsapparccido, 1111as que nã.o dcsappareceran1 depois 
da victoria -, continuou C·m .seu novo posto~ assUJnindo a pasta 
da Fazenda, a propaga·ncla contra o regünen decahido. Assin1 

·é que S. Ex. não teve· a necessaria in1pareialidade para jul
gar os actos do ::;eu ant.ece~sor, e pur este ruotivo a :::~Lla expo
sição ao ehefe do Governo Provisorio resent:iu-se desse de
feito e não pr·oduziu aqnella in1pressã~o que tanto se esperava, 
não só no paiz', e o mo fóra delle. 

·Senhores, nesta n1ateria nada se inventa, nada se innova. 
Si S. Ex. não quizesse tudo destruir para ter~ sirnplesmente, 
o prazer de const_ruir de novo; si. porventura, tiYesse aprovei
tado e desenvolvido os bons elen1entos que encontrnu, o paiz 
estaria n1~is p1·ospero e 1nais Lranquillo, S. Ex. teria pou
pad_o as torças qun perdeu (-•.Jn luetas ~~stereis, incorrendo, 
muitas vezes, nas censuras que fez ao ~eu antecessor. 

A quebra da tradição :.1a g'estão do::; negocios da Fazenda 
ó uma calan1idade, e, huj e. ningumn eleve estar rn ais couve
ciclo desta verdade do que o Sr. Ruy Barbosa. 

S. E·x. podia ter extirpado os abusus que denunciou taes 
COl110 OS auxiliui::' (i lavoura, poupando, eom.u poupou, aos co
fres publieo::; a son~n1a ele -10· rnil contos ele rié.is, sen1 conde-
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rnnar de envolta con1 elles medidas irnportantes, que deviam· 
ser aproveitadas, n1elhoradas e completadas. 

Vejan10s, agora, qual o prograrmna co~ q~1e se apr_esen
tou o Governo Provisorio. e para saberrnos s1 for elle realizado, 
será bastante confro~ntarrnos as palavras do Sr. Ruy Barhosa 
com os actos daquelle Governo nos quatorz~e mezes de sua 
gestão. 

Ou-çamos o Sr. Ministro da Fazenda (Zê.)·: 

«Avantaja-se a un1 mil hão de contos de ré is a so~11n1a do 
debito nacional, que nos deixou em herança a Monarchra. 

I e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • , • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ''' • 

Fica sabendo, assim, o paiz o que deve, por ·este lado. 
a~, regirr1PU en1 boa hora extincto, e a :.}não poucas ~audadcs 
tern ellr~ direito da parte das classes cujo trabalho pl'on1uve a 
ic.dustria, opulenta as fontes do imposto e cios~=nvolvi:~, a l'l-
queza geral. · 

Ao n1esrno tempo, ven1 esta lição a ponto, para servir de 
advertencia á Republica nascente e, com especialidade. a os 
seus fundadores, cujo exemplo não póde deixar de influir no 
typo de nossos futuros costum1es, afim de que saibarnos evitar 
esse escolho da prodigalidade, que tão profunda e fatal attrac
ção parece exercer, em nossos tem,pos, sobre a politica das de
mocracias. 

Cortemos, concluía o JVlinist:r.o da Fazenda, energicame:-nte, 
nas · despesas. . 

Eliminemos as repartições inuteis. 
Estreitemos o ambito do funccionalisrno, reduzindo o pes

soal e remunerando-lhe melhor os serviços. 
Fortale·çamos e n1oralizemos a administração, norteando 

escrupulosamente o provin1ento dos cargos do Estado, pela 
competencia, pelo rnerecin1.ento, pela capacidade. 

Limiten1os as aposentadorias aos casos taxados na ler, e, 
fóra destes, apenas, á.s exigencias de uma selecção severa. Não 
n1ultipliquemos as pensões, em que, gotta a gotta, se podem 
avolumar torrentes de despesa arruinadora. 

Cinjamo-nos, na creação de serviços novos, á necessidade 
absoluta, forcejando, quanto se possa, para que a cada par
cella na columna dos ·sacrifícios corresponda uma verba com-
pensadora na das economias.» -

UM SR. REPRESEN1'ANTE - Foi conselho que elle deu 
-1 temp·o, e que não foi acceito .: 1 

. _ÜU!RO SR. REPRESENTANTE' - Que elle foi O primeiro a 
1nfrrngrr. · 

0 1° SR. REPRESENTANTE -· E.m que? Accusação não se 
faz sem prova. 

0 ~R .. LEOPC?LDO. DE BULHÕES - Depois de 14 mezes de 
Governo dwtatorral, rsto é,_ sem as pêas da legalidade, sem os 
e.J!lbaraços do parlament3:r1smo, e, até, livre da critica da opi
nu~o que se exerce pela Imprensa e pela tribuna popular de
pois _de to~o. esse longo temp.o de calma e de tranquilidade 
publica é llcr to perguntar ao Governo· si conseoou · · tt 
P ublica é licito t - t:l lU ev1 ar o 

' · 12er~:un ar_ ao G~verno ~si conseguiu evitar o 
escolho da '[YrC?dwalldacle ~ - s1 conseguiu cortar tunda nas 
despesas, eltmtnando 1'epartitções inute-is. sr" conserr . l' . 

~ ) , t:lu1u tmt-
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tar as aposentadoJ·ias c as pcnsues, {oí'lalecer a adn1.irâstraçi1o~ 
e finalrrlentc, si consogu i ll c i ngh·-sc, na crrm-ção do servlços 

' l . l 1 novos, ú abso ui a JWef'SS1' af10. 

O SR. FoNsEUA HEK\tEs -- AJ'ianeo a V. Ex:. que n1ui.tos 
pedidos de pensões Lêrn sido devolvidos ao Congrrss.o. E outro 
qualquer gove,rno nã.o poderia ter ev~lado esses eseolhos; ~ra 
preciso que iossen1 h0111ens predestinados. 

O SR. LEOPOLDO DE BULI-IÕES - Não onLral'ei no ox:urnc 
destas questões, l)Orque entendo que soda antecipado o in
opportuno. 

0 SH.. CAN'l'ÃO E OU'l'ROS SBNHOHE8 - Apoiado .. 
0 Sn.. LEOPOLDO DE BULI-IÕES - Alié-1n disso, não 1110 sint·O 

habilitado para esta discussão, desde que n1o fallarn os chulos 
officiaes constantes dos relatodos dos n1inistros. 

O nobre l\'finistro da Fazenda, porén1, se incurnbiu de 
responder-nos. 

S. Ex., t01nando a palavra, aqui, na sessão de 16 de de
~en1bro, no debate so1we a discrinl.inação das rendas, teve 
occasião de nos diz·m·: «A nossa receita. ascendcr;i c.ruanclo 
muito, a :IGO. 000:000$; a nossa desposa não podctft. s0r- jn
f'orior a 200'. 000: OOü$000. 

Consegnintmnente, ;já eonheccrnos Llln deficit de réis 
40.000:000$, igual, exactan1ontc, úquella economia que S. Ex. 
fez coro. a suspensão elos auxi.lios ü; 1avoul'a. 

·S. Ex. foi alJé-rn, c disso (lendo) : 
«O Governo Provisor lo sacm.1, talvez;, de1nasiaclu ~obro o 

futuro, arrebatado no desejo de accelcrar~ por impulsos arro
jados, o progresso rr1aterial do paiz; o, no ardor dessa ag-i taç:.ã.u, 
assun1iu~ talvez, para o Thes-ouro responsabilidades exces::;i
vas. Mas essas, at1é< ce1·to ponto. aind~ sã.n ::;usceptiveis ele JJ)()
dificação, e, segundo os calculas do Ministerio da Agricul
tura, não con;.eçarf.iü a oneral'-nos senão r.n1 uina quinta pa:rlc 
no orçan1ento de 189·2. >> 

:Mas, Senhor:es, por que n1oti.vo o Governo não poucle reali
zar ü progran1n1a que lhe foi traçado por u1n dos seus orgãos 
mais autorizados, log'o no segundo n1ez da sua gestão? Res
ponde-nos, ainda~. o n1esrno Sr. Ministro da Faz:enda: (Zê) : 

(~·Senhores, a legalidade não é só un1 baluarte para os ad
n1inistradores; é~ tmnhen1, sobretudo, onde houver 11os ho1nm'ts 
9-e E'stado seatirnento ào dever, urua coura~.a 11ara os aclnünis
. tractores . » 
· Conseguintenwnte, a J)jctadul'a (~ o def"icü, o Sr. Ministro 
da Fazenda o diz. A causa do desmoronarnento financeiro, que 
veiu con1plicar a solução do problen1a federativo, impossibi
litando a discrüninação elas reaclas, e crear en1baraços quasi 
que invenciveis ;á soJu.ção do p1·oblcrna oc·onon1ico, entulhando 
os canaBs da circulação de papel-moeda - ~~ a DicLadura. 

Si no espaço de u1n anno ella produziu u1n asscnnbroE;o 
deficit e oondernnou-nos por largos annos ao curso forçado, 
do qual a Moharchia j!á nos havia livrado, onde não nos con~ 
duzil~ia, si, coh1o se annunciava, ·nos governasse por cinco, oito 
ou dez annos ? · · 

Sr. Presidente, passo á terceira e ultin1a parte do n1eu 
discurso, si é que este non1e rnereeem estas desaljnhavadas 
considerações, que faço. 



";\j'"' a-1~Jc-J1aclo ·, ·v. Ex. vai fai
Ü;~r Sn.. H~PRESEN1\\N'.l'.8 -· .:_,ao 

iando n1uiLo bern. 
o Sn. LEOPOLDO nE Bur..HÕ}~S -- J~S s.olu~ .. ?c.~. Cll~e.,o S.l'. l\~.i~ 

nistro ela :B'a7(;nda tc1n dado.::~ qnL':~Lao· banc.au~ L' L~ .d.~) . .n:LH 
circulante ln c par.eccn1 pcrigosissuHas, pot que LLcJ.Irz.anA o 
papel-n1oeda e o curso for·çado: dP.Ler·nnnando gTalH es u-
ctuações nos preços e nos caTn:tno~. 

O Sn. SBRZIEDELLO - Não apoiado. 
o S:H:. LEOPLfLDo m~ .. Bur..nõ:~s -. N~o .'l_le. uecu]im.re~ /la 

rnulLipliei da de ou _da u~l{~ade bane~r1a; lln\Üal-L?:'~-~.l· '"".· a: ~c~= 
lysar os actos do ~h:. Mnnstro ela 11 azenda con1 1 elaçao d l;ll. 

ccüar-ão e aos catnbws. . .. . .., 1 ,_,. .. 

bual a siLualdãO cconotnwa e ünarweu·a L_\Ue ~. .~,..-... {~n-
controu e qual a que creou em -111 1nezes de gnverno? C.onfron-
ternol-as. . · 1 · t a Ao inaugm'ê::U'-se u novo :t·egl men no pa1z, o can1 )lO cs ·.a v 
ao par, ou acilna do par. 

O Sn. SERZEDELI .. o - Artifi(;iahnentc. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES ~ A.drnira que, artif}aln1ent.ó, 

se tivesse podido 111rc1nter o can1bio ao par, desde jar:t~~!o a no
ven1bro, quando ·O Sr. Ruy Barbo~a. eon1 g-.rande .ctJfflculdadc. 
só poude sustentai-o por alg·uns eh as. . . . . _ . 

o cambio e~tava acin11a do par, c ex1stli:.t. Htn banco sol:tda
Jnente constituido, de lastro n1etallieo, emlittinclo nota.s: Lnn
vertiveis, ·á vista, ao portador ... 

o SR • .SEHZEDELLO - r.rudo :isso era phantasmag·or.ieo. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -. . . Lendo f)Onttractado eorn 

o Governo o recolhin1ento ele todo o papel-rnoeda do Estado 
dentro do praz'n de cinco annos, .e üüciado logo a ope.ração. 

0 SR. SEHZEDELLO dá \1111 apar~Le. 

0 SiRi. LEOPOLDO DE BULHÕES - 0 nobre :Ministro da P'a
ze,nda, em sua .exposiçã,o, consignou o recolhiinento de réis 
4. 50.0:000$. de papel-moeda lá Thesouraria geral, pelo Banco 
Nacional. Sobre isto não póde haver duvida, é .questão de 
facto. 

As c~ondições financeiras não eram difficeis: havia re
cursos nos cofres do Thesouro, havia recurso na deleg-acia en1 
L-ondres, para os nossos cümprornissos. no exterior. O Ministro 
da . Fazenda. havia eonseguido levar a seu ter1110 urna opera
ção importantissima, qual a conversão dos juros da nossa di
vi·da .externa. 
_ Conseg1:1inten1~nte, n~o podí~ ser n1aís lisonjeira a sítua

çao econom1ca e flnancmra, ao Inaugurar-se~ entre nós o re
gimell: republ.ic!lno. (Apoiaclos.) E si assiln não fosse, como 
poderu! ter VIVIdo. o actual Governo, sem novos in1postos sen1 
operaçoes ele. credito ? ' 

Agora, pergun~o, ~r.Presidente: Por que razão a situação 
tornou-se out~"a, e 1nte1ramen~e. o_utra? Então cntrava1nos fran~ 
ment.e no reg1men d~ conv~rhb1hda~e, e cr~io que, hoje, ainda 
~star:1amos neste re.g1m_en SI outra tivesse s1clo a direcção dada 
as finanças da Republica . 

O SR. ÜITICICA- Si continuassen1 . 

. O Sa. LEOPOLDo DE BuL:T:nõEs- Si o nobJ.'·e Mini::;tro da Fa
zenda, em vez de crear essas fabricas de. papel inconvertível, 
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'tivesse, pelo. contrario, ido mn auxilio elos bancos, de con!or
midade eon1 a lei de 18 do julho de 1855, isto naque.lle per1odo 
de contracção do credito, en1quantn perdurava o panico pro
duzido pela Revolução, creio, Sr. Presidente, que. mais tarde 
poder-se-ia, facilmente, reatar a operação, continuai-a & dar. 
assin1. á circulação a desejada base 1ne.Lallica. 

Outras, por(~m, o n1uito diversas, foran1 as medidas to
n1adas: en1 vez cio rnedidas de caracter transitorio, como os 
auxilias segendo a lei de 1885, o Governo tomou me.diclas de
f'jniLivas; 0111 vez de n1eclidas. senão tendentes ao resgate do 
papel-moeda. que. ao n1enos n·ão aggravassen1 este mal, o Go
verno ton1ou a peor das providencias que as circumstancias 
podia1n-lhe suggerir, qual a de en1ittir e111 larga escala o papel 
inconvertiveL baseado sobre. apolices. 

Sr. Presidente, nunca vi a circulação fiduciaria tão des
envolvida, com caracter tão accentuadamente definitivo, entre 
nós, como agora, nas condições e.m que o Sr. Ruy Barbosa a 
collocou. 

Eis-nos, pois, em face de duas escolas economicas, per
feita111ente distinctas : uma, que considera o papel-moeda a 
divida n1ais onerosa rlr nn1 paiz. que o considera como uma 
ealanlidade publica ... 

O SR. CHAGAS LonA'rO- Si o paiz te111 renda bastante, o 
papel-n1oeda não ~~ un1 rnal. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLl:-IÕES- ... con1o uma vergonha 
nacional, con1o eancro, que de.ve ser extirpado por todos os 
meios, r.omo u1n perturbador constante dos cambias: a outra 
escola- n a nsta :me p.arecn que. sn filia o nobre. Ministro da 
Fazenda. PntendP ctne o nanei ineonYPI'tivrl t> innnr·:=>nt.r. f>. unl 
cxeellentn agente ele eireúlação. . . · 

O SR. CARVALHAL - Jnstan1ente; até certa quantia é . 

Ü SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- ... que nenhum inconve
niente produz, nenhun:m. influencia exerce nos preços e na 
taxa do can1bi o. e, nnaln1ente~ que P. un1a salvação e uma 
gloria. 

Sr.. Presidente, a prin1eira escola econon1ica. felizmente, 
é a que dornina no paiz e te.n1 tido, continua1nente. por felici
dade nosE:a, Tepresentantes no· governo do Estado. · 

Ern 1824 já o papel inconvertível ineoirnnodava o Governo, 
tendo~ aliás, apparecido na circulação e1n 1819. En1 1824 
contrahiu-se un1 ê.n1prestin1o externo de quatro . n1ilhões es
terlinos, para a eonversão do papel-n1oeda. 

Infelizn1enü\ porén1, o desequilíbrio o1~çmnentario, as des
pesas ordi11arias do Governo absnr·vPl'arn aquf~lla son1n1a. 'e.m 
prejuízo de seu de.sLino principal. · 

En1 1830, o· Visconde, creio eu, de Barbacena, Ministro 
da Fazenda, dizia: 

"O fatal inimigo que deve.mos cornbater. e que un1a vez 
vencido Lodos os outros desapparrer.rão, f~ o papel-1noeda." 

En1 183.2, Brr-nacclo PrrP.ira rlt• Vase,onerllos. lVJini slro rla 
FazPnda. rP L' r r i 11dn-sP. iÍ. nossa c ieeu la~:ã.o nwrw1ari a~ cl izi a : 

''Cada. dia cpw rel:ardarn~os n l'Pmrrlin drssr n1al~ apr(yfunda
se o ab~~sn1o quP. va1 engollndn a fnJ'Iuna publies r os n1eios 
ele acud1r ao seu progre.sso ~ '' 
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En1 1833 o Sr. Araujo Viilnna, d~p~i? Marquez cie Sa
pucahv, sendo Ministro da Faze.nda, o d1r1g1ndo-se aos rel?re
sentarites da Nação, que tinham sido convocados eJ(traordina
r1amente. para resolver sobre as n1edidas tendentes a melhorar 
o meio circulante, escreveu: 
. "O assun1pto que vai oceupar-vos não pód~ deixar de 
ser n1uito 1nais arnplo e de maior transcendenc1a d_o que á 
prin,1e.ira vista se afigura; cun1pre dar ao papel c1r~ula!}te 
uma garantia que o torne menos dependente das osclllaçoes 
elo mercado, até sua i'inal amortização." 

Nesse. ten1po foi non1eada un1a comrnissão ele .inquer!to 
para estuda·r os n1e.ios de n1elhoray-se o agente de c1rculaça~, 
e essa comn1issão che.gou ao . segu1nte resultado : que se dev~a 
crear um fundo àe arnortização para o papel"""moeda, na razao 
de 5 o/o ao anno. , 

O parla1nento c o Governo acceitaran1 este alvitre, con1. 
algun1a modificação, e resolve.ran1 alterar o padrão monetario, 
·passando o can)bio par. que era de 67 d. por 1.$000, a 43 e 
2/10d. por 1$000. 

Em 1846, continuando o papel-1noeda a depreciar-se, viu-se 
o parlamento na contingencia de reproduzir a me.dida de que, 
sem vantagem apreciavel, havia lançado mã.o ·em 1833~ isto é, 
alterou de n•)VO o padrã.o 1nonetario, vindo o cambio par a ser 
27 d. por 1$000, e não n1ais 43 2/10 d. por 1$000. 

AerediLava-se nc.sse tempo que a lei econon1ica que re
g·ula as emissões de papel conversível podia-se applicar tam
holn ás en1issões · do papel-moeda, e, nesse. falso presupposto, 
o legislador,. em 1846, .auctorizou o Governo a ampliar, ou 
restringir, a circulação do papel, segundo as circumstancias. 
,julgando poder, assin1~ evitar a sua continua depreciação: o 
que nao conseguiu, e .ián1ais conseguiria. . 

Em 184 7 Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, como Mi
nistro da Fazenda, escrevia em sou relatorio: 
· "Afin1 ele. eviLar as frequentes. oscillações do v~Jor do 

· papel-moeda, que alteran1 as relações entre credores e devedo
:ees, eaus~m perdas iJTlprevislaR e. lucros indevidos, e tornam 
esta p1ed1da nnpropria. para servir de unidade ou padrão de 
valores,. dotastes ao p;:tlz, Senbores, mn o anno proximo pas
sado, r-o1n a lei ele 11 de. 'setembro de 1.846. 

Tudo qt1anto conc.orrer para tornar n1·ais finne a estima 
e_ valor elas noL~s do g,overrio, quo constitumn a parte prin
mpal da r:ossa Cireulaçao~ eleve s~r posto em pratica, etc.~ etc." 

Roch;'!gue.s Torres~ Sr. Pros1dente, em 1857, dirigindo as 
nossas flnançq.s, propoz ao parlamento o resgate lento e 
gPadual ~q papel-n1oeda, o em 1853, referindo-se áquella pro
posta, d1z1a gue não des~onhecia as 9ifficuldade.s e perigos 
que eneontrar1a. na execuçap de tal medida, a não ser auxiliado 
por u1n banco, que se encarregasse de substituir por suas 
J?-Otas _o papel do Goverrw; n1as estava convencido do que seria 
Jrrea~Jzavcl a esse tempo a organ1zação do semelhante esta
belecnnento . 

. As cirCU!flS~ancias, porém, tên1 rnudado de então para cá . 
. A nqueza . pub_h~a ~, co1n .ella, a somma das transacções têm 
cresCI.do, o esp1rlto 1ndt~sb~Ial começa a desenvolver-se de. uma 
1nane1ra ben1, pront~nCiada) e~ . por f1m) a insufficiencia do 
papel-morda e attosLada pela prese.nça do 16 a 20 mil contos 
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~etal1 i c os com que se. acha augmentR.da a massa do meio 
circulante. 

Parece, pois, chegado o prazo de crear-se. um banco de 
en1issão, que não só auxilie o governo no resgate do papel
moeda, n1as ainda o progressivo augmento do credito e. da 
riqueza publica." - · 

Sr. Presidente, cün1 estas longas e enfadonhas citações, 
bem sei que eslou abusando da be.nevolencia de V. Ex. e do 
Congresso; mas não posso prescindir dellas, porque, criti
cando a geslão financeira ·do Sr. Ruy Barbosa, eu preciso pôr 
de ante de S. Ex:. auctoridades de. grandes valor, de valor egual 
ao de S. Ex. 
·· Eu pretendo den1onstrar qu~ S. E:;.:. não encontra na 
historia financeira do paiz a justificação de seus planos. 

Em 1853 fundou-se o Banco do Brazil~ e, posteriorme.nte, 
foram creados outros bancos de emissão no Rio de Janeiro 
e nas províncias. Con1o a lei. facultava a conversão do papel 
bancar i o em moeda correnle- ouro ou papel-moeda do Es
tado- fluctuando o valor do papel em relação ao ouro, é 
claro que os pagamentos seriam feitos sempre em papel. 

Os bancos abusaram, inclusive o do Brazil, que. de 24 mil 
elevou a sua circulação a 56 mil contos, attingindo, então, a 
somma total do papel-1noeda circulante 90 mil contos, e de-
terminando a en1igração dos metaes preciosos. -

Os novos bancos, faze.nrlo emissões de papel convertível 
em papel e baseadas em apolices~ em acções da estrada de 
ferro e em ouro, peoraram, em vez de melhorar, o me.io cir
culante: ""Tornámos a traz. dizia o Ministro· da Fazenda de 
então ( 1859) 1 deste mo dó~ ao systema puro e simples do 
papel-moeda, de que nos procura vamos libertar,_ achamo-nos 
n1ais expostos do que nunca ás repentinas e incalculaveis 
oscillaçõe.s dos cambias e dos preços." 

Não parece, Sr. Presidente, a historia da situação actual ? 
Esses bancos, creados pelo Sr. Ruy Barbosa, e que, dia a dia, 
inunda1n os canaes da circulação de papel-moeda, prornet
tendo transformai-o e.m moeda-papel lá para as kalendas 
gregas, não são ediçõe.s correctas e augmentadas dos bancos 
de 1859 ? · 

Ouçamos~ Senhores, a palavra auctorizada de Salles Torres 
Homem, Visconde de Inhome.rim. Descrevendo a situação 
econornica que encontrou em 1859, diz no relatorio que apre
sentou á assembléa geral: 

"A' ordem de factos sobre que. vou agora chamar vossa 
attenção, liga-se urna das questões mais graves e complicadas 
da actualidade. 

"O estado de nossa circulação está longe de offere.cer um 
aspecto animador, e reclama contra a acção de causas conhe
cidas, que tendem a peoral-a progressivan1ente, providencias, 
cuja efficacia depende do concurso esclarecido e firme dos 
poderes do Estado. 

"Ha quasi um terço de seculo que a industria do paiz re
sente.-se, profundamente, dos effeitos inherentes ao papel

. moeda, perduravel relíquia do naufragio do prime.iro banco 
de circulação que se fundou no Brazil. · 

· "Todos os ministros, que neste longo periodo têm diri
gido nossas finanças~ assignalaram em seus relatarias o que 
havia de arriscado, ele calamitoso, em un1a circulação de papel 
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inconversível e indicaran1 a volta ao regímen da circulação 
1netallica, ot{ da circulação n1ixta, como o remedio radical 
contra as grandes fluctuações dos valores. 

'"A opinião con1mun1 e uniforn1e des~~ succes~ão não in
terrmnpida de governos illustrados era, allas, sancc1onada pela 
Sciencia e. apoiada na experiencia _geral e constan~e ~as 
nações quf~ pela pressão dos acontec1n1en~os e:xtraord1narws 
se viran1 reduzidos a faze.r uso teml)orarlo do pa]~el, eon1n 
agente das permutaçõe.s. . 

· "O papel-n1oeda. não podendo corresponder ás necessi-
dades das transacções, produz grandes oscillações nos preços e 
nos cmnbios. Si, além de.sta causa ordinaria de fluctuações, 
novas quantidades de moeda fiduciaria fossem discrieionaria
mente acerescentadas á que já existisse, ou seja pelo Estado 
ou por bancos· de emissão, sem lastro me.tallico e sem l)I'in
cipio algum regulador, nesta hypothese, não podendo o li
mite das exigencias reaes dos escambos ser mais r.econhe.cido 
·e respeitado, appareceriam em toda a sua intensidade as pe.r
turbações e desordens de um systema fieticio de circulação 
feita e1n arterias de papel. 

"Adam Smith, o fundador da Scieneia, as comparou a 
estradas aereas sem nenhum ponto de apoio na terra e ar
riseadas a baquearem ao primeiro sopro das tempestades com-
merciaes." · 

r5r. Presidente, estes protestos vi.brantes, estes gritos de 
alarma contra a moeda fiduciaria, acompanhados de medidas 
prudentes. não qeixaran1 de. imped1r o seu desenvolvimento 
e, até, de· n1elhorar a cireulacão. 

E1n 18tHL José Pedro Dias de Carvalho. ern seu relatorio, 
já registra o ±·acto dos bancos pagarem em óuro as suas notas, 
e insiste na continuação do resgate do papel-moeda, embora 
com sacrifício, '"porque estes encontravan1 cornpensação na 
fixidez do cambio, na econoroiq realizada nas remessas de 
fundos para. o e_xterior." · ·· 

Infelizn1e.nte, porén1, a guerra do Paraguay, consumindo 
todo o ouro existente. na eirculação, absor:vendo o proprio 
lastro dos bCl;n~os, deternünando en1issõe.s exeessivas de. papel
n1oeda, prempltou-nos no ahysn1o ern que até bo.ie· nos de
baten1os. 

De então para eá o Gover·no e o parlamento se têm en1-
penhado en1 attenuar os effeitos do curso forçado sem co
rag~n1 l)ara eomba.tel-o directan1ente r tentar R sua' completa 
extlnucao. 

Decretada a 13 c~e. n1aio de 1888 a grande reforma que 
prroe~upava a at.l.r.nçao 0os podPrrs publicos P monopolizava 
a actn:1dade nac..wnal, d~lataram-se, con1o qun por encanto. 
os hor1z~ni~es d.a prosperidade do paiz. · · 

, ? M1n1ste:1o d~ 7 ele. junho, organizando-s.e quando pro
c~navarn-se, ~xpandn .. as forças creadoras da Industria e da 
r1qucza ~)unhca, achou. occ~sião azada para emprehender a 
~bra colussal da . cons,ollcl~çao do nosso rneio eireulante, cor7'" 
J·esp~pcle~.dn. ass1m~ as v1st~_s e r..sforç?_s das administrações 
antenn~e:, r a uma nPersstdaclr palpnantP flr nossa vida 
Peonornwa. 

Con1eçou o Minis.tel'ío ele .7 de junho e.stabelecendo nesta 
praça. u.1n banco en11sso1\ eu~1o r-apital era ele 90.000:000$, 
constl tu1do de 1noedas de o·uro n~.cionaes, inglezarS e ft,an ... 
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cezas, e com elle. contractou o resgate do papel-moeda. O 
banco, que se chamou Nacional do Brazil, se obrigou a re
colher á Thesouraria geral 5 .0/o da so1nn1a resgatavel do 
papel-moeda durante o anno de 1889; e.n1 1890, 5 o/o; en1 18917 
10 o/o; en1 1892, 25 o/o; en1 1893, 25%; em 1894, :3ü o/o: 

De accôrdo, porém, con1 o Goverrto, o banco poder1a ~u
gmentar a proporção elo resgate, rPcebendo, en1 troca das 1111-
portancias resgatadas, apolices da divida publica de 4 %, ao 
par, suJeitas ú amortização annual dn 2%. 

O Governo compron1ett.r..u-se a não (-m1itt1r papel-n1oeda 
e:mquanto durasse o banco. e reservou-se o direito de retirar 
as notas de 2$ e $500 por· me.io de n1oedas de prata, etc. 

O ca1nbio n1antinha-se acin1a do par. e as condições eco
nomicas pareciam favorecer a operação, em boa hora inici;a~a. 
Os bancos do Brazil, Comn1ercial e elo Con1mercio aprovJslo
navam-se de ouro para fazer ernissões convertiveis. 

Estavam as cousas neste pé, s-r. Presidente, quando re
bentou a Revolução. 

Subiu o Sr. Ruy Barbosa ao Poder, e com elle a escola 
do panei incon.vortivel. Ve:ianws con1o S. Ex. aprecia a 
situação econ01uica que encontrou, como expõe e desenvolve 
os princípios que professa. 

, Diz S. Ex. na exposição a que 1ne tenho re.ferido, ele 28 
de dezembro, dirigida ao chefe do Estado (Lê) : 

"A alta do cambio era, necessariamente, anon1ala, transi
toria. insustentavel, e.te. Todavia, foi no presupposto, pal
paveln1ente erroneo, da fixidez desse phenomeno, que o Go
verno sr. estribou, para adoptar de. preferencia a base metal-
1 ica no systmna dos bancos dR tnnissão, e aventurar-se ao 
resgate do papel-n1oeda por un1a con1plicação de gravan1es e 
re.sponsabilidades, que hoje pesan1 sobre nós, tolhendo a li
berdade á adn1inis tração e obstruindo-nos de embaraços serias 
o caminho para o regresso ás boas normas scientificas. " 

Sr. Presidente. não é exaeh) .qun o S1· ... :\ffonso Celso sn 
fundasse. na elevada taxa de ca1nbio de então para crear 
bancos de en1issão de· base n1etallica e tratar do resgate do 
papel-n1oecla. P.elo contrario.' S. Ex. tratou desse resgate. 
justa1nente., para evitar as oscillações do cmnbio, para evitar 
essa fluctuação continua e sem correct.iYos a que. o eurso for
çado dá lagar. 

E' certo que para que se effectuasse a operação era in
dispensave.l que a taxa do can1bio estivesse· ao par, mas, ainda 
que ella estivesse baixa. o nobre l\linistro da Fazenda do ga
binete 7 dA :junho não· recuaria deante da cliffieuldade. não 
deixaria de. eJnpreh'enclc-n· a sua pat.ri ot-.iea ob.ra. podendo de
tel'D1inar poe qualquer n1eio. r( m1o pn1· nn1 f'nlprP~t-in1o ex
terno, a elevação do can1bio. 

O SR. CHAGAS I..JOBATO-A in1portaç:.ã.o do ouro era n1enor 
que a exportação. (lia outros atJa·J•tes.) 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ResponderPi an Se. re
presentanlP. -- C m.o. con?-.pl'ica.çü.o de (!1'avu!Ju·s que ho.ie pesum. 
sob1·e n..ós! - Mas que era isso á Yista das enorn1es vo..ntage.ns~ 
que result8Y::J m rla operaçã.n para n cnmn1erci o e tl indu~ L ria 
do paiz ? 

S. Ex. o Sr. Ruy Barbosa, em u1na das suas exposições 
de motivos, calculou que perdemos annualmente eet"ca de 227 
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n1il contos por causa das differenças de cambio. (Apartes.)· 
Operada a conversão do papel-moeda, extincto o curso for
çado, cessam as differenças de can1bio, e, portanto, lucraremos 
annualmente tanto quanto actualn1ente perdemos - 227 mil 
contos. 

Poderian1os considerar grrwa?nes os oito ou dez mil contos 
que viriam a pesar sobre nós por ten1po determinado, pro~ 
venientes da operação que produziria aquelle lucro assom-
broso? · 

Quanto á obstrucção do cam-inho para o rer.n~esso ás bôas 
· t ·r· d · o. E norm.as sc~en ~ was, eu pon erare1 :1. ~, •. x. : 

O Sr. Affonso Celso, fazendo applicaçã.o dos princípios 
mais incontestaveis, mais sãos, da economia politica, não po
deria obstruir o caminho para as boas normas scientificas. 
Elle estava nesse caminho. 

O ex-Ministro da Fazendn creou embaraços, é verdade, 
para o regresso ao curso forçado e ás normas anti-scientifi c a::;. 
E foi pena que esses embaraços não fossem insuperaveis. 
po:raue, l+o.ie~ estarian1os livres dos bancos de emissão sobre 
apolices. · 

Continúa o Sr. Ministro da Fazenda (lê) : 

«O cambio não p6de manter-se ao par senão sophistjca
mente, em um pa iz onde o confronto entre o activo e o pas
s1vo, no movimento commercial e monetario com o exterior.
nos mostrava, ainda ha dous annos, um deficit de 50. 000:000$, 
etc.» 

Sr. Presidente, dest~1s palavras do Sr. Ministro da Fa
zenda conclue-sé o seguinte: 

1.0 Que S, 'Ex. entende que a taxa do cambio só é detPr
minada pelo 1Jala.nço das nossas relações de debito e credito 
r-nn1 o exterior. 

2.0 Que noste balanço dos compromissos reciprocas ha 
urn s;:tldo q, favor do extrangeiro, e, por consequencia, o 
eaml1io sempre estará contra nós. 

Sr. Presidente. a theoria dos cambias está., hoje, scienti
ficnmente formulada. não admittindo mais as presumpções e, 
conjecturas com que. out.r'ora se. explicavam os phenomenos 
rle que se occupa. 

· Elia ensina que a taxa do cambio é determin:=tda pelo con
fronto da exportação e jmportaoão ele mercàdorias e valores 
o e um· paiz. nas suas relaçõe3 int.ernacionaes. e, bem assim. 
pelo confronto da. m.oeda. desse pm:z com. a dos pn.izes com, que 
,r; e relaciona. E' o que os economistfls chamam cambio reaT. e 
cambio nomina-l. 

O cambio real é a confrontaç5,o da irnportaoão com a ex
portação, é o que se chamava outr'ora - balan0a do com
mercio; camhjo nominal é o confronto da moeda de um p·aiz 
com a de outro. 

Si importamos mais do que exportamos: si a nossa moeda 
está rlepreciana em re1n.c8o á moeda universal - a de ouro. o~ 
camhios exprimirão aque1le de(?:dt e a depreciação da nossa 
m,oeda. 

Si. a nossa circulao::ío Uves~,e hnse mci'.alHcn~ rrue nos fa
cilitasse saldar os nossos compromjssos por meio de remesRa::; 

= ... 
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de ouro, quando o cambio real pendesse contra nós a taxa dG 
cmnbio teria lin1ites certos, fixos, determinados pela despesa 
do frete e segur.o, que se teria de fazer com aquella remessa. 
A taxa do carnb1o entre Portugal e Londres oscilla de 52 a 54 
nã? pócl~ descer a 5:1, nen1. ascender a 55, porque entre esses 
pruzes nao ha can1b1o nominal. 
. . -'?-cre?ito, Sr. Presid~nte, que ~endo a nossa in1portação 
Inferior a nossa exportaçao, o carnbro real devia estar a nose-o 
favor; rnas, dada a hypothese que não esteja, attentas as re-· 
n:essas que. s~ fazen1 continuarnente a particulares que re
Sidmn ou VlaJarn na Europa, e á delegacia do Thesouro ern 
Londres ou a agencias em outros pontos, para pagamento dos 
;juros de nossa divida oxterna, vencimentos de funccionarios 
e con1pras elo Estado, - importancias estas que não entram 
no con1puto do nosso debito com o exterior -, o cambio real 
não poderá oscillar abaixo do par, porque no calculo do nosso 
credito com o exterior não fig·uran1 os capitaes que entram 
para o nosso paiz, á procura de en1prego remunerador. as 
despesas que fazen1 em nossos portos os navios extrangeiros, 
a exportação de fundos publicos, cujos juros são pagos en1 
ouro, etc. 

Si se equüibrcun as nossas relações de debito e credito 
internacionaes, e a taxa do cambio, apesar disto, é baixa -
devemos ver nesta baixa, sin1plesmente, a prova e a medida 
da depredação elo ?'W8SO 1neio circulante, do nosso papel-

. 1noeda. 
O can1bio estava a 22, exprin1ia a depreciação do papel

inconvertível de 22, 7 o/o; hoje~ depois das emissões dos hancos, 
está a 19, exprin1e a depreciação de 42, 1 o/o. 

Descerá, provavelmente, a 14, con1o no tempo da guerra 
do Paraguay. traduzindo un1a clepl~ec"iação de 92. 83 o/o da.· 
nossa rnoeda.. fiduciaria. Si OS bancos Gmissorc~s tiverem ]JGT'
l11iSSãü para exgottar à sua carteira emissora. 

Não obstante, Sr. Presidente, o illustre Sr. Ministro da 
Fazenda parece acreditar que só influe no cambio o halanço 
do~ nossos corr1pron1issos con1 o exterjor, e assegura que nesse 
balanço ha deficit para o BrazU. 

J)Psejaria conheeer os fundmnentos de sua opinião quanto 
a este âej'ü:'it, que, ainda rnesú1o vPrificado noP. alg·arismos, 
pôde nfí.n exprin1ir a verdade. 

Quanto ás eausas que deternünan::. as flucLuações can1biaes, 
não se resun1en1. por certo, nas duas indicadas, mas estas são 
as principaes. :E entre as n1enos :importantes não enu1nero a 
que o Sr. R.uy Ba.rbosa aponta e estygn1atiza - ~ especu~acão, 
cujos agentes, diz o Sr. Ministro da Fazenda, « sao notorios~ ... e 
alguns dos quaes de:ven1 receber opportunan1cnte a repressao 
que couber nas forças do Governo.>> 

A can1bial é un1a n1ercadoria con1o qualquer outra, e, 
como tal, está sujeita á lei geral da offerta e da procura. 

Dar-so-ú, acaso, que haja no Rio de Janeiro alguma casa, 
ou estahelecin1ento, que faça nwnopolio da venda de cambiaes ? 

Dizen1 os econornistas que os con1n1erciantes que menos 
lucros aufermn são os quo se ontregmn a esse ramo de ne
gocio. e, por isso, n1e admiro de que os cambista~ do Rio de 
.Janeiro se.ian1 11ma das causas da haixa do cambiO e que no 
cxernir.io de\ su:J Jlrofissfio se t.ornmn passiveis de penas. 
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Mas, S1'. Presidente, conLinúo a analyzar a exposição do 
Sr. Minisll'o da Fazenda: 

« . .:\ emissão :::obre ba:::e nwtallicn, afJil'!ua ~. .Ex., c~ tá 
condernnada pela contra-prova rnais deci:::;iva. Os bancos enlis
soees retrahen1-se eauLolosantenlo, pondo ·n born reento o seu 
lastro.» 

EsLe facto, que o nolJr··c Mini,sLt·o da .Fnzc'nd<t reg:i~lr·:t~ e.t·n 
mn i Lo do prever-se. 

;sernpre que l1a lllll nlo\·inlOlll o lJUliUeo, .rU(lJ.'JUenl.o Ull1i.1 
revol uç.ã.o, h a, n~.rLuraln1entc, a re1 r·ncçan elo ctediLn. Os bancos 
ele emissão reLrahcm.-sc sernpro nesLns quadras. ~\.inda. n1esn1o 
que o resgato do pa.pel-rr.weua jú estiYesse concltüclo, o l)anco 
se reLralliria, e con1 1nais fol'Le razão acautelou-se, tendo ini
ciado a operação e sido victima de un1a. corrida. 

S:i o nobre 1\linistro tivesse outra orientaç.ão, teria, de 
accôrdo con1 a lei, ido en1 auxilio do banco. (Apartes.) 

Mas, S. Ex. tinha outras idéas a realizar, achas a in
opportuna a conversão, e rnuiLo opporLunns novas ernissões 
de papel inconvertivel.. .. , 

8. Ex. condemnou a emissão sobre base n1etalliea. nas 
eonclições do Banco Nacional, mas da.lli não se seg·ue que este 
systrma dr. bancos este.in. eonden1nado. ( Cont-inú.a a lê·J') : 

«O can1hio f:irn1ar-se-á, espontanean1enLe, a.o pa.r\ quancto 
a prospericlade nacionn,l u levar a esse ponto~ de onde náo lo
grarã.o abate l-o especulações l)articulares. Só entã.o será real
mente possiYel, ut.il, duradoura a norn1allznção clii n1oeda. pela 
extincção do papel :inconvertiyel. >> 

Quando c.hegarú e~se dia abençoado '? 
Acl1a o Sr. lViini stro da Fazenda que não serão preciSO$ 

n1uitos annos para cllegarn1os a esse tern1o, e .que nesse n1eio 
tempo não lhe pa·rece tmpossi.vel estabeleéer - «a totrnula 
natural ela nossa cir·c'l.tlaçüo tülucür.ria, assentanclo-a e1n base 
estavel e justa .. » 

Sr. Presidente, aqui1lo que não pa.recia ünpossivel ao 
Sr. Ruy Barbosa en1 28 de de.r.en1bro de 1889, tornou-se rnuito 
possivel e praticavel a 17 ele Janeiro dn 18~W - a ereação de 
bancos regionaes, corn GJntssão hasPada sobl'e apolices, e cal-
culada em. 4.50.000:000$000. E·1s como a eh·culaç.ào ficiuciat'ia 
recebeu a sua formula. natural e ficou assentada en1 base. es
tavel e justa. Os 450.000:000$ ele papei-rnoeda dos bancos 
co1n os 171 . 000:000$ do Estado attingirian1 a in1portancia de 
62.1. 000:000$000. 

E' ]WW esta fôrma quP o Rr. Minjstro da Fazenda prf'
i.endi-a~ Pm pouco8. annos. fnzer o cambio fixar-se an par es
pontaneamente e 11orn1nlizar n. nwecla. ]1oln C'xl.incç:ã.o do papel 
inconvertível '? 

S. Ex. timbra ern contestar o que é incontestavel, o que 
a sciencia econorrlica ensina e a experiencia, dia a dia, con
firma - a jnfluencia do papel-n1oeda sobre os can1bios ex
trangeiros, influencia que pór.le se1· HHld:ifienrla~ ou rrdnrclada, 
por eausas incidenl.es P pns;:;;ng·pirns. ma;.; quP (' r.nnsl ::nrl.(·\ VPr
sisl.ente. inr.lestruet.ivrd. 

E' por não que1·er r•nxrtgnr· PS~~l influPnei1a n1alPl'ic;1. r~ 
por não querer se eon.Yrneer dn nut.ras funestas consequPncias 
da n1oecla fidueiaria, que S. Ex. pensou em beneficiar o paiz 
convertendo a sua diviclu intenw, ns suas apolices, e1n papel-· 

< 
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uwedu, lslu t\ fctzeudo clesHtJfHU'eeeJ.·~ assin1, unm divida, lJU11U. 
cH·ea1· uulJ'H 1nuito nntis one1.·osa, ntuis vexatol'ia, mais depri
Inente e tH,jUJJJ•unlwdora. E nern se diga aue ·u 1naior son1rna 
de vapel porLenceriu aos bancos c não pesâria sobre o Estado: 
ns differenças de can1bio recahem sobre o Governo e sobre os 
p<u·ti~utares; a dei~recii.:t<.;ão ela. rnoeda, si influe nos preços, nos 
salar1os, nos vencunentos, nos contractos, influe eg·uctln1ente 

. t ' ' no nnpos ·o. 
E assiru, ~1·. P l'Osidenle, u papel-Hweda, que foi seHllH'e 

eonside1·ado Lun ex.vedieute pe:;sirno, u1n pe1·igoso rneio de 
sat:isf:t.h81.' no~c-~::;i~idades ilnperiusas do 'Thesouro e de que só se 
lant~ava ·muu eu1no ultimo recursu. em easos Px.trr-~-rnos n nos 
lan.\:-ava rnãu eonw ulLilllu J.'eeursu~ <~m casos e:xtrcuws c ll.Oi::l 

strietos li uri Les da Itecessidadc n q uc se rn·ucut·ava attonder, 
n.as nnau1.:a~ da Hepublica fu:i Ll'<lnsforntado eu1 ag·entc natural 
de eü·culttt.:uu, Jacilitada a sua crnissão, que achou, afinal, um 
assenlu esi.avd n Justo. 

A. conversüo das noü;.s, Sl'. Presidente, tal como se acha 
estabelecida nu § 5o do art. LÍ

0 do decreto de 17 de janeiro, 
só não serú platonica para quern não acreditar na influencia 
do papel inconvertivel sobre o ca-mbio e na possibilidade dos 
interessados doi:xaren1 o ca1nbi o ao par ou acima do par por 
un1 anno, sendo de ma:xin1a conveniencia para elles quebrar 
a fixidez do canJbi o ao rnenos por u1n dia, o que lhes será 
facil.imo. · 

A precipitação con1 que o S.::. Ministr·o da Fazenda ten1 
procedido neste assun1pto obrigou-o, por vezes, á reconside
ração de seus actos, dando Jogar a un1a sérfe de decretos 
que jndicam, claramente, haver R. Ex. assoberdado :pelas 
difficuldades que o cercavam, perdido a norteação segura, que 
sempre o caracteri;ZOU. 

Pelo decreto de 17 de janeil'o, dividiu S. Ex. o paiz en1 
tres regiões, correspoDdendo a cada uma um banco de emis
~ão: a do Norte::, tendo sua séde na Bahia, dotada com réis 
150.000 :.000$; a do centro, tendo sua séde no Rio de Janeiro, 
con1 21Ü'Ü. 000:000$, e a do Sul, tendo sua séde em Porto 
Alegre, com 100. 000 :Oü0$000. · 

· A 31 do n1esroo n1ez S. Ex. creou 1nais u1na reg1ao 
bancaria. desaggregando S. Paulo da do Centro e Goyaz da 
do Sul, formando com estes dous estados uma quarta região; 
e fixou e.rn 200. OOü: 000$ a omissão total sobre apolices, to
cando 100.000:000$ para a região do Centro, e 100.0,Qü:OOO$ 
para as outras. 

A 7 de ·março subdividiu a região Norte em tres re
giões, fixando em 20. OOü ::OüO$ a emissão de cada banco 
(sobre apolices) . 

A 8 do r11esn1o n1ez considera,ndo a necessidade de alargar 
o 1neio circulante e a conveniencia de conciliar as exigencias 
do regünen da emissão sobre ouro com as do systema de 
en1issão sobro apolices, auctorizou os bancos Nacional e do 
Brazil a en1ittirem até o duplo da c1uanita de 25.000 :000$ 
cada urn, qu.e esses estabelecin1entos depositariam em moeda 
Jlletallica no Thesouro, o reduziu a r:>O.OOO :000$ G capital do 
Banco dos Estados Unidos, que era de 200. ü-00: 000$000. 

A iiÜ' de n1arço dividiu o serviço de resgate do papel 
nwecla entre os bancos Nacional e do Brazil, attenta a intima 
relação existente entre o regimen de en1issão desse" nancos e 
aquellc resgate. H a outros decretos ampliando e restringindo 
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a em1ssao de bancos regionaes e, finaln1ente, o que estabelece 
a fusão dos bancos Nacional e dos Estados Unidos e que 
nssig·nala profunda alteração do plano do Sr. Ministro da 
Fazenda acerca do assumpto, isto é, a passag·em do regi~men 
da n1ultíplicidade de bancos para o da unidade. 

Calcuh . S. Ex.. que o total da cir'culação não excederá 
ele 486. 000 :üOO$, não computando no ealculo da emissão do 
banco de Credíto Popular, e acha que procedeu com parci
n1onia fixando-a naquella somma, visto como, em 1888, a 
circulação poderia se elevar a 600.000:000$, segundo a lei 
de 24 de novémbto. o argumento não me parece procedente, 
porque à lei citada, si auctorizava o Governo a elevar a im
portancia das en1issões sobre ouro a 60Qi. OOü: 000$, cogitava 
do papel convértivel, sen1 inconveniente algum, porque facil
n1ente,· se retráhe, ao passo que o papel inconvertível não é 
sus~ceptivel dé correctivos promptos. 

O Sr. Ml.nistro da Fazenda inc.umbiu o Banco da Repu
blica, que 1·esulton da fusão alludida, do resgate do papel
h10eda, rescindindo o contracto feito para este serviço com 
o Ban-co do Brazil, _compromettendo-se a pagar áquelle Banco 
üm terÇo dá i-n1portanci~ a resgatar-se, e,m apolices de 4 o/o • 
Qüe iinpor:Lanciá poderá ter semelhante resgate, que, afinal, 
se redüz á substituição de notas inconvertiveis por outras. 
eg·üalrrtente inconvertive.is '? Acreditará o nobre Ministro que. 
o papel banéario levará vantagem ao do Estado, inspirando 
1nais confianoa; não in0orrendo em depreciação ? (Apartes.) 

o fSR. SERZEDELI:.O ·-V. Ex. só aprecia un1 lado da me
Lialha, ·:é não olha o reverso para ver o benefic-io que de tudo 
isso proveiu ., 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- besappareceu O papel
nioeda do Estado, e e-m logar delle ~urge·m 500 e tantos n1il 
e;oiltos de P'a:Pel-moéda dos bancos. (H a. outros ap-artes.) 

Curso forcado têm as nQtas, e terão-. Receio que venha 
succeder o que aconteçeu em '1819 e 1829: -ver-se o Go
verno ob;rigado a liqu~d_ac os bancos, encampando os seus 
compromissos, responsabilizando-se pelas notas em circulação. 
(Apoiados, apartes.) · · 

Não devo ,retirar.;_me da tribuna sem apreciar, ainda qu-e 
perfunctoriament-e, um acto do Sr. Min-istro da Fazenda que 
cu considero imtrortantissimo. Refiro-me á cobranca em ouro 
dos direitos de importaçlí.o .. 

Na exposição de motivos do decreto n. 804, de 4 de OU-'
Lubro do anno proximo passado., que manda cobrar em ouro 
os direitos de i.m:PtJrtal;ã-o ou consumo devidos pelas merca
d.orias extrangeiras· despachadas nas alfandegas, o Sr. Ruy 
Barbosa faz suas as palavr-as de alguns industri:aes brazileiros 
G commerciantes desta praça, expre-ssas em uma represen
tação que dirig·irarn ao Governo, em favor daquella medida. 
Affirmaram os industriaes e commerciante:s, e GOm elles o 
Sr. M ihistro da Fazenda, que a tobrança dos direitos de im
portação em ouro era necessaria: 

i o' r>ara firmar a legitima industria nacional; 
2v, para f'a'zer cessar as oscíllações do cambio e o curso 

I-orçado do papel-moeda; 
3°, para supprimi:r a voracissima verba orçamentaria das 

difJ-er·enças d'~ cambio; 



I 
I 
i 

1 
l 
l 

-- 703-

4°, para constituir uma base solida as operações com
n1erciaes, e estabelecer a proporção razoavel entre a impor
tação e a 6:xportação . 

E' claro, é evidente, que a cobrança dos direitos em ouro 
1rnportundo u1na elevação. extraor·dinaria das nossas tarifas 
to_r:nando-a~ na quactr:a ac~ual, quasi p_rohibitivas, restringirá 
a 1mportaçao de .mercador1as extrange1ras, e produzirá todos 
os effeitos de uma medid~ proteccionista. 

E' egualmente incontesta vel que tal exigencia afastará o 
Governo do 1nercado de cambias, poupando-lhe, assim, as 
despesas com a compra de 0ambiaes, isto é, 4 a 5 mil contos 
de réis. 

Si é certo tudo isto, é tambem certo, claro, evidénte, in
tuitivo, que ern nada aproveita á alta e fixidez do cambio e 
á extincção do curso forçado, a cobrança dos direitos em 
ouro, tão preconizada pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

N inguem ignora que h o mercado o preço da cambial é 
equivalente ao do ouro, e que, portanLo; sobe e desce na 
rnesn1a escala. Ora, o Governo, deixando de tomar cambiaes 
na importahcia de 30 a 35.000:000$, e exigindo pagamentos 
orn ouro na de 95.000 :000$, concorrerá duas vezes mais para 
a. baixa do can1bio do que si se limitasse a tomar cambiaes. 
E', poi;, palpavelmente contl'aproducente, sob este ponto de 
vi ~;;ta, o vexaLorio expediente a que se soccorreu o Sr. Mi
nistro da Fazenda. 

Sr . Presidente, a. mceda fraca expelle da circula cão a 
1noeda forLe, disse-o Thorr .. az Greshan1, citado pelo Sr. Ruy 
Barbosa. Em virtude dessa lei economica, o papel-moeda ex
pelliu o ouro e constituiu-se o nosso unico padrão monetario. 
Os metaes preciosos não circulam como n1oeda, mas como 
n1ercadorias em nossas praças, e estão suje i tos á lei geral da 
offerLa e da procura. Ora, o Sr. Ruy Barbosa, augtnenlando 
a procura do ouro na proporção ha pouco indicada, elevou o 
preço deste, depreciando, correlativamente, o papel-moeda, 
c orn grande gra vame para as classes industriaes e commer
ciaes e para os consumidores em geral. 

O Governo conseguiu, sim, supprimir a voral'issima verba 
das àifferenças de cambio, mas augn1entando a que pesa ·sobre 
os particulares, e sem proporcão alguma com a economia 
realizada. 

A mosda fiàuciaria, dia a dia, a depreciar-se, o cambio 
::1 baixar contra todas as previ~ões do Sr. Ministro da Fa
zenda - eis a que chegou S. Ex., quando, entretanto, sup
punlla constiLuir UII?-a base solida ás operações co.mrn~roiaes, 
valorizar o meio c1rculante, pôr tern1o ás osclllacoes do 
can1bio ! . 

Vou terminar, Sr. Presidente, porque me acho fatigado; 
e ao retirar-me desla tribuna, á qual por certo não terei 
occasião de vollar, desejava, não dar um conselho ao Sr. 1\li
nistro da Fazenda, para o que falta-me auctoridade, mas 
C::.irigir:-lhe um pedido. 

0 SR.. AMARO CAVALCANTI - Dê sempre, nós queremos 
ouvil-o. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs-Em nome dos mais caros 
interesses da Palria, em non1e da Republica nascente, peço 
::t S. Ex. que abandone de vez os princip~os dessa. f~pesta 
escola. economica, que recusa-se a ver na Inconverllbllldade 
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do papel-1noeda a causa da sua depreciação, das fluctuacões 
bruscas c asson1brosas dos carr1bios extrangeiros, a fonte 
perenne de todas as graves perturbações da nossa vida eco-
nmnica. 

o SH. ANIARO CAVALCAN·l,I- Deus queira que elle o o U(Ja. 
0 Srt. LEOPOLDO DE BULHÕE~- Pesa-n1e que se faça urn 

eunfronLo desvantajoso entre as finanças da Republica e as dn. 
1\lonarchia, e que se diga seren1 aquellas- finanças de_ :pa
Pf~lorio, -finanças da ;jo~atina cl~SC~l~:r~acla, r? quo nos a_tirarrl 
ac·~~ abysrnos elo eursu tor(Jaclu llldlf1n1do. 1 cnllo condLudu. 

0 SR. ANIARO UAVALCAN•l'l - 8i vontinual' 001110 vai, é 
inevitavel. 

O SR. 1-tOôA ;JuNIOR ':pela urde·m) - 8r. Presidente, re
queiro o_ encerran1ento da c~iscl~ssão do ·~itulo V, que tr_~ta da.~ 
Disposicoes geraes e transitarias, por Isso que acredito que 
ellas tên1 sido elucidadas conveniente.mente pelos iilustres 
representnates que têm occupado a; tribuna. 

Posto a votos o requeri-mento de encerl'alnento, reco..:. 
ühece-se não haver nun1ero, tendo votado a favor 7 4 e 
contra 57. 

Continúa, portanto, a discusRão. 

O Sr. Menna Barreto-· Sr. Presidente, ~~~ despido de toda 
e qualquer pretensão que venho occupar este posto para o 
qual ctestacou-n1e a benevolencia de meus concidadãos; e, si 
não fosse a solidariedade politica, que devo manter, dietame 
que respeito, e, finaln1ente, o cun1-prünento de meus deveres 
eiv1cos e n1illtares, eu fugiria, con1 certeza, ao con1n1ettünento 
de prender a attenção do.3 illustres membros deste Congresso. 
(Não apoiados.) 

Quem, con1o eG, Senhores, apenas recebeu, corno sol
dado, a n1a.1s. elon1entar educação, não póclc nutrü: a es
perança de contribuir para a elucidação dos importantes 
pontos da Constituição, que com tanta habilidade têm sido 
.discutidos neste Congresso. (Não apoiados.) 

Lembro-me, entretanto, que tenho deveres impostos pelo 
~mandato que me foi conferido, que tenho preeeitos a res
r;eitar, preceitos estes que, naturalmente, são applicaveis a 
tcclos aquelles que têm idéas politicas a defender. 

Senhores, bem sabeis que ao soldado R nreferivel suc
cumbir junto á sua bandeira a desamparai-a; ê este dever se 
ünpõe, tambem, a todo e qualquer cidadão, S·eja qual fôr sua 
funcção.. · 

Essas razões~ unicamente) modificara~m n1inha presença 
nesta tribuna, que acaba de ser abrilhantada pelo orador que 
me precedeu . 

. _Sr. Presidente, preter:do ~tratar de un1 ponto da Oon~ti
tuiÇ~1o qu~ trata da. 01:_g·an1zaçao do Exercito e da Armada; é, 
poren1, 1111nha conv1qç~o que outro qualquer collecra o podia 
:fazer con1 1na1s prof1c1encla (Não apoiados), muito

0 
principal

::118~te quandq ven1os neste Congresso cli-;tinetos n1ilitares 
chefes notaven:; pelo seu talento e i11ustração. ' 

UJ\I SH.. REPR.ESENTAN~rE- Co1no o orador. 

q S!-t:., NlENNA BARRE•l'O ~ r:L,ratarei, ·pois, do arL. 83 da 
C~nstiturç<:l.o e c~o _art. _ 12 das Disposições transitarias,, que 
ei:ltabelecen1 os rne1os de preencher os claros do Exercito e 

c 



A.r1t1ada naeionaes, e que aponta, ao Iüesruo Le1npo, o sorteio 
c.omu rnedida salvadol'a destas duas elasses, u que reputo 
tan1ben1 de grancle alcance social, porque, quando se trata 
de levantar u nivel rnoral da forc.;a arn1ada, trata-se de ga
rantir a paz, da qual depende a felicidade da PaLria. Estudar, 
pojs, os me i os de que nos deve1nos servir para org·anizar essa 
força, será o obj eelo ele rninhas preoccupações, e para o qual 
~~ham.o a aLtonção dos illustres rnen1bros deste Congresso, que 
Ct)ll1 Lanta benevulenc ia. digo nml, crLw corn tanta· clen1uncüt 
:tE C t'azern a hunnt flp, ouv 1 t'. (iVu:itos não apoiados.) 

rrres, S1·. Pl·csidL•nLe, sãu os synrptornas pl'J ncivae~ de 
vreeneher os daros do Exercito até hoJe. seguidos nos paizes 
que conservam a inslitui~ão dos P.xereitos per1nancntes: 0 
recrutan1entu, o vuln11tariado e n sm·tejo. "Estuden1os qual 
desses rneios podel'ernos corn vantag·e1u ado\ptar, cun1u n1edicla 
constitucional. 

Oc.cupar-nw-ei L'lll pl'imej t'U logat· du re~.t·uLanlento, mas 
do recrutan1ento aper-feiçoado, poeque ti l'ecrutamento de páo 
e corda, r..orno se nsav:J, anLigarnente, nem nos ctcvernos len1brar 
d elle; é repug·nado, odiado, pela nossa sociedade. Vou tratar 
do recrutan1ento aperfei~)oado, adn1ittido e1n certas épocas ·por 
diversos povos, corn algun1a vantag·en1. 

Então os guvernos nomeavan1 u:ma t~umtuissão encarre
gada de fazer a escolha dos cidadãos em que devia reeahir o 
serv lço das armas,- escolha que era feita, segundo a aptidão, 
destreza e n1oraliclade dos inclividuos. A resultante desse pro
cesso, quando applicado por g·overnos bons e moralizados, foi 
que os recrutados representavam o que havia de melhor, e 
os exercitas se forn1avan1 da nata da sociedade. 

iYias, Senhores, não podemos usar t~sLe :.;;ystt:Jrua, pÔ'rque, 
applicado entre nós, com vantagen1, ho;i e, vóde-nos trazer, 
3.manhã, un1 resultado inteirarnenLe negativo, porque, infeliz
mente, nern sempre poderen1os contar con1 a rnoral idade dos 
governGJs e seus agentes. 

Portanto, o systen1a do reerutan1enlo eleve ser repudiado, 
como .. arma que é e tem sido de governos contra governados, 
de fortes contra fracos ... 

O SR. LoPES TROVÃO -I·mn1oral. 

O Sn. lVIorL~Es BARROS- Justa1nenLc appellidaclo- a ea
çada h umaua . 

O Sn. ME~~NA BAHRETO - ... Gouw acoaLe~e, pl'incipal
mente, nos quadros eleitoraes. 

Ul\'IA voz- Aprt~vcitaran1-se, para cevar u oclio. 

O Sn. lVlENNA BARIU.<2'l~O,- Não ha uegar, e o Congresso re
pudial-o-á, principalrnenl!~ ho.i e, que a bandeira de liberdade 
Ee des·fralda altaneira por iodo:-; us ang·ulos do nosso be.llis
simo paiz. (Ji'ltitu benL) 

Ten1os, pois, a aprecia1· o ,-olunLariado. Senhores, bmn 
sabeis que este fui en1 todas as épocas a nwlhor fonte de ro
C·lll'sos para as fileir>as elo nosso Exercito. 

O SH. MoR.-\ES BAHROf:~- ~-\ rnelllor fonte c a uriica le
gitima. 

O rSR. EH.tcu CoELHu- Nfiu u da gu1~l'l'a do Parag·uay. 

O .SH. ::\JENNA BAHHI~'t'O- Nas ultimas canTpanhas do Pa
rag'uay, tiven1os occasifio de ver os. irnpol'Lantissin1o9 serviços 
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prestados pelos voluntarios ~a. Patria, o arrojo com que sei 
batiam aquellas ·massas patr1otlca_ê .... 

O Sa. ÜLIVEIH.A PINTO- N e,m se podia distinguir o vo
luntario · do militar. 

O Sa. MENNA BARRETO- ... tendo sempre, no meio _do 
l)erigo, deante de si, unicamente, a imagem sacra da Patr1a .. 
(Muito bem.) 

O SR. ERrco CoELHO -V. Ex. não comprehendeu o 1neu 
e<parte. Referi-me ao processo usado, aos presos para vo
Iuntario, e não aos volur .. tarios. 

0 SR. MENNA BARRETO -- Depois, IS1enhores. ü volunt::trio 
nunca deserta, ~e na occasião do perig·o n1orre abraçado á sua 
bandeira. 

A.ssin1, Senhores, eu penso ser un1a injustiça acabar-se 
com o voluntariado. Eu, ~que enxergo nesse procedimento uma 
g1·ave injustiGa, enxergo ainda mais algun1a cousa - .enxer~o 
além disso, un1a extorsão do direito ao .cida.dão, que deseJa 
alistar-se nas fileiras. patrioticas dos defensores do paiz. As
sim, o voluntariado deve ser mantido, extinguindo-se, porém, 
os pren1ios, até hoje existentes, que, como ·saben1 os illustres 
presentantes, tanto tem cooperado para o falseamento do 
systrn1a. 

Sorteio n1ilitar. O sorteio é, na verdade, un1 1nejo tmnbem 
Ie1gitimo de serem preenchidos os claros, tanto no Exercito, 
co·mo na Arn1ada, 'porque nenhum cidadão tem direito de 
r ecusa.r os seus serviços á patria. (Apoiados.) Mas a applica
ção deste 1systema deve ser feHa com equidade. Sabemos .que 
ci.S condições da vida são differentes entre os cidadãos. Os ca
sados estão sobrecarregados de onus, taes como os de susten
tar a família; os solteiros não têm esse onus. 

O solteiro alista-se nas fileiras do Exercito, e desde logo 
encontra meio de subsistencia para si, com abundancia. 

O cidadão que é casado começa luctando com sacrificios 
invenciveis, porque .a ração que recebe não chega para manter 
sua família, - con1 a grave circumstancia de que elle não 
pó de procu:ta.r outros r.ecursos, não só porque o serviço do 
quartel não lhe dá ten1po. ~como, tambem, as leis lhe vedam 
trabalhar fóra delle. · 

Como, pois, equiparai-as ? Entendo que, para fazer-se 
uso do sorteio, é necessario applical-o em dous gráos. Sou, 
pois, de parecer que o Exercito deve ser composto pelo volun
tariado, supprimidos os premias. Quando este fcr insufficiente 
para preencher os claros, proceder-se-á a um primeiro sorteio 
entre os solteiros, e quando, ainda assim houver vagas, u1n 
segundo sorteio correrá entre o.s ·casados.' . 

Na Marinha o caso é differente. A Marinha reclama um 
pessoal muito diverso do do Exercito. Na Marinha são neces-

. s;1rios c.ertos conhecimentos e noç.ões da vida e artes navacs; 
é preciso robustez physica e destreza excepcionaes para as 
atrevidas manobras do mar; é preciso, ainda, que o cidadão 
seja refractaria ao enjôo, etc. 

Um homem e1n terra póde dar un1 soldado muito deste
mido; no mar póde não ter valor algum. 

Eu~ por exemplo, posso fazer muito bem a minha senti
nella; commandar um esquadrão, mesmo uma brigada em 
tempo de guerra ou de paz; mas, si me puzerem a bordo, .com
mandando uma companhia: de fuzileiros navaes, ou .em uma 
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funcção qôalquer, estou lnorto, pm·eG' logo a tr·an1ontana . 
.._lUso.)· 

E' indispm1saYul, portanto, ao marinheiro tuna apprendi
zagern anteriOr. 

Penso que o pessoal cl a Arn1actu deve ser tirado das escolas 
de apprenclizes n1arinheiros e ela Escola de Marinha. 

Quancl o nw reJiro ú Arn1ada não ô S(Í aos officiàcs, é tan1-
1mp ás praças do proL e então in·een,ehm: I aos faltas pelo sor
teio ou alista1nento feito entre os hmnens affeitos ao mar. 

Não sou competente, tlr. Presidente, para tratar desta ul-
1 inta nmLel'ia; po1· i.sso declino pal'a os illustres collegas ela 
l\hu·ir.1ha !Qllü se achan1 presentes 1wsto Congresso. 

~:;le, eonw aquell<.>, ô unt pontu irnporLantissimu das ins
LiLuieões cl est::l H c pu bl i e a, que vünos aqui consagrar c reco
nll e cor, 

~Cllauw, pui::-;, u aUcuc.:ãu dos Hlelllbros do Congr·esso para 
ns lt:s pun tos capilaes, porque, ll a u1·ganiza~;ão do Exercito e da 
Arn1ada 1 a qualidade ele pessoal do Exe1~cilo c da Arn1ad<1, 
u. qualhlnc!1~ do pessoal únporLa a seguranoa da cn·{1r.nl e, por-
talito~ a garanLia da Pal.ria c rla Republica. · 

São lidas, apoiadas , .. r.ntrmn conjunet.mrH:nLe ern disens
sãn ! as segu intiti,s 

Ern)e·ndas 

Depois do artigo elas Disposi,ções tra.nsitoPias, que cliz ql!e 
os de.sen1bargadores r, os· n1en11hros do Supre1no Tribunal 

de Justiça não adnüttido.s no Sru})reino 'T'.rribunal ,Nedel"~UiL 
continuarão a perc.eber os seus vencilnentos ac;tuae.s - coi
loque-se o s.c•guinte ·artigo: 

O Congresso fixa.rá, en1 lei ord inarj a, nu1a pensão vital~ c ia 
ao .ex,...Jrnperador, pelo exercicio, cxue teve, de quasi 50 ~nnos 
J1o cargo de chefe do Estado. 

:Sala das sessões! 15 de :ianejro ele t92L - vü~giUo Da
·:nas?:o.- Jos~ Fiurtino. - 1lfanot?l F'Pancisco 11/ar.ha.do. - A.n
uu:sto de .F'?'citns. -. Paula (/'l('i.nlaNÍBS. - A?'thu,J• :Rins. -
ianacio :posta. 

1Substitua-so o § 5° elo arl.. t" clns Disposiçúes h·a.nsU"oí'ias, 
pelo segpinto: 

~aouclu ida elJa. o Congre.sso dará por finda a sq a missão 
constituinte e encárrarú a presente sessão, 1nareando n dia 1 
de júlho do corrPnLe anno para a ta l'0ll1Jii'í.o nrdinaria d~ cada 
uma das 1carnaras. 

Sala das sessõu.s, 19 de ,janoi l'O de HW 1.. - 1ü.luardo Gon
e,-tJ·ves. - L. Jlii llc r. - B. ·de Ca1n.po::; .-Rodolpho J.lf-ú•anda.
í;o/ves. - L. 1lfullcr, - B. cóe Cmnpos. - Rodol11ho Niranda. -· 
I~ Serzedello. 

O Sr. Oliveira Pinto ('1) ( 'tnpv'i?nento de attt::nçãÇJ) - As 
rn}nhas prinwiJ.'<IS palavras, ~r. PresidenLe, ne~f.a trib~um. dü
\·eru .sc1.'~ e são, de re,eo.nheç.hnunto c't g-·cnLiieza do illust.J:e ro-

(*) EsLe discut·~~), publicado uut avpendice na pein1eira 
í~rliç5.o, Sllh~Li1nc o n;:;;t1lllü que aqui ::iC acllav~. 
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1Jt'use.nÜtll~e Lla Bahia, o St•. Cesa1' Hios .. LlllL\ cun1 Lant:.t lJt.:Hl'
vulencja, cech:u-me o logat' que lhe cab1a na ut·dem do~ ura-
dores inscriptos. . . . . 

E quando por intern1edio do prest1n1oso anngo, pedi ao 
illustre collegà que n1e eedesse o direito~ que era seu, de usar 
da .palav.ra, eu contava, Sr. Presidente~ que os _illu?~~·es pepn
tados n1eus con1panheiros de bancada, na ~ust~hcaça~ . da 

emenda que apre:::entaran1 ·ás Disposiç1ôes transüor1as, SUJe I. ta::; 
a debate, procuras.sem cohonesLar o pro.cedi·mento que hav1an1 
tido. den1onstrando desta triihuna, eorr1 relação ao governe elo 

Hio LlC Janl'1t·o, cnw u illu.s1Te {~idadão qne oceupa u cargo dn 
·govrn-naclor, q LW é. um logar de honra, n1as que é, tarnbern~ u~11 
pusto ele sacriJicio, não se tem :mostrad?. na altura ela; ~rnssao 
que a HL~volução.de 15 de :nove1n~ro conhou-lhe; que. fatta-ll~c 
orientação, probidade, ou eonhecunentos; que a sua Influ.e_qcla 
no g·overno não se tem revelado no sentido do be1n pu.ollco, 
sendo, por tacs razões, justifilcaveis os n1.eios que os no)?rcs 
De.pu{ados empregam con1 o Jim de qvitar que o Sr. Franc1sco 
Portella possa s~er o governador eleito do Estado que. repre·
sentamos. 

UM S'H. llEP'.P.ESEN'l'AN'rE - A e1nencla não se r,e.fere ao 
governado1· do Ri o do J·ane-iru. (H a outros apar·tes .) 

O ·sn. Or .. :lVELHA PIN'l'O - 'Eu ~~spt~rava, 1Sr. Presidente~ ·e 
devia n1esn1u esperar que esse fos.se o procectilnento dos no
bres Deputados, porque a medida de cautella proposta por 
818. E[Ex., não visa, não p6de visar, e só por isso é odiosa, 
outro governadot· qrw nã,o .seja o do Es:tado do Rio de Janeiro. 
( Troca.'m.,-~e 'lnui,tos apaPtes.) 

Eu f'a~;u inteira justiça ús inLe.uçõe~ dos illuslres I)epu
tados que firmaram esta em·encla; SS. EEx., porém, eollo
~carn-se em u1n ponto de vista muito diverso claquelle e.m que· 
eu me colloco; quei,ran1, portanto, pern1ittir-1ne a liherdade. 
de div·ergir da opinião que .sustentan1. (Trocam-se apartes.) 

Para SR. EE,x. a eleição do Sr. Portella para o cargo de 
go-vernador elo llio de .Janeiro, não seria u1n acerto ... 

O Sn. VIRGILlO PESSôA - E' 1Jm cidadão n11..lito disün~:Go 
e illustraclo. (lia outros apartes.) · 

O SR OLIVElHA PINTo - . . . em n1inha opinião. essa 
elei,ção s·erú de incah:ulavel vantagenJ, attenta a bene.fica in
fluencia que exer-cerão sobre os destinos do Estado do Rio 
de Jane_iro as e.levaga.s qualidades de adn1inistrador, que 
aqu·elle Illustre c1dadao ten1. revelado. 

O Sr. Francisco Portella ... 
UJYI SR. RHPHESENTAN'TE - (~idadão nn.üto distincto. 
0 SR. OLIVEIRA PINTO.- Per1nittam OS nobres Deputados 

qu~ eu, ao menos, enuncie o meu pensa1nento, podendo/ de
poiS:., me honrarem ·con1 seus apartes, certos de que a.s inter-
I'UJ~Çoes e os apartes, quendo opportunos, não são para 1nim 
obwes, ou ~ropeços; n1as verdadeiros tonico.s estünulantes, 
que et~ ?-Ccelto eomo f::-vores c auxilias. ( T1·ocarn-se apartes.) 

D1z1a eu, Sr .. Presidente, qu_an~lo fui interro·mpido, que a 
e1nenda d9s nobr:es ~eputados so visava a pessoa do governa
do~.. do R10 ele Janeiro, o que era ~ufrfic:iente para tornai-a 
od10s.a, pare~cendo-me, portanto·, que SS. EEx. estavam na 
o~rigação d~ vir denuncia.r ao paiz os aetos do governador do 
Rio de .Janeiro~ •Que autonsam as medidas preventivas, que o.§ 
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nobres Depu ta elos pro.curarn tonlar no sentido de não poder o 
.Se. Podella. ainda quando seja f~ssa a rlelilb·eração do Con ... 
g1·esso ConsliLt1inLe cln llio du J·anniJ_·(,, n que ú un1 absurdo, 
.ser o governador e1 cito el-o ~stado qr1 c governa, em nome da 
Dis! adura, dc·sr!P- .tl> .fie H01Vt•rnhro. 

O 1SR. Emco CoELHo dá nn1 aparte. 

O SH.. OJ ... JVJ~IL·t:\ PINTO- Si assin1 se fizesse, si os nobres 
Deputados tiv0.ssen1 jus-tificado a emenda que apresentaram, 
den1onstrando que tlnhan1 razão, quando a expectativa, a 
sirnpleP- expoetativa, da eleição do Sr. Portella era, para 
SS. EEx., un1 perigo a ev:!tar-so por qualquer meio, o orador 
que neste n1ornento falla ao paiz teria tomado posição inteira
n1ente opposLa á de SS. EEx., porque está profundamente 
convencido de que o governador do Rio de Janeiro se tem 
mantido á altura do careo que exerce. (Apartes.) 

Eu tenho a felicidade, Sr. Presidente, de poder,. sem12_re 
que quero, guardar, seja qual fôr a natureza da d1scu~sao, 
toda a serenidade, em, embora pareça vehemente a .rn1nha 
phrase, o n1eu pensamento não é offensivo aos contendores. 
(Apartes.) 

Não costtuno trazer para o debate idéas preconcebidas e 
n1uito menos a intenção de o:f:fen.der; o que- desejo é con-
vrncrr on ser conveneido. · 

UM SR. REPRERENTAN'rE - V. Ex. es t.á fazendo a sua 
auto-biographia. 

O Sr-t. ÜLIVELFtA PIN'r0- Si. na Assen1bléa provincial do 
Rio de .Janeiro~ en1 cujo sr.io por muitos annos occupei uma 
eacleira. Livt• necessicladf\ ús vezes, de entrar en1 debates ca
lnrosos~ dAvo dizei-o~ aecr::ütei smnelhantes discussões por· 
conUngcncias de posição; nunca as provoquei. (Apartes.) 

'Sr. Presidente~ os nobres representantes, quando en
viaran1 á Mesa a mnenda de que n1e occupo, esqueceram-se 
de que est-an1os no seio do Congres·so Constituinte, e que 
aquella cn1encla~ si fôra de caracter federaL só poderia ser 
ton1ada en1 conskle1.·aç:.ão IJC·1o Congresso Legislativo. (Apo'iados 
e não apoütdos. ) · 

'J~ão depressa es·quecm·an1-Qe os nobres representantes de 
que o Congresso dele.gou Poder· Lrgislati.vo ao Governo Pro
Yisorio. (Apartes. ) 

S1·. Pn~sjdente. ns nobres l'epresentanle~. que. tanto fallan1 
1111 FrrJPração, quE.·, (~n1 th0oria, votan1-lhe an1or e dedicação~ 
na praU c a~ entretanto, pouco se i111portarn de con1n1ett.er· con
tra o prineif]io fed,~ratiYo verdadeiros attent.?tdos. (Apartes.) 

Onde ü·á parar. Senhores. o principio federativo~ si o 
nongTesso. q u ,, ,·., ho.i C', apenas eonst i tuintP, r\ portanto~ in
eompctr~n L(' .. si n Congresdn. qu0, repito. ainda quando ;Livesse 
:funcçã.o legislativa, seria o Congresso federal. chan1ar a si o 
clireilo de legislar para os estados em m.ateria eleitoral ? 

UM Sn.. REPH.ESENTAN'rE- Em theoria, é bonito,· mas na 
vraUca falha. · 

O SR.. OLIVEIRA PINTO - E' necessari o.· Sr. Presidente. 
que eu seja redundaptc. para 11ão deixar duvidas sobrr cada 
uma das proposi~~i)rs que tenho enunciado. (Apm·tes.) 

Eu disse que ao Congrc•sso :fallava eon1p0tnncia para le
gi~~l:?.,r en1 -n1ateria elr.iLoraL não sómrn L r porque 0lle (•, nesta 
pr h110 ira p bas0 cl0 ~u a existPnc iA, n CongTrsso Const.itu inte, 
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n1as, ainda, porque, si el1,~ fôra o Congresso legislativo, seria 
it'deral, e incompetente, portanto, para legislar em ma teria 
(\lcHoeal para os estados,- assumpto que é peculial~ a cada 
um. do harn1onia co1n as b('las doutrinas federativas. (Apartes.) 

· Está enunciado o T!lC'n pensamento, e passo adeante. 
( A11artes.) . ,._ 

Sr. Presidente, pelo facto de 1.5 de nove1nbro de 1889, 
Cltlc consubstanciou a mais viva aspiração de nosso paiz e 
c\eantc do qual a Monarchia clesmancho·u.-se, todos os poderes 
:roran1 parar ás 1nãos do GoYerno Provisorio, que se consti
tuiu en1 non'le da RevbluGão triu1nphante. 

Heunido o Co11gresso. o Governo Provisorio. ·veiu depôr 
en1 seu seio os poderes de que se tinha investido, e o Con
gi~osso, por un1a n1oção apresentad.a, e na tribuna sustentada 
por un1 HlustJ'e repres~ntante do R10 Gra?cle do Sul, ,o ~r. Ra
rniro Barccllos, e aqui votada por cons1deravel maiOria, de
Yolveu ao Governo os poderes legislativo e executivo, reser
·vando-sc, un]camente, as funcções constituintes. (Apa.1·tes.) 

Feitas estas considerações,, pergunto: Como é que o 
Cong1 e~so poderá. de uma ~an~ira. corr_e.cta, seria ,e leqitima,. 
osquemdo do que honten1 fez, leg1slar, e, o que· e 1na1 s, le
gislar 11ão em assumpto federal, rnas em n1tüeria de incom
patihllidaclc eleitot•al com relação aos estados ? 

Pois que, o Congresso póde á vontade transforJ!lar-se em 
r,ongrPsso legislativo, e, até, em Congresso ordinarw dos es
tados ? 

O Sn. Emco CoELHO -E, como' é que o Gov~erno, nas 
Disposições tt·ansitôrias, vem pedir ao Congresso a approvação 
de seus actos ? 

O Sn. OLIVEIRA PTNr:tD- A h ! Mas sou cohcrontc c orn ns 
(1oulrinas que sustento. 

TiYC a honra, de S'er· eompanhciro de Academia. durant.o 
cinco annos, do illustre representante: cu.ios talentos invejo 
(' nu .i as qn aUdades aprecio devidan1ente: so1nos, portanto, 
velho~ conhecidos; mas no mundo politico só agora nos en
contramos; devo,. no is, dizer ao meu illustrado collega que o 
rlw.curo orador (Não apoiados) que occup9. neste momento a. 
1 ribtnü.\ não costuma ser incoherehte e versa til. 

Dissr. 0 nc)bre renresentante aue o Governo nedr. na~ 
Disposições transitoriàs, a anprovâção de seus actos-. · Pois 
]:;m11: de har1noRia com a minha màneira de pensar. coherento 
c.nm a doutrina qu~ sustento, mandei á Mesa hoje 1nesn1o. 
nnHt cn1enda no sentido de. serem os actos do Governo. não 
r.xnrcsamente apnrovados ne~ta Constitui cão. mas suje i tos á 
deliheraç:,ão do Congresso legislativo ord]nario. (Apartes.) 

Es:sa emenda é concebida nos termos seguintes (lê) : 

«Os actos do Go:verno Provisorio não anprovados ex
pressamente pelo Ci'Sngresso Constituinte, ficarão dependentes 
de delibBração do Congresso Legislativo.» -

No art. 2° das Disposições transitarias está o se
guinte (lê) : 

«Os actos do Governo Provisorio não revogados pela 
Constituição;· serão leis da Republica.» 

Vê~ portanto~ o i11ustrc represent.ante que estou de plena 
ha.rmonia r,om a minha maneira de pensar, 

I 
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0 Sn. ERICO COELHO contesta. 
O Sn.. OLIVEIRA PlNTJ- E' admiravel o que diz o nobre 

representante, . cuja inlelligencià é, aliás, clarissima, cuja in
tuição é oerfc:tla, sejam. embora, os assumptos sujeitos á sua 
apreciação os mais complexos ! 

O SR. ERre o CoELHO- Torne a lêr a emenda. 
O SR. OLIVEIRA PINTO- Pois, não; tenho a maior sa

J).sfação en1 attender sempre aos desejos do nobre repre
sentante. 

A emenda é a seguinte. (Lê.) 

O SR. ERre o CoELHO- Já vê que o Congresso póde ac
ceitar uns e recusar outros. 

O SR. OLIVEIRA PINTD- Sem duvida; mas a competencia 
para ~sso é do Congresso legislativo. E, que significação tem 
a n1inha emenda? A seguinte:- os actos do Governo Pro
visaria, que diz·e1n respeito ás grandes questões por elle re
solvid2.s no sentido da democral'.ia republicana, como sejam a 
p:t'oclamaçã.o da Republiea~ o casamento civil, a separação da 
Egreja do Estado, a seculari~ação dos cemíterios, ficam per
feitan1ente consugrados pela soberania nacional representada 
peJo Congresso Constituinte. 

Estes grandes actos, que significam verdadeiras con
quistas den1ocraticas, que traduzen1 aspirações republicanas, 
:iá foram approvados em primeira discussão, e, necessaria
mente, o serão~ de uma maneira definitiva, em segunda. 
(Apoiados.) 

Mas, Senhores, seria possível que este Congresso, sem um 
disvirtuamento completo e in,iustificavel de sua missão .nesta 
rrimeira phase constituinte, approvasse, ou annullasse, actos 
~Je orde1n financeira, ou relativos a outros assumptos, sem 
cs necessarios, os imprescindíveis estudos, sem a maior pon
deração e prudencia ? (Apoiados.) 

E sobre tão variados assumptos, nem todos sujeitos á 
nossa apreciação, que estudos temos nós ? 

Ha neste Congresso alguma intelligencia privilegiada que 
JH)SSa considerar-se no caso de conhecer, um por um. todos 
os ac.to::; que foram praticados pelo Governo Provisorio, que 
1egislou. talvez~ de mais, que agiu, porventura, vertiginosa.:. 
mente, e que esteja nas condições de discutil-os já, votando 
conscienciosamente, seja no sentido de approval-os, seja no 
~r.ntido de rej e i tal-os ? 

Si ha, eu,· com sinceridade e franqueza, dec:laro-me um 
retardatari o, e confesso-me, sem sentir-n1e humilhado, in
capaz seqtvú· ele en1prehender de momento sen1elhante estudo, 
que é ar·cluo, que exige tempo sufficiente e, mais que tudo, 
muita prudencia e r8flexão. (!Jfuitos apoiados.) 

Creio, portanto, que é da dignidade deste Congresso, que 
é seu dever in1perioso . di8cutir, mas em occasião opportuna, 
os actos do Governo Provisorio (Apoiados), para approval-os 
ou rej e i tal-os, com excepção, unicamente, daquelles que po
demos e devemos. deritro da nossa actual esphera de com
petencia, approva1~ ou rejeitar neste projecto de Constituição. 
(Apoiados.) 
· Fui. Sr. Presidente, politicr.mente educado na opposição; 
os anno's que passei na Assembléa provincial do Rio de 
.Janeiro foram consumidos na lucta contra os governos; e7 
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devo, Sr. Presidente, ú puridacle. confessar a V. Ex.·: a minha 
indole, o 1neu ten1peran1ento e ás minhas tendencias naturaes 
<.'rrastanl-nw quasi sen1p1·e: pt~ra a opposição, que, si justa 
e honesla, (•, tanüJmn, un1t~, força que officazmente collabora. 
con1· os goYet·nos eu1 faYor do be1n publico. (Apoiados.) 

Entretanto. Sr. Présidente. no período n1elindroso que 
r.tl·avessa o paiz, rne sinto bastánte energ·ieo para podee calnr 
eoHYieções, para sacrifkar erenças ... 

O SR. E Rico CoEL;HO -Eu não. 
O SH.. ÜLlVEIHA PINTO- Ouça-.Ine o nobre represent-.arrle; 

ainda não conclui a enunciação de rneu pens·a1nento. 
'sr. Pres]dente. calarei convicções. sacrificarei crenças, 

desde que não se trate de materia que ·affecte profunda.mente 
ó paiz. co1ntanto que entremos ;já e ;já no regimen da le-
galidade. (Apoiados.) 

O SR. RosA .JuNIOR- E é esse o nosso dever. 
O SR. OLIVEIRA PINTO- O que não é possível, Sr. Pre

s i ciente, se1n gravíssimo perigo, é que se prolongue o estado 
actuaL que é. de effervescencia e que, amanhã, be·m póde 
detern1inar lastin1aveis consequencias. (Apartes.) 

.Este e.stado de cousas não é desagradavel sôn1ente ao 
Cc·ngresso Constituinte~ elle desagrada á Naç.ão, ao Governo 
Provisorio e, talvez, majs do que a ningue1n, ao cidadão que 
a Revolueão de -15 de novernbro 8levou á culnünancia do Poder. 

Erp ~obediencia aos irnpulsos üe sua dig•nidade, en1 non1~ 
do benl pufblico, orientado pelo c-Lvjsn1o e pPlos nmis puros 
sentilnenttos patrioticos, elle tem, con1 toda a certe:za, .3crno 
sua 1nais viva aspiraç.ão, aquelle obJectivo, que é a nossa 
p_reocc.upa·ção ele lodo~ os n1un11rnt.n~ -- o rPgim.m:t da lega
llclade. (A •. J:.?O~nrlos: ?nn'il:u 1H~(rn. ) 

O SR. BAHBOSA Lr:~:rA - Para isso ú peeciso que não se 
saia dos 1inütes ela legaUdacle. . ·· . · 

. . o .. SH. .• ÜLIV·EIHA. PINTO .-_I)e que. se trata, Sr. Presidente, 
· ·d}SC~l LFr~do esL(: proJ (~eLo, srnan rk P.ntregar-sA o governo da 
Na~:ao a propna Naçao? 

O SH. ZAl'vfA - E' exaetarr1rnte n que.· esta~1os fazendo. 

Ü SR. _.OLIVEIRA PINTO - Ü aparte COl11 que acaba de hon.
ra~~.-~111~: ç> 1~lustre represe.ntante d~ Ba.hia, un1 dos rnt.•n1bros 
mal:; .~(~.lleptc;~ do Cc::ng~·es.so (Apo'tados), já pelo seu talento 
~~!:;!'L~tflos .1, .JCI .. l~el:=t .JS'Vlahc,lade de suas !nane iras (Apoiados), 
l::iL o o e r~ u -1~1.e ~ 1 de a ele clerxar desta tribuna consi ()'nado - rn 
fact~ _ qt:: n11!1to nos h~nra: - não h a exerr~'plo de ter-s·e ~rn 
~ual.9u~~. pau~ f.• .Pn1 tao .,curto prazo, eon1 tanta solicitude e 
JJ~~rwb .. .1no, co1no nestr CongrPsso, procuraclo discutir e votar 
assurnp t~ de tanta relevancia. con1o (~ n que se.: acha 
substa,ncmdo neste projecto. (A'))oiado;.) · ' , ' con-
time~fo~n~~ e "etm. qt~e 'paiz se dis.cu.tip con1 tão .etevados se~1-

. =-- pc~ r1o 1smo um proJecto con1o es·~ t forn1aào enl. iPj si O'nifi :; . . 1 . ~ · :' ue, que, · rans-
rla Ieo·alidad -_ ' . -~ . c ar:~( a. VIüa constltucl'onal o reO'in1en 

c -o . e~ que 1-; a n1a1~ v1va e rnpro'ica a-=.;1 ·; ~ 0 
· ~ 

nal? (A.Jwtados: mu,úo be'ln.. ·
1 

, I':"' • }ll açao nae1o-
_ DPYG . .,.:Sl'. :Presidr~nl.r·, v(dJar a fn,zr>l' 1 O' ., ., . _ 

~·Oln l"E•]a9ao. h1 ~~rnPnda dos iHlu~1.r·p~· ~ oUrna~ ~.on~ldPraçoes 
Jnrornpatl\·ets par:=t u cargo r..lP O'OYI'r··1·., ... 1 

8~~.tad1 o.~, qup t~~rna 
· ~ · · 'r.tC 01 P:-- P r11os os e1 ela-

I! 

~ 
\ 
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dãos que pr~esidan1 a eleição~ ou qttr tr•nham r·.:::.Larlo no gov'erno 
até quat1·o rnezes antes clrlla. 

Essa e.nH•nda ô concebida nos scgui·nLes tennos: (lê) 

«São i1won1pativl:'.is para us üar·gos de goc1·naclore~ el~i
tos elos estados da Rr.nubl i e a na su r.t proxirna organ nr.aç~w~ 
nã.o sô os eiclacl~ins qu(~ qual.rn Jll{>:z;c•:-; anLrs ela eleiç;ão cios 
con~·ressos houvernm oecupado n no,·nrno rlos estados, eon~n. 
ta:m·benl~ os eidarffi,rls qtt<' os pl'('::>idii'I'lll JlOJ' nccasião elo pl<'rln 
eleitoral.» 

.Jú cliSS('. 81·. PePsidr,•nte. d0sla 11·ilmna. r· Ptl rt·pitn. CJlH'. 
para ... qun os rwbn•s !Dep ul.atlos Jussr111 I ugieo;-;,. para q ltl' 1'1\VP
lassenl a. allivez qttl' devr.n1 ter ns cidadãos ele um pai,z· qur: 
está preparado para a libm'clade. SS. EEx. deveriam, antes 
ele apresentar.· esta emenda, ter ap-resentado n1na outra. Ü1conl
palibiUzando para o cargo de presidente da Republica o 
General issin1o Manoel. De o doto .ela Fonsrca. (lVão apoiados.) 

. O .Sn. RosA JuNron - Não apoiado; elle está en1 cireun1-
sta:nci as muito espcci aes. (Apoiados_: apa'rtes ·.) 

Sa. OLIVEIRA PTNTO - Os nobres Deputados não me 
con1prehenc'!rra m. 11reessariarnente, a defi ciÀncia é rninha. O 
que eu di~se rui qw~ o:-; nnbrrs D·eputados. auctores da t~n1unda~ 
para CJU(-' SI:' nwsiTassent o])0.r:lienJe~ üs in1posições da logica~ 
para qur~ clenlonsLrassel.tt ú evide•neia. que eram impulsiona
dos pelos pr]ncipios, pt~las r! ou trinas, e não por n1oti.yos de 
outra ordf)J11:, ·clAveriarn, erú urirTJPirc• logar procurar con
seg:uir que foss(•. ineon1patibilizâclt• para u cargo· de Presidente 
eleito ela Repnbli.ea o eida.clão Man••rl Deodoro da Fonseca. 

O Sn. HnR.\ .TrrNJnR- O r.aso ,,~ lllttilt• dh·pr;-;n. (Apoirulos, 
apartes.) 

O $R. 0LIVBIR.:\ PINTo - Os nobres Deputad-os nã,o 1ne 
entenden1~ ou queren1 revelar un1 zelo fervoroso, un1a dedicaç.ão 
sen1 lin1-ites ao Generalissin1o e un1a. suscepti'bilidade, en1 
non1n de outren1, para a qual as rn'inhaR palavras 11ãn por1P1n 
servir de ·pretRxto . 

. Julgarn os nobrPs Depiltado~ qn 0 PU ~nu ho~t ·j I ao nrn e
ralis::.;jn1tl Deo·dor·o? 

Si assinr pensan1~ cnganan1-sr: ~ou l'a\·oravPL cnnven.ei
clan1entP favoraye]. ao governu .dn ·Generalissinlu. e·. devo di
zel-o, o n1eu apoio. 1'n1bora pouco prestigioso, di~vr· I rr certo 
Yal·or rr . .'oral, porque ~~ sincero, é leal. não sr o:cigina ele inle
reeses sat'isfeit os ou en1 fayores ~:~sperados. porquP eu · suu, 
e.r . .Presidente. antes dr tudo. un1 hon1E•1n altivo. nunca hun11-
lhei~ po1· 1.1111 n1mrlc·1itn. 11 n1011 c·aeac!PJ' í]ianlr- dn.~ ~:nYPrnos. 

· (il1'uitos Jt.poiados. ' 

O SR:. FoNSECA HERlVIES- E' un1 ciclaclão mui Lo prestimoso 
e hGnesto. (1liu.itos apoüt.clos.) 

O SR. ÜLIVEIHA P.LNT'O - Tenho tnna vida politica~ que 
já nã.o é curta. e nclle affrontei sempre os juizos de adver
sarias e de inín1igos, não ten1Pnílo, por urn momPnto~ sequer~. 
quo Piles pudess.\~n1 art.icular unl fael·o que n1e obrigasse a 
curvar esta cabrça. qlH' ·,\. 1• h a. d(• sr• r ~rrnprr alt.i\;a. (AJ.W'irt-
dos P apartes. ) . 

Porta.n to. fiqw• h0m r.l nrn. mw f'a ~o 1 i e ii. ri. nrn1 pretendo. 
fayorrs de• Gov1:-rnn: si apoio· o Governo elo eiclaclã.o Manoel 
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Deodoro, é porque, republic.ano dos n1aus tempos, testernu!l~a 
o, tarnben1, victin1.a, até certo ponto. da .guerra. de. exterm1~10 
que a l\1onarchia, nas convulsões de agonia, n1ovla a Republwa, 
devo ter, e,. de fauto, tenho, o sent"ilnento de gratidão para 
corr1 o hero1co General que, no dia 15 de noven1bro, se expoz 
a sacrificar pela Republica un1 longo período de glorias e de 
patriotisrno, a sua posição e o seu futuro. (J.11nüos apoiados_: 
mnito bem.) 

O SR. CESAlUO ALVIM -- São grandes as suas virtudes. 
O SR. OLIVEIRA PIN'l'O --- O illustre Marechal offereceu 

ern holocausto pela Republic.a, no dia 15 de noven11bro, tudo que 
tinha ·-sua viela, seu passado e seu fnLuro. (Apoiados.) ' 

A Republica, a nossa aspiração ele ~odos os n1o1nen~o.s, a 
p1·eoccupação que, por tanto ten1po, aglton nossos espn·Itos, 
não póde, não deve deixar de reconhecer os heroicos serviços 
elo illustre General. (Apoiados e apartes.) 

Eis porque sou. dec]clidan1ente, favoravel a.o goyerno elo 
Generalissimo. 

Enunciando' a proposição~ qne !antas reclan1a.ções Pl"'O
vocou, eu apenas formulava urn argurnenLo contra a emenda 
relativa á inc01npatibilidade dos governadores. 

O que ou dizia era, apenas, que os nobres representantes, 
que qnererr.11 incompatiJ)ilizar üs governadores, attentando, as
sim, contra o principio federativo, deveriarn ter con1e·çado por 
incompatibilizar o Generalissirno Deodoro pa1"'a o cargo de 
Presidente da Republica. 

Si os nobres rep1:·esent~nLes assim prouedessen1, eu vo
taria con1o julgasse de n1eu dever, 1nas seria obrigado a affir
n1ar que SS.~EEx. segu1an1 a orif~ntação, elas dnutrinas, que só 
obedeciam aos principias. 

O SB.. ANTÃO DE FAHIA - Dti 1 icença ])ara u1p aparte? 
O SR . .OLIVEIRA iPINTo - Pois nã,o? V. Ex. bonra-n1e 

até. 

O ·SR. AN'rÃo DE FAR1A - Era necessario de.clarar essa 
incOln.patibilida.de, porque o Congresso póde tornal-a effe
ctiva, não votando no !General Deodoro. (Apoiados.) 

O SR. ÜLIVEIR..".. PIN'ro - Mas veja o nobre repro:::enLanLo 
quanta inconherencia. se observa, cli a por dia, nes Le ·Congresso! 

Ha ben1 poucos dias o Congresso Constituinte mandou para 
o Congresso ordinario a questão relativa a incompatibilidades; 
hoje, ·é o n1esmo Congresso Constituinte que pretende legislar 
sobre incon1patibi1idades~ e. o que Á mais interessante. soibre 
incompatibilidades não rnferenteR a cargos federaes, 'roas a 
cargos dos estados! . 

O SRJ. FoNSECA HERMEs - Peço licenç.a para dizer: E,' 
~ma mnenda proposta~ nã,...o é deliberação do Congresso. Con
fio en?- :que o Co.ngresso nao opprovará essa emenda, porque é 
un1a 1ncoherenc1a. 

O SR. .OLIVEIRA PINTo -:- Estou, apenas. respondendo ao 
aparte do . 1llustre Sr. Antao de Faria. · 

p SR. ANTÃo DE FARTA - Si n1e pern1itte outro aparte, 
darei. 

·o SR. OLIVEIRA PINTO- A's ordens de V. Ex. 



o SR. ANrr.~o nE ·FARIA ~- E' que h a, ainda esta diff e
rença: - o Marechal Deodoro, na alta posi.ção que occupa, 
não póde ser un1 eabo eleitoral, e qualquer governador, que
rendo, é 14111 cabn de olc.jçõns. (Apoiados e apartes.) 

O SR. ·OLIVEIRA PlN't'u - Sr. ·Presidente, quanto se en
gana o illustro representanLe, na sua apreciação! 

O Marechal Deodoro est'ái na cL1ln1inancia do Poder, é 
certo, rnas todos cs governadores foram por elle nomeados e, 
necessariamente, seguem no:nnas que, cleven1os presun1ir, fo
ram por e1le insp i raclas; são, pois, os governadores, immediatos 
represenlanLes do Generalíssimo, são como pequenc:s di
ctadores su.bordinados ao grande dictador, que sahiu consa
grado da Hevolução de 15 de novem.bro, e que 'é o unico res
ponsavel perante a nação por tudo quanto se faça. (Ap'oia ... 
dos.) 

UM SH. ~EPRESEN'l'AN'l'E -Esta. é que é a theoria. 

O Sn. OLIVEIRA PINTO -- Port.anto, si, por motivo de alta 
1noralidade eleitoral, os nobres representantes receam que os 
governadores dos estados, en1 nome da Dictadura, possan1 ser 
eleitos pelos c-ongressos constituintes, por rr1'ais forte razão 
devcn1. SS. EEx. recear, e não querer, que seja eteito Presi
dente ela Re.publiea o Marechal Deodoro, que está no fastigio 
do Poder, de que é, por assin1 dizer, a. synthese. 

CE:ntretanto, este Cong-resso é, por acaso, uma reunião de 
desi~nados do ·Poder? 

- Para dar-se resposta negativa, a .mais i'ornJa.l e categorica, 
hasta lançar os olhos para estas bancadas (Apo'i.ados; rnuito 
bern), nas quaes se veen1 procedencias e feições politicas. mais 
diversas. (Apoiados; 1nu'ito bern. ) 

Em. cada uma deputação ha representantes das ma.is clii'
i'erentes doutrh1as polticas, econm11icas e sociaes; no seio do 
Congresso estão antigos liberaes, antigos conservadores e ve
lhos republicanos, cada· um procedendo co.n1o entende, sus
tentando as id)é:as que lhes parecen1 verdadeiras, mas collabo
rarido, todos e sen1 clistincção, na grande obra da consolidação 
republicana. (Apoiados.) · 

Onde está éssa hon1cgeneidade de tenden0ias? Onde o 
servilisn1o, que é o caracteristico das colle.ctividades, que, pelo 
desvirttúunento eleit·oral, são filhas do Poder, e não a ex
pressão da soberanja da Nação? (Apoiados e apaPtes.) 

. O que se vê é a altier. o· a j.ndepondencia, que são pro
pria-s das corporacões que nascen1 da vontade popular. 

Desta lribuna, eu já disse, c (levo, agora, repetir, este 
Congresso, suJJ o ponto ele vista intelle(jtuaL não recêa eon
fronto con1 qualquer elas carnaras ela L\~Iona.rch:ia~ sob o ponto 
de vista n1oral, nem sequer acln1ille ~e1nelhante confronto . 
. (Apoiados.) 

O que vemos aq n i, o que ;d.1sc. 1:va.nws, 1;. que antigos 
liberaes e conservadores collaboram, dig,na c .correeta~11ente, 
comnosco, revelando o ri ontação repnb li cana cgual á de- nós 
outros republieanos rna is antjgos. 

Si, ás ·vezes. u parla1nentarisrno. eun Lra o qtla l pal'C(jO 
accentuacla no snio do Cungresso a op.inião, vem ú seena, o 
facto não -é ele ex.tr·anlla1·, antes ''· rnuito nahn·al; c devo, até, 
á puridade, dizer· a V. Ex. : Vejo sen1elhantc facto eon1 viva 
satisfacção, porque não pos::;o n1esrno occultar a queda que 
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.tenh:o· para o parlan1enlarisn1o, que n1e ·parece ·uma gatàntla 
a liberdade. 

UM SR. REPRESENTAN'rE- Até cu, que nunca fui poli-
tico, tambem -a tenho. · 

O SR. ÜLlVEIP..A PINTO- Penso, ou, antes, estou profu~
dan1ente convencido de q.ue o parlamentarismo em nosso pa1z 
ha d,e S:er sempre uma realidade, façam contra elle o que 
qu~ze~ero. 

LJ:l\1 SR. REPRESENTANTE-Est ?nOdU$ in 1:•ebus. 
O SR. OLIVEIRA PINTo-Supprimam-se os abusot;;, faca-se 

de~a.pparecer · o desvirtuan1e:nto do parlamentarismo, e eUe 
se~~á q meio p~"'atico e efficaz p~ra evitar-se qu~ o . Poder 
E1~e.qu,tivo se tm, .. ne tyranico e prepotente, o.u que . a elle 
poss.am subir os ineptos. (Apartes.) , . . 

Estou convencido de que os · illustres represen~ªntes que 
todos os dias se referem ao parlamentarismo cnm certo J?le
no~preço, com repugnan,cia até, como si elle foss~ um ~er1go, 
como si elle fosse uma motestia que pudesse contan:n:o.ar o 
Oongresso, julgam combatel-o, quando, apenas, comba.tem os 
abusos, a decadencia e o desvirtuamento do que se deve 
chamar-. o parlamentarismo .. · (Apartes.) 

Os Ulustres representantes collocaram-se no ponto de 
vista em. que -viu-se Hahnemann, · 9 ill~stre pbilosopho que,. 
horrorizado deante· dos abusos da aHopathia ·do s.~u tempo, 
abusos. tão. graves· que ·be·m s·e podia dizer·- os doentes que 

· escapavam da molestia não escapavam da cura-. ergueu-se, 
reag·iu, e. creou um · systema novo~. (ApaTtes •. ) · 

· ijah11eman.J;,l tinha por p~rincipal objectivo a reacção· 
cq:ntli~ o_s abusos, e nesse, S:enttdo. prestou gra!lde$~ s.erviços á 
Humanidade; · não conseguiu, porém, · nem poderia ·conseguir, 
aba! ar Q$; fD,:ndamentos · da allopathia. · 

. u~r SR. REPRESENTA,NTE -. v. Ex. faça ó f~vor de 'fallar 
baixo.; temos aqui mui tos· distinctos homrepatP,as . · 

. . 0 Sa·. OLIVEIRA llfNTQ.,..,;.,., E.Ues :r:pe. permttti.r.ãq a lib.er-
qad·~- ele e:nuncíar convic.ç_ões, tanto. n1ais· quando ap~n.a.~· por 

· incidente me referi á homrepathia. . . · 
U:M; SR, Jl:EJ?.RESEN'J;'.,'\JS']J•E..,.,.,..., Hahnemann era" lll;edico. 

. O Sa. OLIV~IRA Pi~NTo-.-. Creio que era doutor· em ·Me-
d~:eina, . ~s nãO: exercia a profis~s·ão : não · era, · portanto,_ me-
dwo. chn1eo!~ · · · . · 

Deixemos, o, in~idente. · . 
. Ul\~ S1t~ REPRESE!NT!\~T~...:.., Mesmo. J?Orque não faz partE 

do proJ;·ec-to· de· ConslltuJ;çao . . .· . · . 
.. · Q. SR.. ÜLJY&~M P•INTO·- ~ O. que- me par~e é· que o: 
nQbres ·I~~pre.$,~~tan.:tes.. · anti-parlamentaristas ol!bar:n sóment~ 
para os abusos e excessos do parlamentarism-o, mas~· esque· 
·C~·m:se de qu~ ~11~. enc~r.ra, tam.bem, s-randes. qual.id~des ga 
rantld.e:~a~ qos dtre~tQ.S ·p.o:puJ~l;'es. (A1Jbiad()s .} · .. · . 
. · Fo:l }lo.l~~ Sr. ·~res1dente, pro~e.r~do 1:1,est~ tríbun,a u.r 
1m:ppr-tanúe .discurso, urp. dos. rnaSs.. notaveis · q:u,e .tenh.o aql:l 
OUVldO: reflr<?-me ·ao dlscurso pronunciado pelo S.r. Leopold 
de. 13.\J.tho.~~, 1llustre. :represe.nta.nte. de Goyaz, que bon.r.a. 
n.osso. p;:uz pelo s.eu ta1e.nto, pela saa. elevada Hlustracão. 
pel.a.. -verctad.eira .. or-ientaç·ão. qU:e. o gl!lia nos· debates, · send 
todas essas~ qualld~d.~s ·realçadas por uma modestia exagg( 
!'~da, . . (Mutt~~.· apoJ.~o~.-- l. 
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õ iilustre representante agitou con1 verdadeira super:ld
ridade questões Importantes com relação ás finanças deste 
'paiz, e eu, que não tenho . competencia no assurnpto, peço a 
~. Ex. permissão para fazer minhas as importantes consi
derações que ouvi. (Apoiados.) 

Não sei, Sr. Presidente, si será tin1idez do meu espírito, 
QLLO, entretanto, não. é elos n1ais tin1oratps, 111as o que é real 
é que tenho apprehensões serias com relação ao í'uturo de 
nosso paiz. (~trocam-se apar·tes . ) 

Estou com o espírito, Sr. Presidente, dominado de 
apprehcnsõas serias com relação ao futuro de nosso paiz, que 
vejo inundado de papel-moeda inconvertível, e condemnt-\dO 
por longos annos a não poder realizar a convertibilidade, que 
é uma necessidade que se in1põe imperiosamente. 

A en1issão de papel-n1oeda inconvertível é uma verda
deiro emprestin1o forçado ü:nposto ao povo, e, si justificavel 
em casos extremos, como tal, ella deveria, e1n casos de salus 
populi,- ser uma prerogativa do Estado. · . 

Emittido pelo Thesouro da União, o papel-moeda repre
sentaria o credito publico, e, taes fossem as condições, essa 
emissão seria, talvez, justificavel, e, ao rnenos, se:rviria para 
pagamento de dividas, sem os o nus dos juros. 

O que nos cumpre perguntar é o seguinte: - que van-
. tagens resultam para o paiz de recolher-se a emissão do 

Thesouro Publico, substituindo-a pela e.missão bancaria ele
vada ao triplo daquella ? Achava-se depreciado o papel
inoeda inconvertível emittido pelo Thesouro Publico '! Mais 
depreciado ainda se ha de mostrar o papel-bancaria, que não 
representa n1oeda metaltica. . . 

Parece, Sr. Presidente, que no Brazil a vitalidade s~ 
desperta, que os factores do progresso estão cnT n1ovimcnto, 
que o paiz cam1inha, in1pavidarr1ente, para. um futuro bri
lhante cte riqueza e de prosperidades de toda ordem. 

Entretanto, Senhores, esse simulacro de progresso, essa 
apparencia de prosperidade só se· mani·festa aqui na Capital 
Federal, e só se consubstancia no jogo vertiginoso que é o 
caracteristico dos te~mpos qRe correm. 

Onde está o progresso real ? Onde o augmento da pro
ducção, que é a marüfestacão positiva da; expansão das forças 

.·activas do paiz, até agora sutfocadas pela c-entralização ? 
Pergunto aos Hlu:stres representantes dos vinte estados 

do Brazil: Progridem os· está:dos· que representaes ? Produ
z.em. mais? Enri·quecem-se? Já representam algum papei ec-o
nomico os· elementos, sen1· duvtda, grandes, mas que eram e 
são la tentes ? . 

. O que se sabe é que a lavoura sente-se mal; o que 
ningu.'e·m ign~a é que a industria manufactureira é embryo
naria; e pó de pros].1lerar· 0 commercio em taes condições ? 
Como, pois, comprehender-se a prosperidade do paiz ? _ 
· O que· se, vê, o que se impõe· ao· c bservador, é a con-. 
tradicção,' mais perfeita entre as concUçõ·es da Capital Federal 
e as dos estados, sendo que nestes a triste realidade que se 
obsBrva, e aqui,. no grande·. centro, tudo quanto se patentêa 
I:ã1o pas·sa de um. effeito mornentaneo, ephemero, de brilharrte 

. fogo de artificio. 
· ... Na Capital Federai ha veTdade·ira ple~hóra, ac·centuada 
cüng:estão'; nos' estad0s, 9: mais profunda anen1ia. · 

O Srt. BiAPTISTA· DA M0T'PA--. 0 1 Estado d:o. R1o· de Janeiro· 
:vai, em um: mar de· rosas. · 
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. O SR. FoNSECA HERMES - Para V . Ex. o Est~do' ~o: ~i o 
de Janeiro irá en1 um mar de rosas quando elle for dirigido 
pela junta do couce. 

O SR. ERICo CoELHO-Nem daqui a cincoenta annos. 

O SR. OLIVEIRA PINTO- Fazendo estas ultimas conside
rações, esperava que o illustre Deputado, ou outro repre~eE-
tante do Rio de Janeiro, dentre o·s que se acham. na .oppos1çao 
ao governo do Sr. Portella, desse-n_:e este aparte, que agra
deço, porque offerece-me opportun1dade e auctor1za-me l3 
dizer algumas palavras relativamente ao governo do Estadc 
que representamos. . · 

O SR. r:'or~s~aA HERl\[ES - Governo muito dignament~ 
dirigido. 

O SR. VIRGILlO PESSôA- Administração i Ilustrada e pa 
triotica. 

o s~. ERICO CoELHO-· Não será de improviso que v. EJ 
ha de discutir uma questão tão importante como a da unj 
dad~ banc1aria. Está em erro, e mostra que não está prepa 
rado para essa questão. . · . 

O SRl. OLIVEIRA PIN'ro - Agradeço a V. Ex. tanta bent 
volencia; mas, devo dizer, o orador que está na tribuna nunc 
vem · occupal-a senão preparado para o que der e ·vier. 

Sr. Presidente, um facto· é sufficiente para den1onstr~ 
ao ·nobre representante ·quanto S. Ex. se acha illudido rt 
lativamente ao Estado do Rio de Janeiro, que, ao influxo ( 
uma ·politica larga e patriotica, já vai despertando da 1 
thargia que por ·longos annos o . prostara. (Apa1~tes.) 

Erros ? Só não. os ·pratica a infallibilidade; mas o q1 
se póde affirmar, sem receio de contestação séria, é qt 
considerado no· seu complexo, o governo do Sr. Porte lia, qt 
pela sua probidade e pela pujança de· seus talentos, honra 
Estado do Piauhy, de onde é filho, assim como honra o :E 
tado do Rio de Janeiro, que- o adoptou e ao qual tem· presta 

.. relevantes- serviços, tem sido perfeitamente orientado só ; 
sando combater a ignorancia pela disseminação do ensino 
erguer as forças vivas do Estado, que se achavam suffocac 
pela politica estreita, acanhada e tutelar da Monarchia, I: 
medidas de elevada significação. 1 · 

Ainda agora, .~ Sr. Portella ·decretando a creação de 1 
banco, com o capital de 20.000 :000$, appareceram, segur 
~e consta, subscriptores ·para' 217.000:000$000 ! . 

' O SR. BAPTISTA DA MoTTA - V,. Ex. póde citar ou 
banco com garantia de jurQs ? 

. . 
O SR. . 0LIVEH~A ~INTO - Tenha o nobre representa· 

um ·pouco de pamenc1a; ouça o que vou dizer e me c à 
prometto a satisfaz~ l-o. . ' 

. ·· Senhor e~, o que é ; verdade ~ ·que·, · tendo· o. governador 
E~tado do .Rw de J ane1ro auctor1zado a creação de um ba 
com o cap1t~l d~ 20 ~ 000:000$, segundo sou informado, ap 
r,ecera,m _capitahst~s que subscreveram 217 .. 000: 000$000. ! 

Ora. Sr. Presidente, sabe V. Ex. que o ca:pital é ti:J;r 
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e fugitivo, e que só se embarca em un1a empreza commercia! 
quando nella se vêen1, de uma maneira positiva, elementos 
de prosperidade; si, pois, o capital, que rotrahe-se ao n1enor 
receio, n1ostrou-se auda7. e coraJoso na subscripção do capital 
para o Banco do Rio de Janeiro, é forçoso deduzir que oa 
capitalistas, que são minuciosos e cautelosos, que não são 
poetas, que não se deixam levar por phantasias, têm con
i'iança no futuro do Estado do· Rio de Janeiro, porque sabem 
que as n1edidas importantes realizadas ·pelo Sr. Portella pro-
duzirão heneficos effeitos. . 

O nobre representante perguntou-me, ha pouco, si eu co
nheço algum banco que tenha o auxilio constituído pela garan
,tia de juros. 

O Sn. Eruco CoBLHO - E.sta é a Torre do Ton1bo. 

ü Sn. :.Ü)LIVE,IRA Prl"TO - Pois, não ? respondo-lhe eu; 
conheco, ali mesmo no Estado do Rio de J.aneir·o, uma. aucto
rização votada ao influxo das inspiracõ.es, sempre originadas 
em elevados sentimentos, do Sr. Paulino de Souza, a quem 
nunca neguei virtudes e pureza de intenções,. mas cuja po
litica sen1pre combati, por estreita, por acanhada e por nunca 
vel-a orientada pelos verdadeiros principias. 

O Sr~ Paulino de Souza não representava o papel da 
'ju.nta do couce unicamente em relacão ·á questão servil, repre
sentava-a tambem relativamente a todo e qualquer progresso .. 
,(Apartes.) . . 

E f.oi por issü,. Sr. presidente, que os factores economiCos, 
que as for.ças vivas do E~stado do Rio de Janeiro ~stiveram. ~or 
longos annos ador.n1ecidos, e só agora, pela acçao de pollh~a 
opposta, começam a despertar, o que bem se vê, pela valorl-
2.ação da terra, que já se vai ;patenteando. 
· !No Estado do Rio e Janeiro os. elementos acham-se suffo-
cados ... 

O Sn. F-oNsECA HERMES -· Estagnacão ·moral. 

O SR. OLIVEIRA PrNr.J.'O - ... agora, porém, jlá se moven1,·· 
j·á se agitam. ·(Apa1~tes.) 

O· nobre representante Sr. Baptista da Motta horroriza
se deante da garantia de juros concedida pelo Sr. Portella a 
um banco. P-ois bem: -· en1 1888 a '""Assem,mbléa ·Provincial 
do Rio de Janeiro. por inspirações do Sr. P.aulino de Sou:za, 
não suspeito aos nobres representantes, auctorizoOu a creacão 
de um banco, não con1 a g~arantia de juros de 6 o/o, mas cmn a 
de 7 %. 

O Sn. BAPTISTA DA MoTTA - Si V. Ex. não acha que a 
politica do actual governador é errada, tambem não deve 
considerar errada a do Sr. Paulino de Souza. 

0 SR. OLIVEIRA PINTO - E si V. E~x. considera acertada 
a medida inspirada pelo Sr. Pauli no de Souza, deve consi
derar como mais acertada ainda a que f·oi decretada pelo 
Sr. Pnrfr\llfl. (Anartr>.~~. · 

1Si, porén1, os nobres representantes, e eu sei que o fazP.m. 
condemnan1 o decreto do Sr. Portella. a menos que assim não 
:poroce·àam por n1otivos especiaUssimos, deven1 conden1nar, 
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são, poi'fé.m decorridos 14 mezes, e· eu nem sequer visitei o 
heroico e glorioso cidadão. (Apartes . ) 

Vivo arredado dos governos, po!"que sou representante da 
iNa·Ç·ão, e entendo que. devo ter o direito de dizer a verdade, 
se,m auctorizar alguem a suspeitar, ~sequer, que seja meno.~:; 
confessavel o movel que me leva a fallar contra ou a favor. 
(Trocam-se apartes.) . 
. iCom.o dizia, vim, Sr. Presidente, á tribuna com o fim de 

justHicar lat .emenda substitutiva ao art. 2° das Disposü;ões 
transitarias do projecto de Constituição,· emenda que, entre
tanto, me parece justificada por si mesma, cumprindo-me 
apenas cha1nar para ella a attenção do Congresso. 

A illustre Commissão dos 21 offereceu: um13J emenda sup
pressiva do art. 2°, que é concebida nos seguintes termos 
·(Zê) : . 

~os actos do Governo Provisorio, não revogados pela Con
stituição, serão leis da Republica." 

Parece claro que esta suppressão proposta pela Commissão 
fará com que os actos do Governo Provisorio não approvados 
nesta Constituição fiquem sujeitos tá deliberação do Congresso 
na segunda. phase de sua existencia - a phase legislativa. 
Eu, porléa:n, desejando que ficasse tudo isso bem claro e accen
tuado, julguei conveniente apresentar o seguinte substitutiv<J 
(Zê) : - · 

"Os actos do Governo ·Provisorio não approvados expres
samente· nesta Constituição serão sujeitos á. delibera.;:.ão do 
Congresso legislativo.'> 

O SR. ERICo CoELHO - Seria bom que V. Ex. a justi-
ficasse. · 

· O ·SR. OLIVEIRA PtNTo - A's vezes, Sr. Presidente, con
fesso a V. Ex., sou tomado de verdadeira surpreza. 

Pois 'a intelligencia luminosa do illlustre representant1 
exige que eu justifique esta emenda?. Então o nolbre represen-
tante deseja que me tol'tne redundante? · . 

.Satisfarei a S. Ex.; serei redundante por· conta de S. E:a 
(Apoiados.) . . . 

Jlá disse e repito: Não é possivel que este Congresso, n: 
su~a~ phase constituinte, possa tomar deliberações sobre acto 
relativos aos mais variados assumptos praticados pelo Govern 
. Provisorio. · 

:E sel'á crivel que o üongresso possa tomar conhecimeri.t 
de cada um desses actos, em ·todos os seus detalhes, com 
necessaria minuciosidlade, estudando cada um en1 sua verda 
deira significação, de modo a achar-se habilitado a dar ur 
v·oto · conscienJcioso? · . · 
. . . .Si_ o Con.~ressó; como ·creio, não está em condições de dis 

. cu~I;' tao variados assumptos, · e d~- votar~ approvando-os o· 
reJeitando-os, de conformidade com as conveniencias· publica: 
tal· açodam·ento :seria injustificavel. (Apoiados.) 

Julg~o por mim : não. me considero, sem prévio e cau te lo~ 
estudo,. no caso de approvar ou rejeitar, dando um voto con~ 
cieJ?.CÍOSO, honesto, e que Se inspire no interesse publico·· 
maiOr parte dos. actos dq gove,rno Provisorio, especialn1eh1 
os que em31nara1n dos ministeriOs da, :!fazenda e da AgricU 
tura. 

O SR,, Eaxoo CoELHo- V. Ex. está justificando a emend 
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O SR. OLIVEIRA ·PINTO -· Acabei de diz1er que não se 
achava o meu espírito em condições de permittir-me votar 
conscienciosamente, approvando ou rejeitando muitos actos 
do Governo Provisorio; si, porén1, os nobres representantes 
acham-se em differentes condições, pe.ço-lhes que tenham a 
gentileza de fornecer ao m·eu espírito em trevas a luz bri
lhante que illumina-lhes a intelligencia. 

Antes disso, declaro-me em trevas, e não n1e sinto hu
milhado. 

Sr. Presidente, tendo feito estas considerações, que são 
hun1ildes (Não apoiados., não só porque o orador vale rnes
mo pouco (Muitos não apoiados) ... 

0 SR. FONSEGA HERMES - E' muito distincto. 
O .SR. OLIVEIRA PINTo -· . . . como, Jam'bem, porque as 

deficiencias que lhe são naturaes (Não apoiados) accentuam
se ainda mais sob a influencia deprimente desta elevada· tem
per·atura, ponho, aqui, termo ao meu modesto . discurso, agra
dec.endo cordialn1ente ao Congresso a benev.ole.neia com que, 
captivando-me, honrou-me. (Muüo bem; muito bem. O o·;'a
dor é felicitado por m,uitos Srs. representantes.) 

E' lida e apoiada, para entrar em discussão com o pro
j e e to, a. segtJint.e 

Em,enda 

Substitutiva ao art. zo 
Os actos do Governo Proüvisorio só podem ser aJterados 

ou revogados pelo Qongresso ordinario. 
· S. R. - Arthu·r Rios. - Augusto de Freitas. - A. Eu

sebio. - P. Guimarães. - V. Damasio. 
Fica a discussão adiada, pela hora. 
Vên1 á Mesa as seguintes 

· Decla~ações 

· Nós, abaixo assign.ados, representantes do Estado do Rio 
de Janeiro, declaramos que . nãoü recebemos, nem exigünos 
ajudas de custo, e requeremos que se publique essa nossa de-
claração no L)1:a:rio Official. · 

.Sala ·das sessões, '19 de janeiro de 1891. - Viriato de 
Medei'l·os. - Oliveira Pinto. - Erico Coelho. - Vi1·gilio 
Pessoa. - Nilo Peçanha·. -, Fróes da Crúz.- - Fonseca Her
mes. - BaptistQ, da Motta. - Urbano llfarcondes. - Braz 
Carneiro N. da Gama. - Fra.nça Carvalho~ - D. Manhães 
Barreto. 

Declaro que, si estivesse presente, teria votado pela abo
lição dos ti tu los e condecorações. 

Sa1a das sessões, 19 de janeiro de 1891.- Paulino Carlos. 
Vai a imprimir ·O seguinte projecto e redacção para a 

2"' discussão ·da Constituição -dos Estados Unidos do .Brazil: 

' 
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TITULO l 
I 

P.rl!jecto de Constituição dos Estados Unidos do Brasil 

Da orgâniz~ão federal 

. Art. lo. A .N:ação :Brazhei'ra, adoptando, como 
fórma.. de governo, a Republica Federativa,. pro~lama~a 
pela d~creto .·n .. :t, de t5 de· noven1bro de 1889, consti
tue:-se., por união perpetua e: ihdissoluvel entre. as 
suas antjgas província&, em. Estados Unidos do Brazil. 

Art. 2°. Cada uma das anti ~s províncias for
mará un1; Estado,. e· o. antigo m1uni~ipio neutro consti- · 
Luirá o Distrieto Federal, continuando, a ·ser a Ga
pial da União, emquanto outra cousa não deliberaF o 

. Congresso. · . . · 
Paragrapho · unü~o. Si o, (Jongresso resolver a ln:u-

dança da Capital·, esoolhido~ para este fin1., a territo-
rro, n1ed1ante o- eonse-:rum do Estado ou estados. de' qne 
houver de desmembrar-se, passará o a;~tual Districto 
·]federal de per sii a ~ansfâtuir um Estado-: 

Art. 3~. Os estad0s pod~nn incorporar-se entre 
s1, subdividir-se, ou- desn.1IDbbFar-se, . para . se anne
:xarem a outros·, ou formare1n n9vos estados, mediante . 
~P.nniA~=u~~nf'.ia. d:as .. re-spectivas: legislaturas loeaes, em 

J{eclacção 1Ja1'a a· 2a íliscussão do · p'roje'cto ·de Consti
ttôção dos Estallos Unidos do Brazil 

TITULO I 

Da organização federal 

DtSPOSI.çÕEB PREI.IMINARES 

. Art. 1 °·. A Nação Brazireira adopta COlTIO fórma 
de governo, sob o regii).:mn representativo,. a Republica 
Federativa, e constitue--se, por união perpetua e in~ 
dissoluvel das suas antigas províncias, en1 Estados 
Unidos do Brazil. 

Art. 2°. Cada un1-a das antigas provine'iâs for-
Inará un1 E'stado,. e o antigo n1unici:pio neutro consti
tuirá o Districto Federal, continuando a ser. a Cap·ital 
da Uniã0, en1quanto o Congresso· não t0111ar outra de-
liberaç,ãffi. · 

Paragrapho unico·. Si o Congress.o resolver a n1u-
-dança da Capitalr escolhüit>, para este fim, o terr'i
lorio, 1nediante o· eonsenso. do Estado ou estados de 
que houver de desmembrar-se, passará u actual Dis-
tricto Federal de- per si a eonstitu h .. urn Estado. . 

Art. 3°. F'rca perteRC't~nd:o á União UHla zona de 
1.~:00 leguas quadFadas, situada rro' plana;lto central da 
HepubH~a, a qual seFá opportunan1.ente dmnarcada, 
para neHa e-sta:belecer-se a futura Capital Federal. 

A:d. 4°. Os Bstad'o-s podem incorporar-se entre 
si, subdi:'vidir-se·, ou desineinbrar~se~ para se anne
xarmn a outros,. ou forinarenl novos estad<>s, n1edjante 
acquiescencia das re-sp·e~tivas assen1bléas legislativas, 
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àous annos ~ucee~sivos, e approvação do CongresSQ 
Nacional. 

Art.. 4°. Con1pete a cada Estado prover, a ex
pensas proprias, as necessidades de seu governo e ad
rninistração: podendo a União subsidiai-o són1ente nos 
casos excepc.ionaes de calan1idacle publica. 

Art. 5o. O Governo Federal não poderá intervir 
en1 negocios peculiares aos estados, salvo: 

1 o. Para repellir invasão extrangeira, qu ·de un1 
Estado en1 outro; , 

· 2°. Para manter a fórma republicana federativa; 
. 3°. Para restabelecer a ordmn e a tranquillidade 

nos estados, á .requisição dos poderes locaes; 
· 4°. Para assegurar a execução das leis do Con-
gresso e o cumprimento das .sentm1ças federaes. 

Art. 6°. E' . da con1petencia exclusiva da União 
decretar:. 

1 o. Impostos sobre a in1p01·tação de procedencia 
extrangeira; · 

2°. Direitos ele entrada, ;sahida e ·estada de na
vios,' sendo livre o comn1ercio de .costeagem ás rner
eadorias nacionaes, ben1 con1o ás extrangeiras que já 
tenham pago imposto de in1portação; 

go. Taxas . de sello; 
4Q. Contribuições postaes e telegraphicas; 
5°. A creação e n1anutenção de alfandegas; 
G0

• _A instituicão_ de bancos en1issores. 
ParagTapho unico. As leis, actos ·e sentenças çlas 

auctoridades da União. executar-se-ão, em todo o paiz, 
por . ,funccionarios federaes. · · · 

etn dous annos successívos, e approvação do Congresso 
Nacional. 

Art. 5°. Incun1be a cada Estado prover, a ex
pensas proprias, as necessidades de seu governo e ad
n1inistração; a União, porém, o subsidiará en1 caso 
de calan1idade publica, quando o Estado ou estados 
solicitarem. 

Art. 6°. O Governo Federal não poderá intervir 
en1 negocios peculiares aos estados, salvo: 

1 o. Para repeli ir invasão extrangeira; ou de un1 
Estado en1 outro; · 

2°. Para Inante'l~ a fónna republicana federativa; 
3o. Para restabelecer a orde1n e a tranquillidade. 

nos estados, á requisição dos respectivos governos; 
4°. Para assegurar a execução das leis do Con

gresso e o cun1primento das sentenças federaes. 
Art. 7°. E' da competencia exclusiva da União 

decretar: 
-1 o. Impostos sobre a importação de procedencia 

extrangeira; 
2°. Direitos de entrada, !sahida: e estada de na

vios, sendo livre o con1n1ercio de costeageli1 ás n1er
•cadorias nacionaes, bem como ás extrangeiras que já 
tenhan1 pago imposto de in1portação; 

3°. rraxB,S de sello; 
4°. Contribuições posta·es e telegraphicas; ·. 
5°. A creação e manutenção de alfandegas; 
6°. A instituição de bancos emissores. 
§ 1°. Os ilnpostos decretados pela União devem 

ser uniforn1es para todos os estados. 
§ 2o. As leis, actos e sentenças das auctoridades 

da União exccutar-se-ão, ~m todQ Q paiz, por funccio
narios federaes. 
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Projecto de Constituição dos Estados Unidos do B1•azi~ 
• ó ·- t 

Art. 7. o E' vedado ao Governo Federal crear dis
tincções e preferencias em favor dos ·portos de uns 
contra o"s de outros estados n1ediante regulamentos 

· commeroiaes, ou fiscaes. 

Art. go. E' da con1petencia exclusiva dos estados 
decretar impostos: 

i o. Sobre a exportação de mercadori~.s que não 
sejarn de outros estados; , 

2:>. Sobre a propriedade territorial; 

3°. Sobre. a trans1nissão de propriedade; . 
§ 1 o. E' isenta de intpostos, no Estado por onde 

se exportar, a produccão dos· outros estados. ~ 
§ 2°. Em 1898s ou antes, si o Congresso deliberar, 

cessarão de todo os direitos de exportação. 

§ 3°. Só ·é licito a un1 Estado tributar a ilnpor
f.acão de 1nercadorias extrangeiras, quando , destinada 
a consumo no seu territorio, revertendo, porém, o 
producto do imposto .para o T·hesouro Federal. 

Art. go. E' próhibido aos estados tributar de 
qualquer· modo, ou mnbaraçar com qualquer difficul
dade, ou gravame, regulamentar ou ·administrativo, 
actos, institui_ções ou serviços estableecidos pelo Go-
verno da Uniao. · 

Art. 10. E' vedadó aos estados, como á ·união: 
1 o. Crear impostos de transito pelo territorio de 

um Estado, ou na passagem de un1 para outro, sobre 

Redacção para a .2a discussãõ do projecto de Consti
tttição dos Estados Unidos do Brazil 

Art. 8.0 E' vedado. ao Governo Federal crear, de 
qualquer n1odo, distincções ·e preferencias em favor 
dos portos de uns contra os de outros estados. 

Art. go. E' da competencia exclusiva dos estados 
decretar impostos : · . , 

1 o. Sobre a -exportação de 1nercadorias que não 
sejam de outros estados; 

. 2(1. Sobre a- propriedade territorial e sobre pre-
dws; 

3°. Sobre a transmissão de propriedade; 
4 o. Sobre industrias e profissões. 

§ 1 o. E' isenta de in1postos, no Estado por onãe 
se exportar, a producção dos outros estados. 

§ 2°. Só é ·licito a um. Estado tibutar a ilnpor
tação de mercadorias extrangeiras, quando destinadas 
a consun1o no seu territorio, revertendo, porém, o 
producto do imposto para o Thesouro Federal. 

Art. 10. E' prohibido aos estados tributar bens 
e rendas federaes, ou serviços a cargo da União, e re-
eiprocan1ente .. 

Art.. 11 . E' vedado aos estados, eo1no á União : 
1 o. Crear ilnpostos de transito pelo territorio de 

un1 Estado, ou na passagem de un1 para outro, sobre 

'-4 
t-:) 
~~ 
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produetos de óutros estados da Republica, ou extran
geiros, e bem assim sobre o~ vehiculos de terra e 
agua, que os transportarem; 

2°. Estabelecer, subvencionar, QU embaraçar o 
exercicio de cultos r,eligiosos; 

3°. Prescrever leis retroactivas. 

Art. 11. Nos assumptos qu~ pertencen1 concur
rentemente ao Governo da União e aos governos dos 
estados, o exercício da auctoridade pelo primeiro obsta 
a acçãó dos segundos e annulla, de então em deante, 
as leis e disposições della emanadas. 

Art. 12. Além das fontes de receita discriminadas 
pelos arts. 6° e 8°, é licito á União, como aos estados, 

. cumulativamente· ou nãó, crear outras quaesquer, não 
contravindo o disposto nos arts. 7°,' go e 10, § 1 o. 

Art o 13 o O direito· da União e o dos estados a 
legislaren1 sobre viação ferrea e navegação interior 
será regulado por lei do Congresso Nacional. 

Arf. 14 o As forças de· terra e mar são instituições 
nacionaes permanentes, destinadas á defesa da Patria 
no exterior e á manutenção das leis no interior .. 

Dentro dos limites da lei, a forca armada é es
sencialmente obediente aos seus superiores hierar
chicos e obrigada a sustentar as instituições consti-
t.ucionaes. · 

Art. 15 . São orgãos da soberania nacional os po
deres legislativo, executivo e judiciario, harmonicos e 
independentes entre si. 

produetos de outros estados da Republica, ou extran
geiros, e bem assim sobre o~ veniculos de terra e 
agua, que ·os transportarem; 

2°. lnstabeleeer, subvencionar, ou embaraçar o 
exercício de cultos religiosos. ( *) 

Art .. 12. Além das fontes de receita discrin1inadas 
nos arts. 7o e 9°, é. licito á União, como aos estados, 
cumulativan1ente ou não, crear outras quaesquer, não I 
contravindo o disposto nos arts • 7o, go e 11, § 1 o. ~ 

Art. 13. O direito· da União e dos estados, de le- ti 
gislaren1 sobre viação ferrea e navegação interior, 
será regulado por lei do Congresso Nacional. 

Art. 14. As forças de terra e mar são instituições 
nacionaes permanentes, destinadas á defesa da Patria 
no exterior e á manutenção das leis no interior. 

Dentro dos Iilnites da lei, a força arn1ada é es
sencialn1ente obediente aos seus superiores hierar-. 
chicos, e obrigada a sustentar as instituições consti-
tucionaes o • • 

Art. 15. São orgãos da soberania nacional os po~ 
deres legislativo, executivo e judiciaria, harmonicos 
e independentes entre si'. 

( *) . Para .ser incluído nas Disposições Geraes ... 
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_ -·SECÇÃO I 

DO PODER · J.EGISJ:.ATIVO · 

Capitulo I 

Disppsições geraes 

Art. ,f6. O Poder Legislativo é exercido pelo Con
gresso Nacional, com a sancção do Pres~-.iente da Jle.,.. 
publica. 

· § 1 o. O Congresso Nacional c.ompõe-se de dons· 
ramos : a Ca1nara e o Senado . · 

§ 2°. A eleicio para sena(lore.s e deputados ~ Ca
mara. far-se-á simunaneam~nte . ~m todo o paiz. 

§ 3°. Ninguem pód~ ser, ao mesmo ten1po, Depu-
tado e Senador. · 

1\.rt. "17. O Congresso reunir-se,..á, na Capital Fe
deral, aos 3 de maio· de cada anno, independentemente 
de convoc~ção, e Ju.nccionará quatro mezes, d~ data 
. da abertura,. podendo ser prorogado, ou convocado ex

- traordina.riamente. 
§ 1 ci. · ·çad~ legisJatpra durará tres annos. · 
§ 2o. E.n1 c~so d~ v~gaf aberta no Congresso, por 

<malquer caus~, inclu~ive 'a de renuncia, as auctori
dades do respectivo ·Estado farão proceder imn1edia-
tâmente á nova el~fçãá. · · · · - · · 

Redacção para a 2a disçussfió tid 1n•ojeeto de Oonsti .. 
· · . tuição dos Estados Unido$ do Brazil · · 

SECÇÃO I 

DO PODER LEGISIJATIVO 

Capitulo I 
.-1 

Disposições ge1·aes 

. Art. 16. O Poder Leg·islativo é exercido pelo Con-
gresso Nacional, con1 a sancção do Presidente da Re
publica. 

§ i o. O Congresso Nacional c.on1põe-se de dous 
ramos : a Camara dos Deputados e o Senado. 

§ 2~. A eleição para· senadores e deputados far....; 
se-á simultaneamente en1 todo o naiz. 

§ 3o. Ningumn póde ser, ao n1esn1o ten1po, Depu-
tado e Senador. · 

Art. 17. O Congresso reunir-se-á, na Capital Fe~ 
. deral, ·a 3 de 1naio de cada anno, independenten1ente 
de convocação, e funcc.ionará quatro 1nezes, da data 
da abertura, podendo ser prorogado, ou convocado ex
traordinariamente. 

§ i o. Cada legislatura durará tres annos. 
§ 2o. O Governo do Estado mn cuja representação 

- se der vaga por qualquer causa, inclusive renunciat 
f~rá proceder im1nediatan1ente á nova eleição·~ 

l 
j 
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Art. · 18. A Camara e o Senado trabalharão sepa
radamente, funccionando ~m sessões publicas, quando 
:o contrario se não resolver por maioria de votos pre
-sentes, e s6 · deliberarão, comparecendo, · ern cada uma 
das ca1naras,. a n1aioria absoluta de seus 1nembros. 

§ 1 o. Os regin1entos das duas ca1naras estabele
çerão os n1eios de con1pellir os n1mnbros ausentes a 
con1j)arecer. . 

§ 2°. Cada un1a dellas verificará e reconhecerá os 
Doderes dos seus rnmnbros. 

Art.. 1 9. Cada uma das. ca1naras elegerá · a sua 
l\1-esa, organizará o seu Regünento interno, con1'lni- . 
ilando penas. disciplinares, inclusive a de exc.Iusão 
temporaria, aos respectivos mernbros; non1eará os eni
-pregados de · sua Secretaria e regulará o serviço de 
sua policia interna. 

Art. 20 .. Os deputados e senadores são inviola
veis por suas opiniões, palavras e votos no exercício 
{lo rnandato. . · 

.Art. 21-~ Os deputados e senadores não pode1n 
ser p.resps, nem processados crüninaln1ente, sen1 p"ré
via licença de sua Camara, salvo flagrante delicto. E 
neste caso .. levado o processo até pronuncia exelusivê. 
a auctoridade processante ren1etterá os áutos á Ca
mara respectiva, para resolver sobre a procedencia 
da accusaçã.o, si o accusado não optar pelo julgan1ento 
1mined~ato. 
,. 

Art. 18. A Ca1nara dos Deputados e o Senado tra
balharão separadamente e em sessões publicas,. quando 
não se resolver o contrario por maioria de votos. As 
d.eliberações serão ton1adas pela p1aioria absoluta 
dos seus n1mnbros. 

Paragrapho unico. A cada tuna das ca1naras eon1-
pete: ,, 

Vm~ificar e reconhecer os poderes dos seus n1en1-
bros; 
· Eleger a sua Mesa; 

Organizar o seu Regünento interno; 
Reg·ular o serviço de sua policia interna; 
Nomear os ernpregados de sua Secretaria. 

Art.. 19 .. Os deputados e seiladores são Ü1Yiolavcis 
por . suas· opiniões~ palav1~as e votos no exercício do 
Inandato. · 

Art. 20. Os deputados e senadores, desde que ti
vermn recebido diplmna até a nova eleição, não po
derão ser presos, salvo caso de flagrancia en1 .crinie 
ina.fia.nçavel, nen1 processados crüninaln1ente sen1 
prévia licença ·de sua . Camara. E, neste caso, levado· o 
processo até pronuncia exclusive, a auctoridade pro
cessante ren1etterá os autos á · Cmnara re'-'pectiva, para 
resolver sobre a procedencia da accusação, si o ac
cusado não optar pelo julgarnento jrnmediatQ •. 

T 
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Art. 22re' Os membros das· duas; camaras, ao· tom·ar 
assento, contrahirão · compromisso formal, em sessão 
. publica, de bem, cumprir os seus; deveres. . · 
, Art.. 23.· Durante as sessões vencerão os senador~s 
e· deputados um subsidio· pecuniario, além . da ajuda 
de . custo, . fi~ado _pelo Congresso, no fim de cada: le.
·gslatura, para a seguinte. 
~ Ar. L. 24. Os membros do Congresso não podem 
receber do Poder Executivo emprego, · ou comm.issão, 
ren1unerados, excepto si forem missões diplomaticas, 
commissões militares, ou cargos. qe accesso ou pro
mooão legal. 

. . Paragrapho unir o. Durante o. exercicio . legisla:.
t•vo cessa o cte· outra qualqu_er funcção. 

. Art. 25; São condições de elegibilidade para o 
Congresso Nacional: ' · 

1°. Estar na posse· dos direitos de eleit.or; 

2°. Para a Ca.mara, ter. mais de quatro annos de 
eida·~ão brazileiro, e mais de seis para o Senado. 

Redacl}ãO' P[lr:_a a. ·!a dlisc~88ári . '!.o" projec~o ~e Consti-
. tttiçao dos Estados Urttdos do Braztl 

A-rt. 21.. Os membros das duas camaras, ao tomar 
·assento; oontrahirão compromisso· formai, em sessão .. 
publiea, de berrt cumprir os seus deveres. 

Art. 22. · Durante as sessões vencerão os sena
dores e· deputados um subsidio peeuniario · egual, além 
·da ajuda. de custo, f>ixado pe~o Congresso, no fim de 
cada· legislatura, para a seguinte. 

Art. 28·. Desde que tenham sido· eleitos, os mem
bros do Congresso não podem celebrar contractos com 
o Poder .Executivo, nem delle receber empregos ou 
commissões I'emuneradas, salvo missões diplomaticas, 
commissões militares, ou cargos de accesso ou promoção 
legal. · . 
· Paragrapho unic.o. O mandato legislativo é incom...; 
pativel com o 'exerci·cio de qualquer outra funcção du
rante as sessões. 

•rt. 24. O deputado ou o senador não póde ser no
meado para cargo diplomatico,· ou commando militar, 
sem licença da respectiva Gamara, nem ser presidente 
ou fazer parte de directoria de bancos, companhias ou 
emprezas que gozem de favores do Governo Federal. 

Art. 25. São condições de elegibilidade para o 
Congresso Nacional: 

f o. Estar na posse dos direitos de cidadão brazi- · 
leiro e ser alistavel como eleitor; 

2°. Pa,ra a Camara, ter ·mais de quatro annos de 
cidadão braz.ileiro, e ~ais· de seis para o Senado . 
. . ·Esta disposição: não eomprehende os cidadãos a 
que ref:er~--se · o n. 4 do art ~ 68 . · , 

\ 
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Art. _ 26. São · inelegiveis para o Congressô · Na-
eional: - . . . . . . ... 

1 o. Os religiosos regulares e seculares, bem como 
-os arcebispos, bispos, vigarios geraes ou foraneos, 
paro r hos, coadjuctores e todos os sacerdotes_ que 
e.xercerem auctortdatle nâs, sua~ respectivas_ eonfissões;-

~-o. Os governadores; 
ao. Os chefes de policia; _ 
4 o. Os commandantes de armas, bem como os 

demais funodonarios -militares, que exercerem com
mandos de forças de terra e mar equivalentes, ou su-
periores; _ . . __ . . 

5°. Os commandantes de corpos policiaes; 
6°. Os mag-istrados .. salvo si estiverem~ avulsos ha_ 

mais de !lffi anno; 
7°. Os funccionarios admini'strativos demissi-

yeis independentemente de sentença~ · 

Capitulo_ II-

DA 01\MARA. DOS DEPUTADOS 

· -Art. 27. A Camara compõe-se de deputados eleitos 
pelos estad·os e pelo Districto Federal, mediante o suf
fragio directo. 
- ·§ 1 /' O ·numero dos deputados será fixado pelo 

Congresso,_ e·m .proporção que não excederá de um por. 
~e tenta mil habitantes. 

~- § 2.0 Para esle fim mandará o. Governo Feder-al 
proceder, dentro e-m tres annns da inauguração do pri
meiro Congresso, ao recenseamento da população ~a 
J\epubli.ca,,. o_ qual_ se . reverá- d~cennalmente~:- - -

:;:._, - I • . ~-· t, • I ·,. •' 

. AÍ't. 26. O -Congresso, em lei especial; declarará os 
casos de incompat'ibilidade eleitoral.. · 

Capitulo I! 

_DA CA~fARA DOS DEPUTADOS 

Art. 27. A Cam:ara dos Deputados se .compõe dos 
representantes da Nação eleitos por estados e · peJo~ 
Districto Federal, mediante suffl~agio direoto .- ·. 

§ 1.0 O numero de deputados· será' .f.fxado- pelo
Congresso, em proporção que não ·exoederâ de um: por· 
setenta mil habitantes, não devendo :ésee ~numero< ser. 

. inferior a quatro ,por Estado. - ' · · · · · · · - - · 
§ 2. ~ Para este fi-m mandara ·o· 'GôYerno Federal 

proceder, desde já, ao recenseamento da .POP~tacão da 
Republica;· -o qual ·se~ reverá de·óentiJllíilente ~; ·.-

..-. .~. ;_, • ••• ,_, • :: • ":"-. ,_-· :~- .._ : ·_- '"· --~":-:··_·, r_- ·•: ~-. ·~ ~ • :: ~- ~- ~ . ,. ,.,.. 
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. Art'. . .-28 .. _ Compete á· Ca.mara a iniciativa de todas 
as leis de impostos,- a fixação das .forcas de terra ·e 
mar, ~ discussão dos proj ootos offerecidos pelo Poder 

'Executiv_o e a, declaração da- procedenc~a. ou impr~.
-cedenci~ ela accusação ·contra o Presidente· da Repn,
blica. nos· termos do art. ·52. 

I ~ .,• • • • 

·-· 

CAPITULO . III 

DO SENADO 

ArL 29. O Senado con1põe,..se dos cidadãos elegi
veis nos termos do art. 25 e maiores de· 35 annos~ 
-escolhidos pelas legislaturas dos· estados, em· numero · 
·de · tres senadores por ·cada um, mediante pluralidade 
de votos. - · 

· .Paragrapho unico. Os ·senadores do Districto Fe .. · 
:dera I serão· eleitos pela fórma instituída para a eleição 
-do Presidente da Republica. 

Art. 30. O .mandato de senador durará nove annos, 
renovando~ se o Senado pelo terÇo triennalmente. · ·· 

.'§ - L o No primeiro anno da primeira legislatura, . 
logo nos trabalhos preparatorios, discriminará ·o Se-

.R.e.dacção" para a 2a discussão do projecto de Oonsti· 
· tuição· dos Estados .Unidos do Br(uil 

Art.. 28. · Con1pete á Camara a iniciativa de todas 
as leis d~ impostos; das leis ·de fixação de forças · de 
terra . e mar, da discussão dos projectos offereoidos• 
pelo Podêr .Ex:ecutivo e a declarâção da procedenoia 
ou improcectencia da accu·sacão contra o Presidente da 
Republica, nos termos do art. 52, e contra os secre
tarias de Estado nos crilnes connexos com os do Pre
sidente ela. Republica. 

CAPITULO III 

DO SENADO 

ArL 29 .· O Senado compõe-se de cidadãos elegi-
. veis nos ter1nbs do art. 25 e maiores de 35 annos, em 
numero de tres senadores por cada Estado e o Dis
tricto Federal, eleitos pelo mesmo modo por que o 
c::ão os deputados. 

Art. 30. ·O n1andato de s~nador durará nove annos, 
renovando-se o Senado pelo terco trienna.lmente. 

(1.0) (1)· 

. (i). Os §§ i o, 2° e 3° .foram transferidos para as 
Dispo~icões · Transitorias. 

1 
·~ . (I.) 
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nado o primeiro e segundo terÇos de . seus membros 
ouj o mandato ha de cessar no termo do primeiro e 
segundo -triennios. · .. · 

§ 2.0 Essa discriminação effectuar-se-á em tres 
listas-, correspondentes aos tres terços, graduando-se os 
senadores de cada Estado e os I do Districto Federal 
pela. ordem de sua votação respectiva, de n1odo que. 
se distribua ao terço do ültimo triennio o p1~ímeiro 
votado no . Districto Federal e exn· cada un1 dos es~ 
tados e aos dous terços seg·uint.es os outros dous n.mnes 
na escala dos suffrag·ios obtidos. 
· § 3. o En1 caso de empate, considerar-se-ão fa ... 
vorecidos os n1ai s velhos, decidindo-se por sorteio, 
quando a edade for egual. · 

§ 4. 0 O n1andato do senador eleito em substituição 
de outro durará o tmnpo restante ao· ·do substitui do. 

Art. 31. O V ice-Presidente ·da Republica será 
·lpso facto o Presi(lente do Senado, onde SÓ· terá o 
voto de qualidade, e será substituído, nas ausencias e 
impedimentos, pelo V ice-Presidente dessa Camara. 

Art. 32. Compete privativamente ao Senado julgar 
o Presidente da Republica e os demais funccionarios 
federaes designados pela Constituição, nos termo~ ~ 
pela fórma que ella prescreve. · 

§ 1.0 O Senado, quando deliberar como tribunal 
de justiça, será presidido pelo Presidente do Supre-mo 
Tribunal Federal. · 

§ 2.0 Não proferirá sentença condemnatoria senãQ 
por dous terços dos membros presentes. · · · 

§ 3.0 Não poderá~ ilnpôr outras penas mais que a 
perda do cargo ~ · a incapacidaqe .<~e exercer qualqu~l~ . . ' . . . 

(2.0) 

(3.0) 

Paragrapho unico. O ·mandato do senador eleito· 
mn subcstituição de outro durará o tem·po restante ao 
do substituído. · 

Art. 31. O V ice-Presidente da Republica será 
ipso facto o Presidente do Senado, onde só terá o 
voto de qualidade, e será substituído, nas ausencias e 
impedin1entos, pelo V ice-Presidente dessa Camara. 

Art. 32. Compete privativamente ao Senado julgar 
o Presidente da Republica e os demais funccionarios 
federaes designados pela Co'nstituição, nos termos e 
pela fór.ma que ella prescreve. 

§ 1. o O Senado, quando deliberar como tribunal 
de justiça, será presidido pelo Prêsidente do Supremo 
Tribunal· Federal. . . • 

§ 2. 0 Não proferirá sentença conde-mnatoria senã(),. 
por dous terços dos IÚembros presentes.. . 

§ 3.0 Não poderá impôr outras. penas mais que a 
perda do. cargo e a_ incapacidade d~ exercer qualquer, 

. • • • • . • . • t 
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outro, .sem· prejuízo 'da' accão da justiça órdinaria 
contra n condemnado ~ · 

.·CAPITULO IV 

DAS A'M'RIBUIÇÕES DO CONGRESSO 
• .J 

Art. 33. Compete privativamente ao Congresso · 
Nacional:- . , · 

f. o Orçar a receita, e fixar a despesa federal 
annualmertte; · · 

2°, auctorizar o Poder Executivo ·a contr~hir em
prestimos. e fazer outras operaÇões· de credito;. · 

3°; legislar sobre· a divida ·publica, e· estabelece~ 
os meios para o seu pagamento; . , .. 

·· 4°; regular a arrecadação e distribuição das· ren-
das nacionaes; · . 

5°, regular o C()·mmeroio internacional, bem .. como 
o dos estados entrê si e com o Distrieto Féderàl~· ai~ 
fandegar portos, crear ou supprimir entrepostos;· · . 

6°, legislar sobre .. a navegação dos · rios que· b~~ 
nhem mais de um . Estado, ou corram por· t'erritorto 
extraiigeiro; ·. . .' . . ·... . . .t .... 
. . ., 7°, determinar o peso, valor,· inscripeão; ~·. ypo e 
denominação das moedas; · · · - · · .. 

8°, erear bancos de emissão, legislar sobre ella, e 
. f,.,.;h,f!:tl_!:t• . . . . '· . .. 

~ed~ção -~·a.!'"· a. ~~ ~is.cussãa ~ · projectà _df!,. Co~~i~ 
· ·. tutçao · dos Estados · Untdoa do. Br~Uil -i . . - ~ ! 

outro; sem prejuizo da: acc;ão da justiça ordinarJJ 
· contra o condemnado. 

CAPITULO IV 

. DAS ATTlUBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 33. Com·pete privativamente ao Congresso' 
Nacional: · · . . .. 

1'. o Orcar a receita, e fixar a despesa federa:i 
ànnualmente, tomando as contas da· receita e despe.sa 
de cada exerci cio financeir:o; . · · 

2).0 Auctorizar o Poder Executivo a contrahir em
prestimos, · e fazer outras operações de credito; · · · 

· 3. o Legislar sobre a c;livida publica, e estabelecer 
os meios para o seu pagamento; 

4.0 Regular a arrecadação e distribuição das ren-
das .federaes; . 

5. o Regular o commercio internacional, bem como 
o dos estados entre si e com o Districto Federal, al
fandegar portos, crear ou supprimir entrepostos; 

6. o Legislar sobre a navegação dos rios, quando 
banhem mais de um Estado, ou, extendam-se a . ter
rito rios extrangeiros; 

1.~ Determinar o peso, valor, inscripção, typo e 
denominação das moedas; 

8.° Crea.r bancos de emissão, legislar sobre ella, e . 
tributai-a: · 

~~~ . ' 
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9°, fixar o l)adrão dos pesos e n1eclidas; _ 
10, resolver definitivan1ente sobre os lhnites dos~ 

estados entre si, os. do Districto Federal e os do ter
ritorio nacional coin as nações limitr·ophes; 

11, decretar a accusação do Presidente da Repu
blica not- casos do art. 53; 

12, auctorizar o ·Governo a declarar a g·uerra e 
fazer a paz; · · 
- _13, resolvei~ de,finitivan1ente sobre os tratados e. 
convenções con1 as naç"ões extrangeiras; 

14, designar a Capital da União; . 
15, conceder subsídios aos estacloE·, na hypothese 

do art. 5°; 
16, legislar sobre o serviço dos correios e tele- . 

graphos; 
17, adoptar o regünen conveniente á seg·~1rança 

das fronteiras; 
18, fixar annualmente _as· forças de terra e 1nar; 
·19, reg·ular a con1posição elo Exercito; 

20, conceder, ou negar passagen1 a forças cx
trangeiras pelo territorio do paiz, _para operações Ini
litares; . -~ 

21, mobilizar e utilizar a fo1~ça policial dos es
tados, n1)s casos laxaclot• pela Constituição; 

22, declar~ar en1 estado de sitio un1 .· áu 111ais
pontos do tcrritorio nacional, na en1ergeúc"ia · de ag
gressão por forças ~xtrang·eiras, ou.·de con1n}o_çã_o in
terna, ç approvar ou suspender o declarado pelo 
}Poder Execuf i v o, O'U seus ag·cntcs rcsponsaveis, na 
a_usencia do Congresso; 

9°, fixar o padrão dos pe~oe e IT~edidas; . 
. - . 10, approvar ·os tratados de Hmites celehra:dos 
pelos estados entre si e resolver os conflictos que se 
ruscitem entre elles a tal respeito; 

11,. resolver definitiva1nente sobre os limites do 
Dish~icto Federal e os do territorio nacional con1 as 
nações Iünitroplles; 

12, auctorizar o Governo a declarar a guerra, ex~ 
gottado o recurso do arbitrarnento, e a fazer a. paz; 

13, resolver definitivmnente sobre os tratados e 
convençõeP con1 as nações ·exLrangeiras; 

14, ôesignar a Capital da União; 
.15, conceder subsiclio.s aos estados: na hypothese 

do art. 4°·;. 
16, legislar sobre o serviço dos correios e tele- f 

graphos; -..1 

17, adoptar o regímen conveniente á s•eg·urança ~ 
das fronteiras; ( 

18~ fixar aünualmente as forças de terra e mar; . 
19, leg'islar sobre a organização do Exercito e da 

Arn1ada. 
20, conceder, ou negar passag·err:- a forças ex

trangeiras pelo territorio do paiz, para operações Ini
litares · 

' 21. n1obiUzar e. utilizar a força policial dos es-
tados, no&' casos t.axados pela Constituição; 

· 22, declarar mn estado de sitio un1 ou n1ais 
pontos do Lerritoi'io nacional, na en1ergencia de ag
gressão por forças extrangeiras, ou de con11noção in
terna. e approvar ou suspender o sitio que houver 
sido declarado pelo Poder Executivo, ou seuE•. agente~ 
responsave1s,_ na ausencia do Congresso; _. 
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23, regular as condições e· o proces·so da eleiçãg 
para os cargos federaes em lodo o paiz; · 

24, codifiear as leis civis, criminaes. e coinnler
ciaes da Republica, e bmn assim as processuaes da 
justiça federal; . 

25, fixar os yenci.mentos dos .nüilistros de Es-tarlo; 

26, crear e suppri·Inir mnpregos publicos · fe
deraes, fixar-lhes as attribuições, e estipular-lhes os 
vencimentos;. · · · · · · 

27, instituir tribunaes subo1~dinados ao SupremQ 
Tribunal ll'eàeral; . -

28, legislar contra a pirataria e os attentados ao 
Direito das Gentes; 

29, conceder am,nistia; 
30, con1mutar e perdoar as ·penas impostas por 

crhnes de responsabilidade, aos funccionarios -federaes; 
31, leg·iSllar sobre terras de propriedade nacional 

e Ininas; 
3.2, esta•t1,1h'"' leis· peculiares ao Distri·ctQ Federal; 

Redacção pm·a a 2a discussão do projecto de Const-i-
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. . 23, regular as c·ondições e o processo da eleição 
para os. cargos federaes em todo o paiz; 

· 24, decretar as leis proeessuaes da justiça fe
deral; 

25, estabelecer leis uniforn1es sobre naturalização 
e fallencia; 

26, definir e punh· os crünes · politicos, os de 
falsificação de moeda e dos títulos publicos da União, 
e os commettidos no alto mar; 

27, . fixar os vencimentos dos Ininistros de Estado; 
28, :crear · e 'SU:pprimir en1pregos vublicos fe

deraes, fixar-lhes as attribuições, e estipular-lhes os 
vencimentos; 

29, organizar a justiça federal, .nos tm'n1os do 
art. 54 e seguintes da Secção III; · 

30, legislar contra a pirataria e os attentados ao 
Direito das Gentes; · 

31, conceder amnistia; 
32, commutar e · p·erdo-ar as penas inl}postas por · 

crimes de rcsoonsabilidacle, aos funccionarios federaes: 
33. legislar sobre terras de propriedade nacional 

e 1ninas; 
34, legislar sobl'e Ol'ganização n1unicipal do Dis

tricto Federal, bem como sobre a policia, o ensino 
superior e os den1ais serviços que na Capital forem 
reservados para o Governo da União; 

-- ·• " - 1 --:~t~~~,.,. n.c.na~>;nl fla nonf.n~ do 
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de arsenaes, ou outros estabelecimentos e instituições 
.de conveniencia federal; 

34, Iegisla1~ sobre o ensino superio1~ no Districto 
Federal; . 

35, reg·ular .os casos de extradição entre os· es-
tados; · 

36, velar na g·uarda da Constituição e das leis, 
e providenciar sobre as necessidades de caracter fe-
deral: · 

37, decretar as leis e resoluções necessarias ao 
exercício dos poderes en1 que a· ConstituiçãQ inve~te 
o Governo da União; 

· 38, decretar as leis o~~ganicas para a execução 
cmnpleta da Constituição. 

Art. 34. Incu1nbe, outrosin1, ao Congresso, 111a9 
nã.o privativarnente : 

1 o, animar, no paiz, o desenvo.Jvin1ento da educa
ção publica, a agricultura, a industria e a i.mmigração; 

2°, crear instituições de ensino superior e se
cundaria nos estados; · 

ao,· prover á in&h'·Utcção p;rhnaria e secundaria 
no Districto Federal. 

. Paragrapho unico. Quaesquer outrag despesas de 
caracter local, na CapHal da Republica, incumbem 
exclusivamente á auctoridade municipal. 

de arsenaes, ou oútros estabeleciinento-s e' insLituic()es 
de conveniencia fedm"al; 

36,. regular os casos de extradição entre os es
tados; 

·a.7, decretar as leis e resoluções necessa:rias ao 
exercício dos poderes que pertencmn á União;. 

38, decretar as leis organicas para a exeeução 
completa da Constituição. 

Art. 34'·. Incu1nhe, outrosün, ao Congresso, mas 
não p1~ivativamente : 

1 o, velar na guarda· da Constituição e . das leis, 
e providenciar sobre as necessidades de caracter fe
deral: h' 

2o, anhnar no paiz o desenvolvimento das Iettras, 
artes e · sciencias, be·m como a iinn1igração, a agri
cultura, industria e cominercio, sem privileg·ios que 
tolham a acção dos g·overnos Iocaes; 

ao, Cl'ear instituições de ensino superior e Se
CUndaria nos estados; 
· 4. o prover á instrucção prin1aria e secundaria 
no Districto Federal . 

I 
-....1 
CJ,) 

...:I 

r 



Projecto de Constituição dos Estados Unidos do Brazil 

CAPITULO V ·; 

DAS ~~IS E RESOLUÇÕES 

Art. 35. Salvás· a_s e~cep'ções do art. · 28, todo~S
~os projectos de lei podem ter origen1 indistinctamente 
na Camara, ou no Senado. sob a· iniciativa de qual que~ 
de seus Jnembros, ou proposta em mensagmn do Poder 
Executivo.·- _ 

Art. 36. O projecto de lei, adoptado nun1a das 
Camaras, será submettido á outra; e esta, si o appro
var, envial-o-á ao Poder Executivo, que, acquiescendo, 
o saiiccionará e p:r:omulgará. ·· · 

§ .1 ~. Si, porén1," o Presidente da Republica o julgar· 
inconstitucional. ou contrario aos interesses da Nação, 
oppôr-lhe-á O seu véto dentro en1 dez dias uteis, da
quelle em que recebeu .o projecto, devolvendo-o, neE>se 
1nesmo prazo, á Can1ara onde elle se houver iniciado, 
con1 os Inotivos da recusa. Q • 

§ 2°. -o silencio do Poder Executivo no decennio 
im,porta a sancção~ salvo si esse tern1o se cunl.prir es
tando já encerrado o CongresE'O. · 

§ 3o. Devolvido o proJecto á Gamara iniciadora,· 
alli se sujeitará a un1a discussão e á vot-ação nominal, 

·considerando-se approvado; si obtiver dous terços dos 
suffragioE' presentes; e2 . neste caso~ se ren1etterá á 

Redacção pa1'a a 2a d-iscussão do projectá de Consti
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CAPITULO V 
.. :.1 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES · 

Art: 35 . Salvas .a& excepções do art. 28, todos 
os projectos de lei podem ter origein indistinctamente 
na Camara, ou no Senado, sob a iniciativa de qualquer 
dos . seus membros. , · 

Art.. 36. O projecto de lei, adoptado numa das·· 
Camarast será submettido á outra;- e e~·ta, si o appro
var, envial-o-á ao Poder Executivo, que, acquiescendo, 
o sanccionará e promulgará. 

§ f o: ·Si, porém, o Presidente da -Republica o julgar 
_inconstitucional, ou contrario aos interesses da Naoão, 
oppôr-lhe-á o seu véto dentro em dez dias uteis, da
quelle. em que recebeu o projecto., devolvendo-o, ne~se 
1nesmo prazo, á Camara onde elle se houver iniciado, 
com os motivos da recusa. 

§ 2°. O silencio do Poder Executivo no decennio 
importa a sancoão . 

O Poder Executivo -dará publicidade ás suas ra
zões, no cat.•o de recusa de sancção, quando estiver en-
cerrad.o o Congresso . 

§. 3o .. Devolvido o projecto á C amara iniciadora, 
alli se ~uj eitará a uma discussão e á votação nominal, 
considerando-s-c approvado, si obtive_r dous terços dos 
suffragiOE' pres·entes; ·e; neste caso, se rmnetterá á. 
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. ()utra Cainara, de ~onde, si vencer, pelDs mesmos tra
mites~ a -mesma maior-~ a, voltará~ -como lei; ao Poder 
Executivo .para a soleilnidàde d·a ·prorriulgac;ão·. . · 

§ 4°. A sancção ·e a promulgação effeetuam-se por 
estas formulas : 

1a. "O CongresE·o Nacional decreta, e eu sanc
oiono a seguinte. lei (ou resolução) "; 

2a. "O Co.ngresso Nacional decreta,_ e eu promulgo 
a seguinte lei (ou resolução)". · · 

Art. 37. O projecto de lei de tuna· Camara,. emen
dado na outra, volverá á primeira, que, si acceitar as 
emendas, envial-o-á, modificado em conformidade 
deli as, ao ~oder Executivo. 

§ 1°. No caso contrario, volverá á Camara revi
sora, onde só se considerarão âpprovadas as alterações, 
.si obtiverem dous tercos doE' suffragios presentes; e, 
nesta hypothese, tornará á Camara iniciadora.. que só· 
as poderá reprovar mediante dous tercos dos seus 
votos. 

§ 2°. Rejeitadas deE'te modo as alterações, o pro
õecto submetter-se_,á sem ellas á sancção. 

Art. 38. Os projectos totalrr..ente rejeitados, ou 
·não sanccionados, não se poderão renovar na mesma 
seE•são legislativa. .·. ·_; ! . , , 

·outra Ca1nara, de- ond~, ·si vencer: pelo's, n1esn1os tra
mites,-· ·a · niesina ··maioria; _voltará, c~rrw :lei, ao Poder. 
Exec~tivo para a solennidade da promulgação. . . . ~ 

, §. 4°.- A sancção é a promulgacão effectuam-se por 
estas formulas: 

·1 a. "O Congres~·o Nacional decreta, e eu sane_. 
cfono a seguinte lei (ou resolução)";. · 

2a~~ "O Congresso Nacional decreta, e eu promulgo 
a seguinte lei (ou resolução)". 

· . : . A:rt. 37; :Não sendo á lei 1)ron1ulgada pelo Presi
dente dá Republica, noE' casos dos §§ 2° e 3°. do art. 36,· 
dentro de· 48 horas, o Presidente do Senado a pron1ul-
garã, usando da seguinte fórn1ula: . . 

"O Cong·resso Nacional decreta e pron1ulga- a se_; 
guinte lei (ou . resolução)". 

Art. 38. O projecto de lei de un1a Ca.mara. enlen
dado na outra, volverá á primeira, que, si acceitar as 
emendas, envial-o-á, rnodificado em conformidade 
de lias; ao Poder Executivo. 

§. 1°. No caso contrario,· volverá á Can1ara revi
sora, onde só se c.onsiderarão approvadas as alterações, 
si obtiverem dous tercos dot~ su ffragios presentes; e, 
nesta hypothese, tornará á Carnai~a iniciadora.. que só 
as poderá reprovar Inediante dous terços dos seus 
votos. -

§ 2o. Rejeitadas deE•te n1odo as alterações, o pro
de c to sub1netter-se~á sem e lias á sancção. 

Art. 39. Os projectos rejeitados, ou não sanc
cionados, não se poderão renovar na mesma sessão le-
lis~ativa. ·\ . ._·\ ... : ,. 
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SECÇÃO II 

PODER EXECUTIVO 

Capitulo. I 

no Pi·esid'c·11te c do Viee-P1·esidente 

Art. 39. Exer-ce o Poder Exe-Ctutivo o Presidente 
ôos Estados Unidos do Brazil, cmno chefe electivo da 
N·r ,.. . . 
~00. . . . .• 

· § 1. 0 Substitue o Presidente, no caso de ünpe~ 
dimento7 ,c súccede-lhe, no de falta, o. V ice-Presidente, 
eleito simulta.neainente con1 elle. . · 

§ 2°. No in1pedünento, ou falta do Vice-Presi
dente, serão suncessivamente chamados á presidencia 
o Vice-Presidente do Sen~do, o Presidente da Camara 
e o do ·supretno Tribunal Federal: · · . 

§ 3°.- São co;ndições essenciaes para se·r eleito Pre- .. 
sidente, ou V ice-Presidente ·da Republicà: 

1°. ser brazile.iro nato; . 
2°, estar no exercício dos direitos· políticos; 
3°, ser 1naipr de trinta ·e cinco· annos. · 

Art. 40. O . Presideilte exercerá o cargo por seis 
an11os; não po~endo se~ .. ~eele_Ho pa:ra o p(3rio(jo presi-. 
dencial immediatq., ·, 

&t 
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SECÇÃO II 

PODER EXECUTIVO 

Capitulo I 

Do Presidente e do Vice-P1•esidente 

Art. 40. Exerce o Poder ·Executivo o Presidente 
dos Estados Unidos do Brazil, como chefe electivo da 
Nação. 
· - § 1 o. 'Substitue o Presidente, no ~aso de inipe
dimento, e succ.ede-Ihe, no de falta; o Vice-Presidente,· 
eleito simultaneamente cmn elle. · · 

§ 2o. No impedimento, ou falta do Vice-Presi-
. dente, serão suc~cessivamente chamados á presidencia 
o Vice-Presidente· do Senado, o Presidente da Camara 

_·o o do Supremo Tribunal Federal. · 
§ 3°. São condições essenciaes para ser; eleito Pre-

sidente, ou Vice-Presidente da Republica: 
1 o. ser brazileiro nato; · 
2°, · estar no exercicio dos direitos politicas; 
3°, ser maior de trinta e cinco annos. . 
Art. 41 . Si, no caso de· vaga, por qualquer causa., 

da Presidencia ou Vice-Presidencia, não houverem 
ainda dec.orrid.o dous terços do pe-ríodo presidencial, 
proceder-se-á a nova eleição. 

Art. 42, O Presidente exercerá o cargo por quatro 
annos; não podendo ser reeleito pa-ra o período pr.esi-. 
.de~cial . immediato_.j . · 
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_,_·. §\i o: O Vice-Presidenle,~·qué··e:xeréer a presidénclà 
pelos tres ultimos annos do período p·residencial,' não . 
poderá ser eleito Presidente para o período seguinte·: 

§ 2°. O Presidente deixará o exercício de suas 
funcções, improrogavelmente, no mesmo dia em que 
terminar o seu . período presidenc.ial, succ,edendo-lhe 
logo o reeem-eleito. . 

§ 3°. Si este se achar: ünpedido, ou f~ltar, a sub
stituição far-·se-á nos termos do artigo antecedente, 
§§ 1 o e 2°. 

§ 4 o • O prhneiro . per iodo presidencial ter1ninará 
aos 15 de novembro de 1896. . ~ 

Art. 41 . Ao empossar-se no cargo, o Presidente 
pronunciará, en1 sessão publica, ante o Supremo Tri-
bunal Federal, esta affirma.cão: . 

"P.rometto. manter e cumprir con1 perfeita leal
dade a Constituiçãó Federal, promover o bem geral da 
Republica, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, 
a integridade e a independencia. " . 

Art. 42. O Presidente e o Vice-P1•esidente não 
podem sahir do territorio nacional sem pe;rmissão do i 

Congresso; pena de perderem o cargo. 
. Art. 43. O Presidente e o V ice-Presidente perce-· 

berão subsidio, fixado pelo Congrsso- no período pre-
sidencial anteQedente. . · 

Capitulo II 

Da eleição de Presidente e Vice-P-;_·esidente 
. . 

Art. 44. O Presidente e o V ice-Presidente· serão 
escolhidos ·pelo povo, mediante eleição indirecta, para 
~ qua~ cada Estado, bem como o Districto Federal; con-: 

§ :1. o. O V ice-Presidente, que exercer a presidencia 
no ultimo anno do período presidencial, não poderá 
ser eleito Presidente para o período seguinte. . . 

§ 2°. O Presidente deixará o exercício de suas 
furtcções, · improrogavelmente, no mesmo dia em que 
terminar o seu período presidencial, succ.edendo-lhe 
logo o recem-eleito. 

§ go. Si este ~e achar ünpedido, ou faltar, a sub
stituiç~.o far-se-á nos tern1os do artigo 40, §§ 1 o e 2°. 

· § 4o. O prünei·ro periodo presidencial tern1inará 
a. 15 de noven1bro de- 1894. · 

. · Art. 43. Ão en1possar-se no cargo, o Presidente 
pronunciará, em sessão publica, ante o Suprerno Tri-
buna.l Federal, esta affir1nação: . 

"Prometto tnanter e cumprir com perfeita leal
dade a Constituição Federal, promover• o bem geral da 
Republica, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, 
a integTidade e a independencia ~ " 

Art .. 44. O Presidente- e o V ice-Presidente não 
podmn sahir do territorio nacional se1n pern1issão do 
Congresso; pena de perderen1 o cargo . 

Art,. 45. O Presidente e o Vice~Presidente perce
berã-o subsidio, fixado pelo. Congresso no periocto pre·
sidencial antecedente. 

Capitulo II 

Da eleição de Presidente e Vice-Presidente 

, Art.. 46. O Presidente e o V ice-Presidente da Re
publica serão eleitos por suffragio directo da Naç.ão, e 
maioria absoluta de votos. · · 

• 
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.~Utuirá uma cireumscripção, com éleitores esp.eciaes 
em numero duplo do da respectiva :representação no 
Congresso. - · - - - - -

§ 1 o. Não podem- ser eleitores espooiaes, aléHl dos 
enumerados no. art. 26, os· cidadãos que- occuparem 
.carg~s. ·retr~bu,idos, d~ . caracter legislativo, jud~~iario, 
administrativo, ou .mthtar, no Governo da Un1ao, o~ 
nos dos estados. 

§ 2°. Essa eleição realizar-se-á no dia 1 de março 
do til tirno anno do periodo presidencial. . _ 

. Art. 4.5. No dia 1 de maio seguinte se celebrará, 
_..,.. 4 .,...,j.,. ..-..- ,i,..,;, .. ::J..,. .... .;,. -..ln. Drt-n.nhUnn- n nln-itartn l'fn D'ftoct·-

Redacção para. a Jll discussão do projecto de_ Oonsti--
. tuição dos_ Estado~ Vnidos do Brazil -

§ f o. A eleição terá logar no dia 1 de marco do 
ultimo anno do periodo presidencial, procedendo-se na 
Capital Federal e nas capitaes dos estados á apu
ra~ão dos votos recebidos nas respectiv-as circumscri
}>çoes. O Congresso fará a apuração final até o dia 20 
de maio do mesmo anno, COI"!l qualquer numero de pre
sentes. -
-· § 2°. Si nenhum dos votado~ houver ·alcançado a 
maioria absoluta, o Congresso mandará proceder a 
nova elei9ão, .entre os dous mais votados para cada um· 
dos cargos!' designando dia para essa eleição dentro dos 
tres. tnezês seguintes. A nova apuração se ·realizará 
em. dia rnarcado pelo mesmo cidadão que houv.er pre
sidido a primeira, sendo declarados _eleitos os dous 
eidadãos (ffie houverem obtido .a maioria relativa. 

-Para esse fim, poderá reuni·r-se o Congresso em qual-_ 
quer. tempo e com qualquer numero. 

. § 3°. o . processo da eleição e da apuração será 
dado em lei ordinaria. -

· - § 4°. São inelegiveis para os cargos de Presidente 
e Vice.:.P·residerite os parentes consanguíneos e affins, 
nos f 0 e 2° grãos, do Presidente ou 'Vice--Presidente 
que se ache em exercie-io no momento da eleição, ou 
que o tenha deixado até seis mezes antes. 

~ 
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1lo-se todos no logar, que con1 a devida antecedencia, 
prescrever o r~spectívo Governo. 

· § 2°. Cada eleitor votará em. duas urna~, por dua"l 
cedula.s differentes, numa para Presidente, noutra para 
Vice-Presidente., em dous cidadãos, un1 do'5 quaes, pelo 
menos, filho de outro Estado. · 

. § 3°. Dos votos apurados se organizarão dua$ 
a~tas distinctas, de cada uma da~ quaes se lavrarão 
tres exemplares authenticos, designando os nomes do~ 
votados e o respectivo numero de votos. 

§ 4°. Dessas seis authenticas, cujo teôr ünn1edia
tamente s•e fará publico pela imprensa, remetter-se-ão 
duas (uma de cada acta) ao Governadol~ do E"tado, 
para o respectivo archivo, e para o rr_esmo fim, no Dis
trico .]federal, ao Presidente da 1nunicipalidade, duai:t 
ao Presidente do .Senado da União~ e as duas restantes 
ao Arc}1ivo Nacional, todas fechadas e Pelladas. 

§ 5°. Reunidas as dúas can1aras em Assen~hléa 
Geral, sob a presidencia do Presidente do Senado, clle 
abrirá perante ellas as duas actas, proclan1ando Pre
sidente e Vice-Presidente dos Estado;; Unidoy ôo 
Brazil os dous cidadãos, que, mn cada uma deiias, 
reunirem a maioria absoluta de votoS' contados. 

· § 6°. Si ninguem obtiver es~a JDaioria, o Con
gresso elegerá o Presidente, ou o Vice-Prssidênte. por 
maioria absoluta, en1 votação n01ninal, dentre os tres 
m:ais suffragados . em cada uma àas acta~. . 

§ 7o. Nessa eleição, cada. Estado, bem como o Dís-
trieto Féderal, terá um voto; e este caberá áq1j elle, · 
das tres candidatos que, na respectiva representfl.çãtJ 
no Congre~o, alcançar a maioria i~el!ltiva dos snffra-
gios. . . 
· · § ~6 •• _Para esse e~~eito, ps represent:lfltes de cada· 

!'<, ... 
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:Estado·, e asshn os do Distri.cto Federal, votarão por 
grupos discriminados. - . . 

. ·Art·. 46. Não se considerará constitui da. -a Assem-
: bléa Geràl para proceder á verificacão da eleição do 
~·Presiçlente e Vice-Presidente da Republica, sem a pre
. sença, pelo menos, de dous terços dos seus mmnbros .. 

· § 1 o. O· processo d-eterininado para esse fim nos 
dois artigos _prec-edentes começará e findará na me~ana · 
.sessão. . · 

§ 2°. :Feita, nessa sessão, . a cha1nada dos nlem
bros do Congresso, não será permittido aos presentes· 
retirarem-se da Casa; para o que se tomarão as con-
venientes .medidas de precaução n1aterial. . · 

§ 3°. Nenliun1 n1en1bro presente póde abster-se de 
·votar. 

Capitulo III 

Das att1•ibuições · do Poder Executivo 

Art. 47. · Cmnpet.e privativan1ente ao Presidente 
-da Republica: · 

i o, sancoionar, prmnulgar .e fazer publicar as leis 
e resoluções do Congresso; expedir decretos, instruc-
ções· e. regulam-entos -para a sua fiel execucão; · 

. 2°, nomear e den1it.t.ir livrmnente os Ininistros de 
~Estado; · 

3°, exercer o conunando supremo das forçilS de 
terra e mar dos Estados Unidos do Brazil, assiln con1o 

Redacçãõ_ pm•a a 211 discussão'· dâ p1•ojecto de Consti
tnição dos Estados Unidos do Brazil 

Capitulo III 

Das aUribuições do Poder Executivo 

Art,. 47. C01npete privativan1ente ao Presidente 
da Republica : . 

i o, sanccionar, prmnulgar e fazer publicar as· leis 
e resoluções do Congresso; salvas as restricções es
tabelecidas nesta Constituição; -expedir decretos, ins
trucções e reulagmentos para a sua fi~l execução; . 

2°, n01near e dmnittir livren1ente os 1ninistros de 
Estado: 
' 3°, exercer o nlando suprmno das fl>rças de . terra 
e n1ar dos E-stados Unidos do Brazil, ~~sim cmno das 
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das de policia local, quando chamada ás· ar-mas ein de-
fesa Interna, ou externa da União; . · · 

4°, administrar e distribuir, sob as leis do Con
gresso, eonforn1e as necessidades do Governo nacional, 
as forças de mar e terra; . 
'~ 5°, prover os cargos, civis e n1ilitares, d~ cara
cter federal, salvas as restricções expressas na Con-
stituição; . . · · 

6(,, indultar e con11nutar as penas nos cdme':"i su
jeitos á jurisdicção federal, salvo nos casos a que se 
referem os arts. 33, n. 30, -e 51, § 2°; 

7°, derlarar a guerra, e fazer a paz nos tern1,os 
do art. 33, n. 12; . 

8°, declarar il111nediata1nente a guerra, nos casos 
de invasão ou aggre~são extrangeira; --

90, dar conta annualmente da situação do paiz ao 
Congresso Nacional, recon11nendando-lhes as provi
dencias e refonnas urgentes, en1 un1a n1ensagem, que 
remetterá ao Secretario- elo Senado no dia_ da aber
tura da sessão legislativa; 

- 10, convocar o Congresso extraordinaria1nente, e 
pror_ogàr-lhe as sessões orclinarias; · 

· 11, nomear os n1agistrados federaes; 

12, nomear os 1nembros do Supren))o Trfbunal 
Federal e.os ministros dip.lmnaticos, Inediante · appro
vação do Senado; podendo, na_ ausencia do Congresso, 
designai-os em connnissão, até que o Senado se pro-

. nunc1e; 
1"3, nomear os den1ais _ mmnbros do corpo diplo-

matico e os agentes consulares; · 
. 14, 1nanter as relações con1 os estados extran-
geiros;· · · · · 

de p-olicia local, quando cha1nada ás ~-~f-11as en1 defesa 
interna, ou externa da União; ,._ 

4°, administrar e distribuir, sob as leis do Con-
gresso, confor1ne as necessidades do Governo nacional, 
as forças de n1ar e terra; 
,, no, prover os cargos, civis e 111ilitares, de cara
cter federal, salvas as restricções expressas· na Con
'!I.Huição; 

6°, indultar e con1n1utar as penas nos crimes stJ
jeitos á jurisdicção federal, salvo· nos casos a que se 
refermn os arts. 33, n. 32, e 51, § 2°; 

7°, declarar a guerra, e fazer a paz nos tern1os 
do art. 33, n. :L2; 

8°, · declarar ünn1ediatan1ente a guerra, nos casos 
de invasão ou· ag·g·ressão extrangeira; · _ 

9°, dar .conta annuahnente da situação do paiz ao 
-CongTesso Naeional, indicanclo-lh'e as providen
. cias e reforn1as urgentes, mn tuna Inens-agem, que 
rmnetterá ao Secretario do Senado no dia da aber
tura da 'sessão legislativa; 

-10, convocar o Congresso extraordinarimnente, e 
prorogar-lhe as sessões ordinarias; . 

11, nomear os Inagistrados federaes Inediante ap-
provação do Supren1o Tribunal; _ 

12, nmnear os n1e1nbros do Stiprmno Tribunal 
Federal e os hlinistros dipl01naticos, sujeitando á ap
provação do Senado; podendo, na ausencia do Con
resso, designai-os em con1n1issão, até que o Senado se 
pronuncie; 
· _ 1-3, n01near os den1ais mmnbros do corpo dip:,.;.:. 
matico e os agentes consulares; · 

_ f 4, n1a1lter as relações con1 os estados extrai. 
geiros; 

__ .,. 
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. ·:. ·.· 15, declarar, P<?r.· Si; ou seus agentes respons~-- .. 1.5, declarar, P<?r. si, ou seus agentes respons~-
.Vel~, o. e~tado de :Slho en1 :qualq:uet ponto do, terri-: - : ve1~, o· e~ ta do ele s1t1o en1 qualque .. r ponto do. terri
:torio nacional, no_s casos- de a.ggressão extrange1ra, ou torw naCional, nos casos de aggressao extrange1ra, ou 
grave con1moção, 1ntest1na (Arts~ 77 e 33, n. 22)·: - . grave comn1oção intestina (art. 6°, n. 3, art. 33, nu-

. 16, entaboláy negociações inter~acioilaes, celebrar -. n1ero 22, e arL ) ; . :..- . . 
aJustes, convençoes e tratados, sempre ad. referendum _ ·16, cntabolar negoc1açoes 1nternacwnaes, celebrar 
do C_ongress~, e approvar os que os estados celebrarem ajustes, convenções e tratados, sempre ad 1'eferendun?-
na conformJdade do art. 64. subthetlendo-os, ·quando do Congresso, e approvar os que os estados celebrarem 
cun1pr'Ír, á. auctoridade do Congresso. · : · na conformidade do art. 64, submettendo-os, quando . 

cumprir, á auctoridade do Congresso . 

.capittilo T\• · 
. Dos rninist1·os de Estado 

Art . . 48. o ·President-e da Republica é auxi11ado 
pelos ministros de Estado, .agentes- de sua • confiança, · 
que lhe referendan1 os actos, e presidem cada uni a 
u1na das secretarias, em qué, se divide a administração 
fede!'al. · · . : . . 
· · · Art. 49. Os 1ninistros de Estado ·não poderão 
acmnnular outro. ·.en1prego oü funcção publica, nem 
ser eleitos ;Pr~sidente ou Vice-Presidente da União. 

... · .. Para~·rapho unico .. ··O deputado, ·.ou senador, que 
aceitar o Jcnrg·o de Ministro de E~tq,do, perderá o n1an
. dato, procedm1do~se · imráediat-amente á nova· eleição, 
na qual não poderá ser votado. · . .·. . · · 

Art.. 50. Os ·1ninistros de. Estado não poderão 
- -1 . -- l"llo""-...,..,.Y'W'II'I,~ 

• 
· Capitulo IV 

Dos · rninistros de Estado 

Art. 48. O Presidente da Republica é. auxiliado 
pelos ministros de Estado, agentes de sua confiança, 
que lhe subsc.revem os aptos, c presiden1 cada um a 
uma das secretarias, cn~ que se divide a adn1inistracão 
·federal. · 

Art. 49. Os n1inistros de Estado não poderão 
accúmular o ·exercicio de outro en1prego ou funcção 

. publica, . nen1 ser eleitos Presidente · ou V ice-Presi
dente da União, deputado, ou senador. · 

Paragrapho unico. O· deputado, ou· senador, que 
aceitar o cargo de Ministro de Estado perderá o Inan
dato, procedendo-se ü11111ediatamente a nova eleição, . 
na qual não poderá ser votado. · 

Art. 50. Os ministros de Estado,' não poderão· 
~nmnn-r11r,e1~ ás sessões do Congresso, e só se commu-
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nicarão -com elle por · esm:ipto, ou · pessoahnente mn 
conferencias com as commissões das camaras. _ · : 

Os relatorios annuaes dos ministros ·serão . diri
gido3 ao -Presidente -da Rep:ublica, e communicados 
por , este -ao Congresso. 

Art. bl. Os n1inistros de- Estado não são respon
savHis ao Congresso, ou ·aos Tribunaes pelos conselhos 
dados ao Presidente da Republica. . 

§ to. Responden1, porém, quanto aos seus actos, 
pelos crin1es qualificados na lei crüninal. . . 

§ 2°. Nos crünes de responsabilidade serão pro
cessados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, 
nos connexos cmn os do Presidente da Republica, pela 
auctoridade con1petente para o julgamento deste.· 

Capitulo V 

Da 1·esponsabilidade do Presidente 

Art. 52. O Presidente dos Estados Unidos do 
Brazil será subn1et+Jdo a processo ~ julga1nento, de
pois que a Gamara declarar procedente a accusação,

-perante o S:upreJTio Tribunal Federal, nos crimes com
muns, e nos de responsabilidade, perante o Senado.,· 

Art. 53~ Sã.o cri-mes de responsabilidade, na Pre
sidente da Republica, os que attentam contra: 
· 1. 0 a existenci.a politica da União; . 

2. 0 a Constituição e a fór.ma do Governo federal; 
3.0 q livre exercicio ·dos .,Doderes politicos; · 

nicarão _ con1 elle por escripto, ou pessoahnente mn 
conferencias con1 as con1missões das camaras. 

Os relatarias annuaes dos ministros serão diri
gidos ao Presidente da Republica, e con1n1unicado& 
por este ao Congresso. 

Ar L 5 L Os 111inistros de Estado não são respon
gaveis ao Congresso, ou aos Tribunaes !)elos conselhos
dados ao Presidente da Republica. 

§ 1 o. Responden1, poréni, quanto aos seus actos, 
pelos crin1es qualificados na lei crilninal. 

§ 2o. Nos crilnes con1n1uns e de responsabilidade· 
serão processados e julgados pelo Suprmno Tribunal 
Federal e, nos connexos con1 os do Presidente da Re
publica, pela auctoridacle competente para o julga
Inento deste. 

Capitulo V 

Da 1'e_sponsabUidade do Presidente 

Art. 52. O Presidente dos Estados Unidos do 
Brazil será subinettido a processo e julgan1e11to, de-
pois qu.e a Ca1nara declarar procedente a accusação,. 
perante o Su.prmno Trihúnal Federal, nos crin1es com
n1uns, e nos de responsabilidade, perante o Senado. 

Paragrapho uni c o. Decretada a procedencia da 
accusação, ficará o Presidente suspenso de suas
funccões. 

Art. 53. São crilnes de responsabilidade, no Pre-
sidente da Republica, os que attentam contra: 

1.0 a existencia, politica da União; 
2. 0 a ConstHuição e a fórma do Governo federal; 
3. 0 o livre exercício dos poderes políticos; · 
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4. 0 o goso e exercicio legal dos direitos politicos, 
ou individuaes; 

5.0 a segurança interna do paiz; 
6. o a probidade da administração; . 
7. 0 a guarda e em1wego constitucional dos dl-

. nheiros publicos. 

§ 1.0 Esses deiictos serão definidos en1 lei espe
cial. 

§ 2.0 Outra lei lhes regulará a acousação, o pro
cesso e o juJgamento . 

§ 3.0 Ambas essas leis ser.ão feitas na pt,imeira 
sessão do prin1eiro Congresso. 

· SECÇÃO III 

DO PODER JUDICIARIO 

Art. 54. O Poder· Judiciario da União terá 
orgãos um Supremo Tribunal ·Federal, com sede na 
Capital da Republica, e tantos juizes e tribunaes fe
deraes, distribuidos pelo paiz, quanto~ o Congresso 
crear. 

Art. 55. O Supre~no Tribunal Federal compor ... 
se-á de ~5. juizes, ·nomeados na fórm·a do .&rt. 4.7, 
n. 11, dentre os cidadãos de notavel saber e repu
tação, eleg"iveis para o Senado. 

Art. ·56. Os juizes federaes são vitalicios·, per.;. 
• · · • ---- ---"---- .; .... ~.;,...;nl 

Re{lacção pa)·á a 2a discussão do p1•ojecto de Consti
tuição dos Estados Unidos do B1•azil 

4. 0 o goso e exercício leg·àl dos direitos politicas, 
ou individuaes; 

5. 0 a segurança interna do paiz; 
6.0 a probidade da administração; 
7. 0 a guarda e en1prego constitucional dos di

nheiros publicos; 
8. 0 As leis· orçarúentarias votadas pelo Congresso. 
§ 1.0 Esses delictos serão definidos em lei espe

cial. 
§ 2. o qu tra lei lhes regulará a accusação, o pro

cesso e o JUlgamento. 
. § 3.0 An1bas essas leis ·serão feitas na priineira 

sessão do prin1eiro Congresso. 

SECÇÃO III 

'DO PODER JUDICIARIO 

A.i't. 54. O Poder Judiciario da União terá por 
org·ãos un1 Supren1o Tribunal Federal, con1 séde na 
Capital da Republica e .tantos juiz~es e tribunaes fe
deraes, distrihuidos pelo paiz, quantos o Congresso 
crear. . 

Art. 55. O Supre1no Tribunal Federal compor
se-á de 15 juizes, nomeados na. fórtüa do art. 47, 
n. 12, dentre os cidadãos de notavel saber e repu-
tação, elegíveis para o Senado. . 

Art. 56. Os juizes federaes são vitalícios, per
nt:mrlo o ~::tT'!!'o nnicatnente por sentença judicial. 

-l 
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~· 1.0 Os seus venchnentos serão determinados por 
lo i do Cong·resso, qUe não os poderá di.minuir. 

§ 2. o O Senado julg·ará os men1bros do Supremo 
Tribunal Fe'deral, e este os juizes f.ederaes inferiores. 

Ao art. 57. Os trihunaes :federaes elegerão de seu 
sejo os seus presidentes e organizarão as respectivas 
secretarias. 

§ 1.0 Nestas, a non1eacão e den1issão dos respe
ctivos empregados, hen1 con1o o proyin1m1to dos offi
ciaes de justiça . nas respectivas circtunscripções ju
diciarias, compete respec.tivan1ente aos presidentes dos 
trihunaes. · 

§ 2. o O Presidente da Republica designará, dentre 
os · n1en1bros do Supren1o Tribunal Federal, o Pro
curador Geral da. Republica, cujas attribuições se de
i'iJ:irão en1 lei. 

Art.. 58. Ao Su1)ren1o Tribunal Federal ccünpete: 
I. Processar e julg·ar, originaria e privativan1ente: 
a) o Presidente ela Repub~ica, nos crin1es COI).1-

l11UllS, e os n1inistros de Estado, nos casos do ·art. 51; 
b) os n1inistros diplon1aticos, nos crin1es comn1uns 

c nos de responsabilidade; 
c) os pleitos entre a {}nião e os estados, ou entre 

estes uns con1 os outros; 
d) os litígios e reclan1ações entre nações extran

gciras e a União ou os estados; 
e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes 

entre si, ou entre esses e os dos estados, 

:§ 1. o Os seus vencimentos serão dete1~minados por 
lei do Congresso, que não os poderá diminuir. 

§ 2. 0 O Senado julgará os membros do Supremo 
Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade, e 
este os juizes federaes inferior~es. 

Art. 57. Os tribunaes federaes eleg·erão de seu 
seio os seus presidentes e org·anizarão as resilectivas 
secretarias. · 

· § 1. o Nestas, a nomeação e den1issão dos respe
ctivos en1pregados, bem co1no o provimento dos offi
cios de justiça nas respectivas circumscripções ju
diciarias, cmnpete respectivan1.ente aos presidentes dos 
tribunaes. 

§ 2.0 O Presidente da Republica designará, dentre 
os Jnembros do Suprmno Tribunal Federal, o Pro
cur·actor Geral da Republica, cujas attribuições se de
fü1irão en1 lei. 

, Art. _58. Ao Supren1o Tribunal Federal cmnpete: 
I. Proc·essar e julg·ar, originaria e privativa1nente: 
a). o Presidente da Republica, nos crünes cmn

muns, e os 1ninistros de Estado, nos c,asos do art. 51; 
b) os n1inistros diplmnaticos, nos erünes com1nuns 

e nos de l'esponsabilidade; 
. c) as causas e conflictos entre a União e os es

tados, ou entre estes uns con1 os outros; 
d) os 1itigios e reclamações entre nações extran

_ge]ras e a União ou os estados; 
e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes 

·entre si, ou entre esses e os dos estados, assin1 com·o 
os dos juizes e tribunaes de un1 Estado co1n os juizes 
e tribunaes do outro Estado. 
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· II. Julgar, em gráo de recurso, as questões resol-
vidas pelos juize~. e tribunaes federaes, assim como as. : 
de que trata o presente artigo, § 1 o, e o art. 60; 

. III. Rever os processos findos, nos termos do 
art. 78. · 

'§ 1.0 Das sentencas da justica dos estados em ul
tima instancia haverá recurso para o Supremo Tri-
bunal l~ederal: 

a) quando, se questionar soh~·e ;~ validade, ou a 
applicabilidade de tratados e leis fede.raes, ·e a decisão 
do tribunal do Estado fôi' contra ella.; . . 

b) quando se contestar a validade de leis ou 
actos dos governos. dos estados mn faco da Constituição. 
ou elas leis federaes; e a decisão do tribunal do Estado 
coí1siderar validos os actos, ou leis, ilnpugnados. 

§ 2. 0 Nos casos en1. que houver :de applicar leis 
dos estados, a justiça federal consultará a jurispru
dencia ·ctos tribunaes Iocaes1 e, vice-VE1rsa, a justiça do, 
estados consultará a jurisprudencia dos tribunaes fe
deraes, quando houver de interpretar leis da. União. 

Art .. 59. Compete aos juizes ou tribunaes federaes 
decidir< 

a) as· causas ·em que alguma das partes estribar 
a acção, ou . a defesa, em clisposicão da Constituição 
Federal; . · 

b) os Iitigios entre um Estado e cidadãos de outro, 
tl'u entre cidadãos de estados diversos, diversifican.do 
!l<::. lÀiQ 'rlP.~t.P.H:. - . 

Redacção para· a 2a discussão do projecto de Oonsti-..... 
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·, II. Julgar, mn gráo de recurso, as questões resol
vidas pelos juizes e tribunaes federaes, assin1 con1o as 
de que trata o presente artigo, § 1 o, e o art. 60; · 

III. Rever os processos findos, nos tern1os do 
art-. · 

§ 1. 0 Das sentenças da justiça dos estados en1 ul
tima insta.ncia haverá recurso para o Supremo Tri
bunal Federal : 

a) quando se questionar sobre a validade, ou a 
applicabilidade ele tratados e leis federaes, e a decisão 
do tribunal do Estado fôr contra ella; 

b) quando se contestar a validade ele leis ou 
actos dos governos elos estados em face da Constituição, 
ou das leis fecleraes: c a deBisão do tribunal do Estado 
cmisiclerar validos os actos, ou leis, in1pugnados. 

§ 2. 0 Nos casos en1 que houver de applicar as leis 
elos estados, a justiça federal consultará a jurispru
dencia dos tribunaes locaes, e, vice-versa, a justiça dos 
estados consultará a jurisprudencia dos tríbunaes. fe
deraes, quaJldO houver de interpretar leis da União. 

Art .. 59. Cmnvete aos juizes ou tribunaes federaes
deciclir: 

a) ás causas em que alguma das !)artes fundar 
a acção, ou a defesa, en1 disposição da Constituiç.ão 
Federal; 

b) os litígios entre un1 Estado e cidadãos de outro, 
ou entre cidadãos de estados diversos, diversificando 
as leis destes; 

-l 
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c) ·os pleitos entre estados extrangeiros e cidadãos 
brasileiros; · 

d) as acções movidas por extrangeiros e fundadas,. 
quer en1 contractos com o Governo da União, quer Pm 
convenções, ou tratados da Uni~o con1 outras nac:ões; 

e) as questões de Direito Maritin1o. e navegação, 
assin1 no oceano como nos rios e lagos do paiz; 

f) as questões de Direito Criininal, ou Civil In-
ternacional: 

a) os érimes poliUcos. 
§ Lo E' vedado ao Congresso con1metter qualquer 

jurisdicção federal ás justiças dos estados. 
§ 2. 0 ·As sentenças ~ ordens da magistratura fe-

deral sfw executadas DOr officiaes judiciarias da União, 
aos quacs é obrigada a prestar auxilio, quando Jnvo-
cada por elles, a policia local. 

Art. 60. As decisões dos juizes ou tribunaes dos 
estados, nas ma terias de sua competencia, porão termo· 
aos processos e questões; salvo quanto a, 

1 o, habeal;-corpus, ou 
2a, espolio de extrangeiro, quando a especie não 

estiver prevista· em convenção, ou tratado. 
Em taes casos, haverá recurso. voluntario para o 

Supren10 Tribunal Federal. · · . 
Art. 61.. A justiça dos estad<;>s não póde intervir 

em questões submettidas aos tribunaes federaes, 11em 
annullar, alterar, oü ~uspender as suas sentenças, ou 
ordens. 

· c) os pleitos entre estados extrangeiros e cidadãos 
brasileiros; 

d) a? acções movidas por extrangeiros e fundadas, 
quer e1n contractos con1 o Governo da União, quer em 
convenções, ou tratados da União com outras nações; 

e) as questões de Direito Mar i timo e navegação, 
assin1 no oceano cmno nos rios e lagos do paiz; 

f) as questões de Direito Criminal, ou Civil In-
ternacional; · 

rt) os crilnes políticos. 
§ 1. 0 E' vedado ao Congresso commetter qualquer 

jurisdicção federal ás justicas dos estados. 
§ 2. 0 As sentenças e ordens da magistratura fe-

deral são executadas por officiaes judiciarias da União, 
aos quaes a policia local é obrigada a prestar auxilio, 
quando invocada por elles·. 

Art. 60. As decisões dos juizes ou tribunaes dos 
estados, nas ma terias· de sua con1petencia, porão termo 
aos processos e questões; salvo quanto a, 

1°, habeas-corpus, ou zo, espolio de extrangeiro, quando a especie não 
êStiver prevista en1 convenção, ou tratado. 

E1n taes casos, hnverá recurso voluntario para o 
Supren1o Tribunal Federal. . 

Art.. G1. A justiça dos estados não póde intervir 
cn1 questões submettidas aos tribunaes federaes, nem· 
annullar, alterar, pu suspender as suas sentenças, ou 
ordens. E, reciprocan1ente; a justiça federal não póde 
.intervir err1 quesLões suhn1ettidas aos tribunaes dos es
tados, nen1 annullar, alterar, ou suspender as decisõe~ 
ou ordens destes, exceptuados os casos expressamente 
declarados rtesta Constituição. 

-1 
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riTULO II . 

:i) os · Estados . 

Art. ~2. Cada Estado reger-se- á pela ConstituiÇão 
e . pelas leis que adoptar, com tanto que se organizem 
sq·b a fónna republicana, não contrarimn' os. princí
pios consti tucionaes da União, respeitent os direitos_ 
que esta -Constituição. asseg·ura, e observem as se
guintes regTas : 

Lo Os pod_ercs Ji~xecutivo, Legislativo, e Judiciaria· 
serão discrüninados e independentes; ., · · · 

2. 0 Os governadores e os .membros da legislatura 
_local serão electivos; . · - _ · 

3.0 Não será electiva a n1agistratura; 
4~ 0 Os n1agistrados não" serão dEnnisgiveis senão 

por sentença; . . 
5. o O ensino será leigo- e livre en1 todos os grãos~ 

e gratuito no priinario. . 
Art ~ 63. Uma lei do · Cong;resso Nacional distri

buirá aos estados certa extensãó de terras devolutas, 
den1arcadas. á custa delles, áqumn da zoüa da fronteira 
da Republica, sob a clausula de as ·povoarem, e colo
nizarem d_entro. en1 detern1inaclo prazo, devolvendo-se, 
quando essa reserva se não cl.ü11prir, á ·união a pro
priedade cedida .. 

ParagTapho unico. Os estados poderão transferir, 
sob a 1nesma condição, essas terras, por qualquer ti-

Redacção para a 2a discussão do p1•o]ecto de Consti
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TITULO II 

ilos Estados 

. Art. 62. Cada Estado. reger-se-á pela Constituição 
e pelas leis que adoptar, respeitados os principios 
constitucionaes da União. · 

Art .· 63. As minas e as terras devolutas são do 
domínio · dos estados, sen1 prejuizo dos direitos da 
União a toda a porção de territorib que precisar para 
a defesa das fronteiras, para fortificações, para con
strucções e, e1n g·eral, para qualquer serviço publico 
que dep~nda directa e e~clusivamente de sua aúcto
ridade .. 

· Paragrapho unico. Os proprios nacionaes que não 
fore.m necessarios para serviços da União, pagsarão aQ 
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t ul o de direi{ o, oneroso,. ou gratuito, a indivíduos, ou 
associações, que se proponhan1 a povoai-os, e colo-
nizai-os. · • 

Art. 64. E' facultado aos estados: 

1.0 celebrar entre si ajustes e convenções sen1 ca-
racter politico (art. 47, n. 16); · _ 

2. 0 en1 geral, todo. e qualquer poder, ou direito, 
que lhes não .fôr negado por claus.ula expressa na · 
Constituição, ou in1plicitamente contida na organização 
politica, que ella estabelece. · 

Art. 65. E' defeso ·aos estados: 

1.0 recusar fé aos documentos publfcos, de na
tureza Ieg·islativa, adn1inistrativa, ou judimaria, da 
União, ou de qualquer dos estados; . 

2. o rejeita r a Ipoeda, ou a en1issão bancaria en1 
circulação por acto· elo Governo Federal; 

3.° Fazer, ou declarar guerra entre si; e usar de 
represalias; , 

4°, denegar. a extradição de criluinosos, recla
Inados pelas justiças de outros estados, ou do Districto 
Federal, segundo as leis do Congresso por que esta 
ma teria se reger (art. 33, n. 36) . 

Art. 66. Salvas as restricções especificadas na 
Constituição e os· direitos da 1~espectiva nlunicipali
dade, o Districto Federal é directamente governado 
pelas auctoridades federaes. 

Paragrapho unico .. O Districto Federal será or
ganizado · por lei do Congresso._ 

domínio dos estados em cujo territoHo estivere!n si
tuados. 

Art. 64. E' facultado aos estados-: 

1.0 celebrar entre si ajustes e convenções smn ca-
a:>acter_ politico (arrt. 47, n. 16); . 

2. 0 En1 geral todo e qualquer poder, ou. dir~ito, 
que .lhes não fôr negado por clausula expressa, ou 
hnplicitan1ente contida nas clausulas e~pressa~ da 
Constituj ção. 

Art. 65. E' defeso aos estados: 

1.0 ·recusar fé aos docu1nentos publicos, de na
tureza legislativa, administrativa, ou judiciaria, ela 
União; o.u de qualquer dos estados; 

2. 0 rejeitar a 1noeda, ou a en1issão bancaria en1 
circulação por acto do Governo Federal; 

3. o Fazer, ou declarar guerra entre si, e usar de 
tepresalias; · 

4°, deneg·ar a extradição de crhninosos. recla
mados pelas justiças de outros estados, ou do Districto 
Federal, segundo as leis do Congresso, por que esta 
materia se reger (art. 33, n. 35). 

Art. 66. Salvas as restricções especificadas na 
Constituição ·e nas leis federaes, o Districto Federal é 
administrado pelas auctoridades n1unicipaes. 

Paragrapho unico. As despesas de caractm~ local, 
na Capital da Republica, incumbem exclusivamente á 
p.uctoridade municipal ... 
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TITULO 11.1 - TITULO III 

Do n1unicipio 

Ar L. 67. Os estados org'ariizar-se-ão por leis suas, 
sob o regímen municipal, com estas bases-: · · ' . . 

· 1 o, autonomia do munl.cipio,. mn tudo qu·anto res-
peite ao seu peculiar interesse; · · 

2°, electividade da administração local. 
Paragrapho· unico. Uma lei do Congresso organi-

zará o município no Districto Federal. . 

Art. 6~8. Nas eleições .municipaes serão eleitores 
e. elegíveis os extrangeiros. ·re-sidentes, segl).ndo as co.n
dições que a lei de cada Estado prescrever. 

T~TULO lV 

Dos cidadãos brazileiror 

SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES· DO CIDADÃO BRAZILEIRO 

Art. 69. São cidadãos brazileiros.: · 
i o, os nascidos no·. J3razil, ainda que ·de pai ex

trangeiro, não residindo este a serviço de sua .nação; 

Do município 

Art. 67. os estados orgunizar-se-ão por fórma 
que fique assegurada a autonon1ia dos -municípios em 
tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. 

TITULO IV 

Dos cidadãos hrazileiro~ 

SECÇÃO I 

-DAS QUALIDADES DO CIDADÃO BRAZILEIRO 

Art. 68. São cidadãos brazileiros : 
1°, os nascidos no Bràzil, ainda que de pai ex

trangeiro, nã.o residindo este a serviço de sua nação; 
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zo, os filhos de pai brazileiro, e os. illegitimos de 
mãi brazileira, nascidos· em paiz extrangeiro, si esta-
belecerem domicilio na Republica; · 

3°, os filhO!! de pai" brazileiro, que· estiver noutro 
paiz ao ·se_rviço da Republica, einbora nella não ve-

_nham domiciliar-se; . . 
4°, os extrangeiros, que, achando-se no Brazil aos 

15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em 
seis n1ezes depois de entrar em vigor a Constituição, 
o animo de conservar a .. nacionalidade· de origem; 

5°, os extrangeiros que possuírem bens immoveis 
no Brazil e forem casados com brazileiras, ou tiverem 
filhos brazileiros, salvo si manifestarem, perante a au
ctoridade competente, a intenção de não ·mudar de 
nacional idade; · · 

6°, os· extrangeiros por outro modo naturalizados. 
Paragrapho unico. São da competencia privativa 

do Poder Legislativo federal as. leis pe naturalização. 
Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 2f 

annos, que se alistarmn na fórn1a da lei. 
§ 1.0 Não podem alistar-se eleitores para as elei

ções federaes, ou para as dos estados: 

1°, os mendigos; 
2°, os analphabetos; 
ao, as praças de pret, exceptuados os alumnos dal 

escolas militares de ensino superior; · 
4°, os religiosos de ordens -monastica.~, com·pa

nhias, congregações, ou communidades de qualquer 
denominação, sujeitas a voto de obediencia; regra, ou 
estatuto, que importe a renuncia da liberdade indi
vidual. 

2°, os filhos de pai brazileiro, e os illegitünos de 
1nãi b1~azileira, nascidos em pa.iz extrangeiro, si esta
beleceren1 domicilio na Republica; 

3°, os filhos de pai. brazileiro, que estiver noutro 
I)aiz ao serviço da Republica, embora nella não ve
nhain don1icHiar-se; 

4°, os extrangeiros, que, achando-se no Brazil aos 
15 de nove1nbro de 1889, não declararmn, dentro em 
seis n1ezes depois de entrar e1n vig·or a Constituição, 
o anüno de conservar a nacionallúade de orig·em; 

5°. os extrangeiros que possuírem bens in1inoveis 
no Brazil e foren1 casados con1 brazileiras, ou tiverem 
filhos brazileiros, comtanto que residam no Brazil. 
salvo si ·:manifestaren1 a intenção de não mudar de na
cionalidade; 

6°, os extrangeiros por outro modo naturalizados. 
Paragrap h o uni c o. São da competencia privativa 

do Poder Legislativo, federal aJs leis de naturalização. 
Art. 69. São eleitores os cidadãos maiores de 2-1 

anuos, que se alistarem na fórn1a da lei. 
§ 1.0 Não podcn1 alistar-se eleitores para as elei

ções fecleraes, ou para as dos estados: 

1°, os mendigos; 
2°, os analphabetos; 
ao, as praças de pret, exceptuados os alumnos da; 

escolas militares de ensino superior; 
.4°, os religiosos de ordens ·monasticas~ conipa

nhias, congTegaç.ões, ou con1munidades de qualquer 
denomina.ção, sujeitas a voto de obediencia, regra, ou 
estatuto,· une in1porte a renuncia da liberdade indi
vidual. -
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. ~. 2.0 A eleição para carg·os federaes' reg·ee-se-á 
poe lei do ·Congresso. 

§ 3. 0 São inelegiveis os. cidadãos· não alista veis. 
Art. 71 •. Os direitos de cidadão brazileiro só se 

suspendem, ou J)erden1 nos casos aqui particulari~ 
zados. · 

§ 1.0 Suspenden1-se esses direitos: 
a) por ineapacidade physica, ou moral; 
b) por conde111nação eriíninal, e1nquanto ducarep.1. 

os seus effeHos. · 
§ 2.0 Perdem-se: 
a) por naturaliz-ação e111 paiz extrangeiro; 
b) por acceitação de empreg·o, pensão, condeco

ração, ou titulo extrang·eiro, sen1 lieença do Poder 
Executivo federal~ · 

c) por hanimtento judicial. . 
§ 3.0 Un1a lei fedei~ai estatuirá ·as condições · de 

reacquisiçã.o dos direitos de cidadão brazileirQ. 

SECÇÃO II 

DECLARAÇÃO DE DtHEITOS 

Art. 72. A Const.itui<;ão assegura a brazileiros e 
extrang·eiros residentes no paiz a inviolabilidade dos 
direitos concer.nentes á liberdade, á segurança indi
vidual e á p-ropriedade, nos tern1os seguintes: 

§ 1.0 Ning·umn póde ser obrigado a fazer, ou 
deixar de fazer algun1a cousa, senão ero virtude de lei. 

Redacção para a 211 discussão do projecto de Consti
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§ 2. 0 A eleição para cargos federaes reger-se-á 
por· lei do Congresso. 

§ 3.0 São inelegiveis os cidadãos não alista veis. 
Art. 70. Os direitos de . cidadão hrazileiro só sa 

suspendmn, ou p~rdem nos casos aqui particulari-
zados. 

§ 1.0 Suspendem-se: 
a) por incapacidade physica, ou n1oral; 
b) por oonde1nnação criininal, mnquanto duraren1 

os seus effeitos. 
§ 2. 0 Perden1-se: 
a) por naturaliz,ação en1 paiz extrangf:üro; 
b) por acceitação de en1prego, pensão, condeco

ração; ou titulo extrang·eiro, se1n lieença do Poder 
Executivo federal; 

§. 3.<> Un1a lei federal esíatuirá as condições de 
reacquisição dos direitos de eidaclão hrazileiro. 

SECÇÃO II 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 71. A Constituição assegura a brazileiros c 
extrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos 
direitos concer1ientes · á liberdade, á segurança indi
vidual e á propri:edade, nos ter.nws seguintes : 

§ 1.0 Ninguem póde ·ser obrigado a fàzer, ou 
deixar de fazer alguma cousa, s·enão e111 virtude de lei. 
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§ 2.0 Todos são eguaes P.erante a lei. 
A Republica não admitte privilegio de nascim·ento, 

.desconhece foros de nobreza, não crêa titulos de fi
dalguia, nem condecoracões. 

§ 3.0 Todos os indivicluos e confissões relig·iosas 
podmn exercer publica e livremente o seu culto, asso-: 
ciando-se~ para esse fimJ e adquirindo bens, observados 
os limites postos pelas .leis de mão·-morta. 

§ 4. 0 A Republica só reconhece o casamento civil1 
que precederá sempre as ceremonias religiosas · de 
qualquer culto. 

§ 5.0 Os cemiterios terão caracter secular e serão 
administrados pe'la auctoridade municipal. 

§ 6. 0 Será leigo o ensino 1ninistrado nos estabe
lecinlentos publicos. . 

§ 7. 0 Nenhun1 culto ou eg'reja gosará de subvenção 
officia·I, nem terá relações de dependencia, ou alliança 
com o Governo da União, ou o dos estados. ~ 

§ 8.° Continúa excluida do paiz a Companhia dos 
J esuit.a.s e prohibida a fundação de novos conventol3. 
ou ordens tnonasticas. 

§ 9.0 A todos é licito associarem-se e reunire1n-se 
livremente e c:; em armas; não podendo intervir a po- · 
li c ia, senão para manter a ordem publica. 

§ 10. E' permittido a quem quer que seja re- _ 
presentar, n1ediante petição, aos poderes publicos, 

§ 2.0 Todos são eguaes perante a lei. 
_A Republica não admitte privilegio de nascin'lento, 

desconhece foros de nobreza, e. extingue· as ordens 
honorificas existentes e todas as suas prerogativas e 
regalias, hen1 con1o os titulos nobiliarchicos e de 
conse'lho. 

§ 3.0 Todos os indivíduos e confissões religiosas 
podmn exm~cer publica e livrernente o seu culto, asso
ciando-se, para esse fim, e adquirindo bens, observados 
os limites postos pelas leis de n1ão-1nort.a, e guar
dadas as leis criminaes. 

§ 4.0 A Republica só reconhece o casan1eni:o civil, 
cuja celebração será gratuita. 

§ 5·. 0 Os cmniterios terão caracter secular e serão 
adn1inistrados pela auctoridade municipal, ficando 
livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respe
ctivos ritos en1 . relação aos seus crentes,. desde que 
não offendam a ·moral publica e ás leis. 

§ 6. 0 Será leig·o o ensino 1ninistrado nos estabe-
lecünentos-publicos. . 

§ 7. 0 Nenhun1 culto ou eg-reja gosará de ·subvenção 
official, nem terá relações de dependencia, ou alliança 
cü.In o Goyerno. da União, ou o dos estados. 

.. 

§ 8. 0 A todos é licito associarem-se e reunirem-se 
livren1ente e sen1 ar1nas; não podendo intervir a po
licia, senão para 1nanter a ordem pub'lica. 

§ 9.0 E' pern1ittido a que1n quer que seja re
presenta~', n1ecliante petição, . àos poderes publicas, 
denunciar ·abusos das auctoridades .e pro1nover res
ponsabilidade dos culpados. 

....:} 
C,'1 
'-1 



"'Projecto de Constituição _dos Estados Unidos do Brazil • Redacção para a 2a diséussão do p1·ojecto de Consti-
. - -tuição_ -dos Estados . Unidos do Brazil 

denunciar abusos das auctoridades e prom·oveP a res-
ponsabilidade dos culpados. - . -

§ 11 . · Em te1npo · de paz, qualquer póde entrar· e 
sahir, com a sua· fortuna e bens, quando e como l)le 
convenha, do territorio da Republica, independente- . 
mente de passaporte. ·_ - _ · 

§ 12. A casa é o asylo inviolavel . do individuo; · 
ninguem póde penetral..:.o, de noite~ sem consenU.mento 
do n1orador, senão para acudir a victimas de erim·es, 
ou desastres, nem de dia, senão nos casos e pela fôrma 
prescriptos na lei. .. 

§ 13. E' livre a n1anifestaÇão das opiniões en1 
qualquer assumpto, pela imprensa, ou · pela tribuna, 
sen1 dependencia de . censura, respondendo ·cada um_ 
pelos abusos que com·metta, nos casos e pela fôrma 
que a lei taxar. · · -

~ 14. A' excepcão ·de flagrante delicto, a prisão
não poderá executar-se senão por orden1 escripta da 
auctoridade competente. · · 

§ 15. Ninguem poderá ser conservado em prisão 
sem culpa formada, . salvas as -excepções instituídas 
em lei, ne1n levado á prisão, ou nella detido, si prestar 
fi anca idonea, nos casos legae3. . 

§ 16. Ninguen1 será sentenciado senão pela aucto
ridade competente, em virtude de lei anterior e na 
fórma por ella regulada. _ 

§ 17. Aos accusados se assegurará na lei a ,mais 
plena defesa, con1 . todos os -recursos é meios essen
ciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue · em 24 

§ 1 O. En1 ten1po de paz, qualquer pôde entrar e 
sahir, cmn a sua fortuna e bens, quando e c_omo lhe 
convenha, do territorio da Republica, independente-
n1ente ele passaporte. 

§ 11. A e asa é o asylo inviolavel do individuo; 
ninguen1 pódé penetraL-o, de noite, sem consenti.mento 
do 1norador, senão para acudir a victin1as de crim·es, 
ou desasLres, ne1n de dia, senão nos casos e pela fórma 
prescriptos na lei.. 

§ 12. E' livre a -manifestaç.ão das opiniões, en1 
qualquer assumpto, pela in1prensa, ou pela tribuna, 
sem dependencia- .de censura, respondendo cada um 
pelos abusos que con1n1etta, nos casos e pela fórma 
que a lei taxar, não sendo adn1H.tido o anonymato. 

§ 13. A' excepcão de flagrante delicto, a prisão 
nã.o poderá executar-se senã.o por orden1 escripta da 
auctoridade coml)etente. 

§ 14. Ningue111 poderá ser conservado mn pr1sao 
sem culpa foPmacla, salvas as excepções instituídas 
em lei, nmn levado á prisão, ou ne1la detido, si prestar 
fiança idonea, nos easos legaes. 

§ '15. Ninguen1 será sentenciado senão pela aucto
ri'dade cmnpetente, en1 Yirtude de lei anterior e na 
fór1na por ~lia reg·ulada. 

, .. § 16: Aos accusados se assegurará na lei a mais 
nlena defesa, cmn todos os recursos e n1eios essen
ciaes a ella, desde -a nota de culpa, entreg·ue mn 24 
horas ao preso_ e assignada pela auctoridade, con1 os 
nomes do accusador e das testmnunhas. 
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horas ao preso e. assignada· pela au~toridade, com· os 
nomes do accusador e das testemunhas. 

§ 18. _Q direito de ·propriedade Inantém~se em· 
t~oda ·a sua plenitude, salva a desapropriação por ne
cessidade, ou utilidade _publica, mediante indemni
zação prévia. 

· § 1 n. E' inviola vcl o- sjgillo .da correspondcncia. 

§ 20 . Nenhuma pena passará da pessõa do de
linquente. 

§ 21 . Fica abolida a pena de galés. 

§ 22. E' abolida egualmente a pena de mort~ em 
crimes politicas. 

§ 23. Dar-se-á o habeas-corpus, sempre que o in
dividuo soffrer violenoia, ou ooaccão, por illegalidade, 
ou abuso de poder, ou se sentir vexado pela immi
nencia evidente desse perigo. 

§ 24. A' excepção das causas que, por sua natu
reza, pertencem· . a juizos especiaes, não haverá fôro 
privilegiado. 

§ 17. O direito de propriedade mantérn-se em 
toda a sua plenitude, salva a desapropriação por ne
ces$idade, ou utilidade publica, mediante indemni
L-t.ção prévia. 

§ 18. E' inviolavel o sigillo da correspondencia, 
postal e telegraphica. 

§ 19. N enhun1a pena passará da pessôa do de
linquente. · 

§ 20. Fica abolida a pena de galés e de bani-
mento· judicial. 

§ 21. Fica egualmentc abolida a pena de morte, 
reservadas as dispopições da legislação militar em 
tempo ·de guerra. 

· § 22. Dar-se-á o habeas-cm·pus, sempre que o in
dividuo soffrer violencia, ou coacção, l)Or illegalidade, 
ou abuso de poder, ou se sentir vexado pela immi
nencia evidente desse perigo. 

§ 23. A' excepção das causas que, por sua natu
reza, pertencem a jujzos especiaes, não haverá fôro 
privilegiado. 

§ 24. E' garantido o livre exercício de qualquer 
profissão moral~ intellectual e industrial. 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos 
seus auctores, aos quaes ficará garantido por lei um 
privilegio temporario, ou, na falta deste, será oonce
'iido pelo Congresso um premio razoavel, quando ha
jam de vulgarizar o invento. 

§ 26. Por m·otivo de crença ou de funcção re
ligiosa, nenhun1 cidadão brazileiro poderá ser privado 
de seus direitos civis e politicas, nem eximir-se do
cumprin1ento de qualquer dever cívico. 
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Art. 73. Os cargos publicos civis, ou 1nilitares, 
serão accessiveis a todos os brazileiros, observadas as 
condições da capacidade especial, que a lei estatuir .. 

Arl. 7 4. Os· officiaes do Exercito e da Ar1nada só 
perderão suas patentes por--sentença passada em jul
gado, a que se ligue .~sse. e-ffeito. 

Art.. 75. A especificação dos direitos e garantias 
expressos na Constituição não exclue outras garantias 
e direi tos, não enumerados, n1as resultantes da fórma 
do governo que ella e~tabe!ece, e dos principios que 
P.OTIHÍ!!Tia. 
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§ 27. Os que allegarmn 1notivo de crencá reli
giosa con1 o fün de se isentarem de q:ualquer onus 
que as leis da Republica ün.ponham aos oidadãos, 
perderão todos os direitos políticos. 

§ 28. Nenhun1 iinposto, de qualquer natureza que 
se.ja, poderá Sel1 cobrado senão en1 virtude de . u1na 
lei que o auctorizc. 

Art. 72. Os .cargos publicos civis, ou Inilitares, 
são accessiveis a todos os hrazileiros, observadas as 
condições de capacidade especial, que a lei estatuir, 
sendo, porém, vedadas as ac.cumulações ren1uneradas. 

Art'. 73. A· aposentadoria só poderá ser dada aos 
funccionarios publicos em caso de invalidez no ser-
viço da Patria. · 

Art. 7 4. Os officiaes do Exercito e da Armada 
só -perderão suas natentes, por sentença l11aior de 
dons annos de prisão, passada en1 julgado nos trihu
naes competentes. 

Art. 75. A smitença condmnnatoria por crimes 
infamantes, previstos nos codigos n1ilitares ou leis 
civis, faz perder a patente, qualquer que seja o tmnpo 
da sentença. . 

Art. 76. Os Inilitares de terra e mar terão fôro 
especial, constituido po1~ mmnbros de sua classe, para 
crilnes Inilitares. 

Art. 77. A especifieação dos direitos e garantias 
expressos na Constituição não exclue outras garantias 
e direitos, não enun1erados, n1as resultantes da fórn1a 
de governo que ella estabelece, e dos princípios que 
·consigna. · 

..... h 
o. 
c 

} 
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O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem 

do c~;~tinuacão ela 1 n discussão elo titulo v do projecto. de 
Constituição-~- Dispos'ições geraes o Dispos'ições transitoruts. 

LrvanLa-se a srssfio ás lt horas da larclr, 

~.-.--.w:=. 

37a SESS.{o, BM 20 DE .L\NE1RO DE 1891 

PrPsü1encia rlo 81·. PrtulRnte rfp iltoraes 

Ao meio-dia, :t'az-se a chan1ada, á qual responden1 os 
Srs. : Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva, 
Eduardo Gonçalves, Francisco l\'Iachado, Leovegildo Coelho, 
Joaquim Sarn1ento, João Pedro, Cunha Junior, José Segun
dino, Manoel Barata, Antonio Baena, Joaquün Cruz, Theodoro 
Pacheco, Elyseu Martins, .J oakin1 Katunda, Bezerra de Albu
querque Junior, Theodureto Souto, José Bernardo, Oliveira 
Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira, .José Hygino, José Simeão, Frederico Serrano,. Pedro 
Paulino, Tavares Bastos, RosR Junior, Coelho e Campos, 
Thon1az Cruz. Virgilio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vi
cente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, 
Lapér, Braz Carneiro, Ca1npos Salles, Ubaldino do An1aral, 
Santos Andrade, Generoso Marques, Esteves .Junior, Luiz 
Delfii}o, Ran1iro Barcellos. Pinheiro lVIachado, Julio da Frota, 
.J oa.qui.m Felicio, Ces:ario .Alvi1m, · .A:merico Lobo, Eduardo Wan
denkolk, .Toão Severiano, .Joaquim de Souza, Silva Canedo, · 
Silva Paranhos, Joaquin1 Murtinho, Pinheiro Guedes, Belf,ort 
Vieira, Uchôa Rodrigues, In(lio do Brasil, Lauro Sodré, Inno
cencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, 

· Matta Baccllar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, Anfrisio 
Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa 
Lin1a, Bezerril, João Lopes, Frederico Borges, José Avelino, 
Gonçalo de Lagos. Nascimento, Pedro Velho, lVIiguel Castro, 
Amorim Garcia, Epitacio, Pedro An1erico, Couto Cartaxo. Sá 
Andrade, Retumba, 'Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva, .João 
Barbalho, Gonçalves Ferreira .. José Marianno, Almeida Per
nambueo, Juvencio d'Aguiar, André Cavalcanti, Ray1nundo 
Bandeira, Meira de Vasconcellos, .João de Siqueira, Joã.o Vieira, 
Luiz de Andrade, Espirita Santo, Bellarn1ino Carneiro, Theo
philo elos Santos, Pontes de :Miranda. Oiticica, Gabino Be
souro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freire, 
Augusto de Freitas. Paula Argollo, Tosta, Seabra, Antonio· 
Euzebio, Zan1a, Arthur Rios, Gare:ia Pires, Marcelino Moura, 
Santos Pereira. Custodio de Mello, Paula Guünarãe.s, Milton, 
Amphilophio, Dionisio Cerqueira, Leovegildo Filgueiras, Barão 
de S. Marcos. Meclrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco Pa-

. raiso, Moniz Freire, Athayde Junior, Fonse.ea e Silva,. Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha. Urbano 1vfarcondes, Manhães 
Barreto, Cyrillo de Lemos, Oliveira Pinto. Viriato de Me
deiros, Virgílio Pessôa, França Carvalho, Baptist.a da Motta 
Frôes da Cruz. Alcindo Guanabara. Erico Coelho. Sampaio 
Ferraz. Lopes Trovão, .Jacques Ourique. ArisHdes Lobo. 
Mayrink, :F'urquirn \Verncck. Antordo Olvntho Badarô Paci..:. 
fieo M:as0arenl1as, Gabrjel dP. Mag'alhf:irs, Chaga's Lobato: .Taeoh 
da Parxf:i.o. Alrxanrll'f' S!nrklrr. }'t':1lw.isrn VP.iga, r.o~!a Senna, 

1 ... ~.: ·. l.< '" ~::: ·: , •• ..., : :_ •• • , .. -:. ~: .. :;.,..-;-•,.:. : ••••• 
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Lamounier. Alvaro Botelho, Feliciano Penna, Dutra Nicaci, 
Corrêa Rabelló, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, AristidE 
Maia, Gonçalves Ran1os, Carlos Chagas, Costa Machado, Fe1 
reira Rabello, João de Avellar, Bueno de Paiva, João Lui 
Ferreira Pires, Martinho Prado Junior, Bernardino de Carr 
pos, Franci~co Glicerio. Moraes Barros, Domingos de Morae 
Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpt 
Miranda. Paulino Carlos, Costa Junior, Ro0rigues Alyes, A 
fredo Ellis, Carlos Garcia, Moreira da S1lva. Alme1da ~c 
gueira, Rubião Junior, Fleury Cur.ado, Leopoldo de Bull~~e 
Guimarães Natal Azeredo. Bellarm1no de Mendonça, Marmar 
de Magalhães, Fernando Simas, Carlos de Campos. Schimid 
Victorino lVTonteiro. Pereira da Costa, _Antão de Faria. Jul: 
de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thom~ 
Flôres, Abreu. Homero Baptista. Rocha Osorio, Cassiano c 
Nascimento, . Fernando Abbott, Demetrio Ribeiro e Menr 
Barreto. 

Abre-se a sessão. 
. Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Floria r 

Peixoto. Saraiva. Matta 1\'facharlo, R a11lino Horn. Rodrigw 
Fernandes, Henrique de Carvalho, Martinho Rodrigues, Jw 
tiniano de Serpa, Leandro Maciel, Francisco Sodré, Conde c 
Figueiredo, Ferreira Brandão, Leonel Filho, Americo Lu 
Fr-ancisco Amaral. Domingos Porto, Palet.ta, Cezario Motl 
Junior e Lopes Chaves; e, sem causa, -os Srs ~ : Rangel Pe: 
ta na. Saldanha l\farinho, Aquilino do_ Amaral, José Bevilaqu 
Annibal Falcão. Pereira de Lyra, Bernardo de Mendonç 
Santos Vieira. Alberto Brandão, Joaquim Breves, Luiz Mura 
Thomaz Delfina, Vinhaes, João Pinheiro, Gonçalves Chave 
Viotti, Domingos· Rocha, Barão de Santa Helena, Luiz Ba1 
ret.o, Antonio Prado. Caetano de Albuquerque. Lauro Mülle 
Lacerda Coutinho, Ernesto de Oliveira e Assis Brasil. 

E' lida, posta em . discussão e sem: debate approvada 
acta da sessão antecedente. 

O Sr. Guimarães Natal - Sr. Presidente, o respeito 
ordem, á obediencia. ao Regimento e á consideração que V. E 
me merece, pela rectidão com ·que tem dirigido os trabalht 
deste Congresso, inhibiu-me de, recorrendo, como é aq1 

. eo~tume, ao pedido da palavra pela ordem, oppôr uma co1 
testação .. que, desde sabbado, devia ter s1do opposta ao illust: 
coHega Dr. Azeredo, deputado por Matttto Grosso. 

Peco permissão a V. Ex. para li quinar· com o illust: 
Deputado uma questão, que, felizmente, V. .Ex. p6de est= 

· t.ranquillo, não é pessoal;· é un1a questão interestadoal. paJ 
·me se~rvir de uma expressão que vai sendo entre n6.s crtns= 
grada pelo uso . 

. Sr. Presid~nte, o .}Ilustre Deputado ·por Matto Gros: 
envwu :i Mesa, na sessao de sexta-feira, u1na representaçã 
prot~sto, .ou que melhor nome tenha, dos habitantes de San 
Anna do Paranahyba contra un1 acto do governo provisor 
.de Goyaz, que suppõem att~ntatorio dos direitos de Mat 
Grosso . 

. J?iz-se nesse docun1ento, que vem publicado no Diar 
Offwtal de sabbado, e boje reproduzido no .Diario de Noticie 
que o gover~o provisorio de Goyaz, illegal e incompetent 
m~nte, exorh1tando de suas attribuições, decretou sobre I 
mi.tes entre Mat.to Grosso e Goyaz, usurpando terras de pr1 
pr1edade daquelle Estado. 
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Coroo mernbro do governo provisorio de Goyaz, fui um 
dos signatarios desse deereto, por isso julgo-n?-e no dever de 
prestar a V. Ex. e ao Congresso os . esclarec1m~ntoP. nPces
sarios para que rnelhor possam apreciar a questao. 

Solicitado por urna representação dos habitantes do te~n1o 
dü .Jatahy, o governo pr·ovisorio, de que fiz parte, rectlf.wou 
os lilnites desse tf~rrno. para impedh· os constantes conflwtos 
de jurisdicção ont.re a~ respectivas anctoridades e as elos 
torn1os visinhos. 
· A sua compeleneia para isso não póde ser contestada; 
pois, supprilnidas as assembléas provinciaes, por um. decreto 
do Governo da Republica foran1 investidos das attribuições 
dellas os governadores dos estados; e foi no exerc icio legi
timo dessas attribuiçõ·os que o governo de Goyaz procedeu 
ú rectificaçã.o dos lin1ites do termo de Jatahy, rectificação 
contra a qual protestaram os habitantes de Sant'Anna do Pa"'"" 
ranahyba. (Trocam-se apa1·tes.) 

Infundadamente, porém, o fazen1, Sr. Presidente, por
que o decreto não extendeu o territorio goyano para além 
ela linha divisaria~ a~é hoJe não contestada por Matto Grosso., 
não invadiu a zona litigiosa, con1o falsamente se affirma no 
docun1enLo n.lludido. (Apartes.) 

Sei, ~r. Presidente, que é inopportuno entrar em amplos 
clesenvolvin1e11tos sobro esta questão, de que só p·oderá tomar 
conheciincnto o Congresso, quando passar a exercer as suas 
funcç,ões ordinarias; mas peço a V. Ex. permissão para em 
rapidos traços estabelecer desde já os termos della. 

Por urn COJ+Venio realizado em 1771 entre os governa
dores de Matto Grosso e Goyaz, então capitanias- Luiz Pinto 
de Souza c Antonio Carlos Furtado de Mendonça-, ficou 
assentado que os limites seriam pelo rio das Mortes até suas 
cabeceiras, destas por uma· linha reela até as do Taquary, por 
este rio abaixo até o Coxiln, ·poe este acima até o Ca1napoan. 
dahi por um varadouro de terra até o rio Pardo, e por este 
até o Paranahyba. 

Alguns annos depois, em 1837, si não me falha a me
n1oria, .Matto Grosso. sob o pretexto de que era mais clara 
e mais natural a füvisa pelas aguas rto Araguaya~ invadiu o 
territorio goyano, .. l'ompendo o convenio de 1771~ e de· então 
en1 deant.n tem procurado dilata1.· eada ve7. n1aí:;; om pl'e,iu}zo 
de Govaz, os lin1 ites do seu tel'ritorio. ' 

· Nos relatorios dos pt·esideutes ·ele Goya.z, Luiz Gonzaga de 
Cam,argo, en1 1837, Francisco Marianni, em 1853, e Crul; Ma
chado, en1 1855. eneontran1-sr. ·pnergieos protestos ·eontra. as 
usurpações de Matto Grosso. 

E1n 1864 foi leyado o litig·io ao parla1nento tendo Goyaz 
obtido a :;eu fasor o parreer da Coromd ssR.o a qn'n fn i submr.t
ticlo, n1m; nada :-;e resolveu então. 

·A questão continúa, pois, de pé; e foi gt·ande o n1eu 
pasmo quando li no docu1nento a que respondo. a affiT·maçã,o 
de que estava ella resolvida havia mais de meio seculo. 

Ainda ern 1884 un1 illustre advogado dos auditorias desta 
Gâpital, o Dr. Ari,stide,s: Spinola, em un1 ben: deduzido dis
curso. proferido na Sociedade de Geographia, sustentou com 
solidas argun1entos o direito de Goyaz á extensa e riquissima 
zona que Matto Grosso pretende usurpar-lhe. 

Dou-me por feliz, Sr. Presidente, de ter contribuído 
P.ara que de novo· fosse trazido o litigio á decisão do Pode,r 
Legislativo, porqur estou certo que o Congresso, depois de 
bem, esclarecido a respeito, não poderá deixar de ser favo-
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i~avel ao 1neu Estado, fazendo vigorar on1 toda a sua plenitude 
o convenio de 1771. · 

Ao concluir, Sr. Presidente, seja-me pern1itticlo explicar 
o voto que dei á moção Barcellos, e· que ten1 se prestado a 
1nais ele uma interpretação desfavoravel aos int.uitos que c 
dictaran1. 

Aproveito a opportunidalde, porque sei quanto é difficil 
obter-se a palavra no seio deste Uongresso. Serei breve, por
que não desejo, absolutamente., concorrer para que s·e dernore 
de um 1ninuto que seja, o n1omEnlto tão anciosan1ente alme-
jado- à e entrarn1os no reg·imen legal. . 

Com grande pezar, Sr. Presidente, tenho ouvido a~ 
injustas referencias, que aqui se têrn feito, aos que votararr. 
a n1ocão de 18 de noven1bro. 

O illustre repJ~esentante Sr. Aristides Lobo at!..ribuiu ac 
n1edo o voto do Congresso a essa n1.oção, e a n1esma opi~iãc 
foi, ha poucos dias, reproduzida, no me·io dos mais energwoE 
protestos, pelo . nosso distincto companheiro Sr: Martinhc 

·Prado Junior .. O proprio auctor da moção, o Sr. representantE 
Ra:rniro Barcellos, declarou que o havia inspirado a prudencia 

Eu declaro Sr. Presidente, que não votei-a pelo mêdo 
de que .fa'llam ü's Sr.s. Aristides Lobo e Martinho Prado Junior 
nem pela prudencia, · de que falia o Sr. Ramiro Barcellos, ( 
creio que de accôrdo comn1igo estão todos os n1en1bros de 
Congresso que deran1 o seu. voto á n1oção. (Apoiados.) . 

Não havia razão para que o Congresso tivesse n1êdo. 
(Apoiados.) O que poderia acontecer, en1 urn caso de eon
flicto com o Governo ? Ser dissolvido ? Não creio qw3 o Go
verno desrespeitasse assin1 o povo, recorrendo á força, par~ 
dissolver a assen1bléa ern que está representada, está incar
nada a sua soberania. Dada, porém, esta hypothese; eu nãc 
acredito, absolutanlP.nte, que o nosso Exercito e a nossa Ar-
mada, que ern todos os grandes ·n1on1entos historicos ela nossr 
vida politica têm se posto ao lado da bôa causa, se eolloeasserr 
ao lado do Governo, quebrando, assiln, tão gloriosa tradição. 
. Votei pela moção Barcel1os, Sr. Presidente, porque es-
tava intimarnente convencido de que era indispensavel par~ 
a marcha regular dos trabalhos do Congresso que elle se li
nlitasse, exclusivan1ente, á sua funcção constituinte, e,. depois 
porque me p'areeia uma. inversão da orde.m logica de sual 
funcções- elle exercer attribuições de um poder que aind~ 
·ia crear, que. devia se originar da Constituição. 

Foi esta consideração, Sr. Presjdente, e só esta, · qu1 
pesou en1 meu espirito e no .cta inaíor parte dos eollegas qu1 
no mesmo sentido votaran1. 

O SR. BuENo PEREIRA - Por minha parte subscrevo in· 
teiramente as declarações do Deputado neste nltilno ponto 

O SR~ ANTÃo DE FAIÜA- Sr. Presidente~ preciso faze: 
u1na rectificação referente a u1n trecho do meu discurso qu~ 
foi pubUcado no Dia1·io Official de 17 do corrente. ' 

,Não sou daquelles que julgam que os desaffectos do Go· 
verno ~ão inimigos da Republica; si o fosse, viria dar um: 
·denuncia contra os compositores e os revisores ·do Diari~ 
• Off'icial. 

Quando eu or~va. e me referia aos serviços prestado 
pelo Governo ProvJsorJo, alguns representantes disserarn ei) 
aparte: --grandes; n1as os con1positores · mudararn o g en1 
\ o n em n, do 1nodo que em vrz ela palavra (JJY(,nde.~ pnzrr·a11 
lrqu.des. c os J~evisores drixaram asf-iirn :fir,at~! 
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Foi para no Lar isto que pedi a palavra. 
O SR. BADARÓ- Sr. Presidente á vista dos aconted

.mentos de que dão noticia algumas' gazetas desta cidade, 
de~ante das manifestações produzidas hontem nesta Casa, deante 
da resolução ton1ada pelo Governo, clGante da manifestação 
do Congresso em relação ao adian1ento das eleições nos es
tados, tenho necessidade de apresentar ao Congresso uma 
indicação, afim. de que, compenetrados da magnitude da si
tuação que nossa Patria atravessa, compenetrados de qun a 
unica força que. ainda póde salvar esta Nação, que se eles
penha, é o Congresso (Não apoiados, apw·l'es), vejarnos a ne
cessidade de ser patriotas, e que elevemos render a v]cla pri
nte:ir·o que a honra e a liberdade. No d]a en1 que so apagarern 
os ultirnos lan1pejos da llberdade de pensarnenLo, a nossa 
Patria ficará con1o a Terra quando se realizar a sinistra pr·e
visão physica do resfrian1ento do Sol. (Apa'rtes.) 

V. Ex., Sr. Presidente, não ignora que o lVI:inistel'io 
acaba de abandonar o Poder. (Não a'f!oiados.) 

O ·SR. PEDHO AlYIERico- Será verdade; n1as no n1on1onto 
actual não é. · 
. . O SR. BADARÓ . - As mais graves reflexões se fazern a 
respeito dos n1otivos que determinaram a sahida dos minis-:
tros do Governo Provisor i o (Apoiados e a.po:rtes) ; é uma 
questão que affecta a honra do Governo (Apo-iados e apa't·tes); 
e nós estamos en1 ,·esperas de investir urn cidadão qual
quer... · · · 

VozEs- Uni cidadão qualquer, não apoiados. (H a o1üros 
apartes.) . 

. O SR. BADARÓ -·- ... na· alta posição de primeiro magis-
trado da Nação . . 

E, preciso saber de que lado está a razão, se do lado 
do Marechal chefe do Governo Provisorio. si do lado dos Ini-
nistros demissionarios. (Apartes.) · . 

E, para prever o que se póde dar no futuro, é para lan~al~ 
·uma ancora que nos indique o porto de salvação nas ocea
siões perigosas, con1o a que vai. surgir, que passo a lf'\r a 
n1oção que vou enviar á Mesa. 

VozEs~ lV~uito be1n ! Muito ben1 ! 
· E, lida, apoiada e fwa .adiada, por ter pedido a palavra 

o Sr. Cantão, a seguinte 

·Moção 

Considerando que o Oongres~so Nacional indicou ao Go .... 
verno Provisorio .a necessidade de adiar a · organização dos 
estados até que a Constituição Federal seja promulgada; · · 
. ·Considerando que o · Governo Provi·sorio, em vez de exe
cutar com solicitude e lealdade, eomo lhe cumpria, a indicação 
do . Congresso Nacional, desprezou-a de modo acintoso, fazendo 
disso ostentação por m-eios de actos do Ministerio do Interior; 

Constderando que o Congresso Nacional deve fazer vingar 
. suas deliberações por -meio de actos revestidos da fórma de 
decreto, afim de salvar a dignidade da Patria e a de seus re
presentantes; 

. Considera;ndo q'9e o Regimento interno não cogitou desse 
· m e1o de man1festaçao da vontade do Congresso; 
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Indico que o Cons·resso Nacio~al, exaulinando o caso, al
Lere o Reg-imento na parte conveniente e estapeleça a fórma 
pela qual ha de manifestar-se co~mo agente d1rect,o da sobe
ntnia nacional. 

·Sala das sessões, 20 de janeiro de 1$91. - Francisco 
Badar6. 

O SR. ARISTIDES LoBo (pela ordem). pede P.rorogação da 
hora do expediente, para apresentar um requerimento. 

eonsultado, o Congresso conc·ede a prorogacão pedida. 

o Sr. Aristides Lobo- Sr. Presidente, pó de estar em du
v içla a exoner~çã_o do actual Mini~ter!o, apesar 4a puplicaeão 
dos jornaes d1ar1os; mas o q':!e e for~ de duvida, e que. o 
illustre Ministro da Instruccao Publica, o Sr. BeD,Jam1n 
Con.stant, está effectivRmente exonerado. · 

Pedi, pois, a palavra para indioar ao Çong-res~o, ~u, antes, 
solicitar deli e um aeto que reputo da n1a1s alta JUStiça. · 

O cidadão que aca:Qa de desce1~ do Poder foi talvez o maior 
coHaborador, senão o principal factor da B.evolucão de 15 de 
novembro (Muitos apoiados); foi um dos maiores e principa,.es 
fundadores da Republica (Muitos· apoiados.) 

Além deste acto grandioso, q-ue só por si o recommenda 
á posteridade (Muitos ap_oi(ldos), elle tem dado as maiores 
provas do seu caracter civico, da ·sua probidade (Apoiados) , 
e da maior illustração que jámais vimos nas cumiadas do 
Poder. (Apoiados. ) · 

VozEs-M;uito bem. 
· O SR.: ARISTIDES· LoBo - Nestas condie()es, acho que é um 

acLo de ~UPr!3:rna justi_ça, mórrn.ehte . hoje, quanqo t(lçlos sa
bemos que· os dias estao attribulados, que ·o Congresso dê um 
testemunho do $eu r~conheclmento a e~te grande ·cidadão, ren
dendo-lhe esta homenagem em nome da Patria. (Muitos 
.apoiados . ) 

O ·sn. RonRI(l(JES -- A.Jpoiado; é a unica recompe11sa digna 
dos homens de .bem. (Muitos· apoio,àQs. ) · · 

. O SR. Anis. TIDES LoBo- Portanto, req. ueiro que em nome 
do Congresso se lance na acta um voto de profundo ·e sin
cero reconhecimento e de gratidão ... 

. O Sa. D:mM~Tl\Io ltr~EIRO -.... Em nome da Patria. (Muitos 
apo~ados. ) . · · 

0 SR. ARISTIDES LOBO- ... ·em nome da Patria, áquelle 
illustre cidadão. (Muitos avoifltlos.) 

YozEs-...Muito h~m; muito ben1, 
. · Este requerimento é, sem debate, unanimemente appro-
vado .• · . · · . 

· · O SR ... · ~OJN.Pó GtJANA~ARA- (P.e~a . pràem ). -. Sr. Preei
de~te, ped1 a palavra pela ordem,;) 1.nfeh~mente para tratar de 
mun e para. taz.~r uma reclamaçaQ e Uffi~ decl3r&c~o. · 
. A reclamacao é esta: é que, sendo eu um do~· .qua fre
,quentam assiduameJlte as se.~stl~s do Congreeao, tenho visto 
que o meu nome !1gura am·Iudadamente ·no Diario · ·otticfri.l 
ep.tre os · daguelles Q!Je. faHa1p. sem ca~sa participada.; tem 
f~gurado ass.1m no D1ar~o OfftP'""l em d1fferante~ $e~~~es, e, 
a 1nda, na sessão de bontew. E. contra e·ste faeto que reclamo. 
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A declaração, ·esta me affecta pessoalmente, e é relativa
ruente á questão levantada aqui pelo Sr. representante Zama, 
sendo eu um dos representantes do Rio de Janeiro e residindo 
na Capital Federal, declaro do alto . da tribuna do Congresso 
que não pedi, não solicitei e não cogitei de ajuda de custo. 

E' sómente isto o que tinha a dizer. 
O SR. OLIVEIRA PINTO - Todos os representantes do Rio 

de Janeiro não pediram nem receberam ajuda de custo. 
'(Apoiàdos da deputação do Rio de Janeiro • ) 

O SR. NILO PEÇANHA- Todos, me~smo aquelles que moram 
fóra da Capital Federal. 

ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO DO TITULO V DO PROJECTO DE CONSTITUICÃO 

Continúa a 1 a discussão do titulo V do projecto de Con-
stituição, .com as emendas apresentadas. · 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis-
cussão as seguintes · 

Emendas 

Sub-emenda ao addHivo dos Srs. Nilo Peçanha, Azeredo, 
Uchôa Rodrigues, Lopes Trovão e outros. 
· · · Em vez de dizer - quatro mezes antes· da eleição -. 

diga-se- tres mezes antes da eleição. 
- Sala das sessões, 2Qi de janeiro de 1891 . - J. L. Coelho_ 

e Campos. · 
Substitua-se o art. 2°1 assim: 
Serão leis da Republica os actos do Governo Provisorio 

que merecerem a approvação do Congresso na sua primeira 
sessão ordinaria, ficando desde já approvados : 

1.0 Os actos que são relativos ás patentes, aos postos mi
litares e aos cargos inamoviveis, outorgados pelo Governo; 

2.0 Os que concernem ás concessões ·e contractos per
tencentes a emprezas que effectivamente hajam começado a 
execução do serviço a que·.se propõem., antes do dia ·i5 de 
novembro de 1890; 

. 3.0 Os contractos que, não envolvendo c-oncessões· a. par
ticulares, foram celebrados para execução de .obras publicas, 
-Julio de Castilhos. -Pinheiro Machado. -·Julio. Frota. -
Fernando .Abbott. -Ramiro Barcellos. 

Sub-emenda ao substitutivo ao arL 2°: 
Depois das palavras- os actos do Governo· Proyisorio

accrescente-se- não revogados pela Constituicão. - S. R. -
Arthur Rios. . ·· 

Disposições transitorias 

Ao art. f 0 

Accresc.ente-se, dep-ois do ·§ . 2°: 
§ Essa eleição será feita em dóis e!crufinios dis-

tinctos pará o Pres.idente e Vice-Presid~nlc~ . respccl~vamente, 
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recebendo-se e a1pur:ando-se en1. prin1eir~ logar as . cedulas 
para Presidente, .e procedendo em segu1da do mesn1o modo 
para o V ice-Presidente. 

Sala das ses·sões, 20 de janeiro de 1891. - G. Bezou'ro.
B. Lima. 

En1enda addítiva ás do Dr. Nilo Peçanha e outros. 
Depois das palavras- houvere·m. occupadÇ) o governo dos 

os Lados- accrescente-se- ou delle t1verem s1do: exonerados •: 
Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Uehôa Ro

.l.l'J"igues. 
Addicione-se ás Disposições transitarias: 
E, concedida a D. ·Pedro de Alcantara, ex-Ilnperador do 

Brasil, uma pensão, que, a contar de 15 de novembro de 1889, 
garanta-lhe por todo o tempo ~e s:ua yida, subsistenc~a 4e
eente; ficando ao Congresso or~1nario fixar, em sua pri-meira 
reunião, a cifra daquella pensão . 

Sala das ·sessões do Co-ngresso Constituinte, 19 de janeirc 
de 1891. - Antão de Faria. - j}foniz Freire. - Barão d~ 
Villa Viçosa. -.Pedro Americo.- Uchôa Rodrigues.-Joã( 
de Siqueir·a. - F1·ancisco Machado. - P.aula Argollo. - Ba
da?·ó. - :Jf.onteiro de Barros -João Pedro.- A. :Milton. -
Amphilophio. -· Custoci'io de Mello. - Santos Pereira. -
Seabra. - F'l.tr·quim "\Verneck. - Matta Bacellar. -Ferreir'( 
Cantão. - Francisco Veiga. - :J1anoel Fttl{}enc'io. - Gui
rnarães Natal. - Silva Paranhos.-. -Costa Senna. -Pac'ifict 
Mascarenhas. - Feliciano Penna. 

Additivo 

Ao art. 3° das Disposições transito1·ias: 
Parag·rapho unico. Os estados serão convocados a realiza 

a eleição dos congressos constituintes sómente depois d 
approvada a Constituição :B,ederal, e no prazo maximo de tre 
mezes, ficando se·m effeito ·as eleições que antes tivere-m sid 
realizadas em algum dos estados . 
. Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Saldanha Mll 
rinho. -. Julio de Castilhos. - Bellarmino Carneiro. -Jos 
nf.ar·ianno. - Joaquim. Murtinho. - A. Stockler· .. - DutT 
1Vicacio. __, Cesar Zama ., -. Fernando Abbott. ·_ Bo1·ges li 
Medeiros - Almino. - Flôres. - Pinheiro Machado. -
11-'l •. Prado Junior. - França Carvalho. - Leite Oiticica. -
Custodio de Mello. -Julio Frota.-Cor1•êa Rabello.-J. R~ 
t-umba. - Ferreira Pires. - Santos Pereira. - Raymunc 
Bandeira. - Almeida Pernambuco. - Pereira da Costa -
Alcides Lima. - Antonio Olyntho ·: - Gonçalves Ramos: -
Alvaro Botelho . -C. Paletta. . . : -~. 

' 
Disposições tr·ansitorias 

Acerescente-.se, em ultimo logar, ou onde_ convier: 
Ar·t. Appr.ovada que· seja a Constituição, .será pr 

rnulgada pela Mesa do Congre,ss.o . 
·. . Sal~ das 5essões, 20 de janeiro de 1891. -ltl oraes Bar·r( 

·-Pauhno Car~os. - Alfredo Ellis. - C. Campos. _ Mur·s 
-Carlos Garcta. - Domingos de Moraes. -. --. A. Gordo . . 
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ll.odrigues Alves. - Rubião Junim·. - Almeida Nogueira .. __.. 
Antonio Moreira da Silva. - Chagas Loba~ o. -. Franctsco 
Veiga. -Feliciano Penna. -Costa Machado. -Alvaro _Bp
telho. - Larrwunie1· Godofredo. - J... A velar. - Pactftco 
Mascarenhas - ~lanoel Fulgencio. - Bueno de Paiva. 
Gabriel de Magalhães. -Costa Lima.-C. PaleUa. -Car·los 
Chagas. -.Gonçalves Ramos. · 

Titulo unico 

Art. O arbitrarniento re::;olve obrigatoriarnenLe todo 
cunflieto internacional. 

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891.- Nilo Peçanha . 
. O SR. RosA JuNIOR (pela ordem) -Sr. Presidente, ha

vendo hontem requerido o encerramento da discussão das Dis
posições g.era.es ,e transitarias, e deixando esse requerimento de 
ser votado; por não haver numero na Casa, venho. de novo 
apresentai-o a V. Ex., pedindo o encerramento da referida 
discussão. (Muito bem.) 

Posto a votos {) requerimento de encerramento, é appro
vado. 

O SR. ·PRESIDENTE aniluncia que vai se votar ·o titulo V 
do projecto de Constituição, a começar pelo -art. 76. 

O SR. CHAGAS LoBATo (pela ordem) -Sr. Presidente,. a 
razão que determinou a disposição do art. 76, assim c-omo da 
emenda da Commissão, foi a divisão dos poderes, e esta mesma 
razão foi tambem que me determinou a offerecer uma emenda. 
Não quero justificai-a; mas, como vou requerer preferencia 
para que seja votada en1 prin1eiro logar, preciso fazer ao 
Congresso algumas considerações. 

Minha e.menda é mais lata, contém materia nova, não 
estabelece sómente a incompatibilidade durante o exercício, 
eU.a estabele·ce a inc-ompatibilidade absoluta das pessoas, que, 
exer.cendo uma funcção~ possam ser eleitas ou nomeadas para 
outras. Por consequencia, é muito procedente o re·querimento 
de preferencia, que ora faço a V. Ex. 

O· Sn. PRESIDENTE - Vou submetter á consideração do 
Congresso o requerimento do nobre representante. · 

Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida. 
· Submettida a. votos, é approvada a ·seguinte em:enda sub

stitutiva, ·do Sr. Chagas Lobato, ao art. 76: 
1<4 O cidadão .inves-tido em fUincções de qualquer dos tres 

poderes não poderá ser no-meado, nem eleito, para as de 
outro.» 

Fica.m prejudicados o art. 76 do projecto e o substitutivo 
offerecido pela Commis·são ao mesmo artigo. 

E' posto a votos e appr.ovado o art. 77 do proJecto : 
« Poder-se-á de-clarar er.11. estado de sitio qualquer parte 

do territorio da União, suspendendo-se ahi as garantias · con
. stitucionaes pelo tempo determinado, quando a segurança da 
Repub'li:ca o exigir, em casos de aggressão extrangeira, ou 
commoção intestina. (Art. 33, n. 22.) 

§ 1. o Não se achando reunido o Congresso e correndo a 
Patria imminente perigo, exercerá · essa attribuição o Poder 
Executivo federal. (Art. 47, n. 15.) 

49 
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§ 2.0 Este, porém, du_rat!_te o estado de sitio, restringir
se-á, nas medidas de repressao contra as pessóas: 

1°, a detenção, em logar não destinado aos réos de crimes 

com~~n~b desterro para outros sítios do territorio nacional. 
§ 3.0 Logo que se rcuna o Congresso~ o Presidente_ da 

Republica lhe relatará, n1oLivadas, as medidas d.e excepçao a 
que se houver recorrido, respondendo as auctondades,. a que 
ellas se deverem, pelos abusos em que, a esse respello, se 
acharern incursas.) 

E' rej e i L ada a emenda do Sr. Me ira de Vasconcellos e 
outro ao ~ 3° desle ar ligo. _ 

E' subn1eLLido á voLac;ão e approvado o art. 78 do pro-
jecto, 

« Os processos findos, em materia crime, poderão ser re
vistos, a qualquer Len1po, em beneficio dos condemnad~s, pelo 
Supre1no -Tribunal Federal, para se reformar, ou c.onhrmar a 
senLen~a. . ... 

§ 1.0 A lei marcará os casos e a fórma da reVIsao, que 
poderá ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo 
ou ex-o{{icin peld Procurador Geral da Republica. 

§ 2.0 Na revisão não se podem aggravar as penas de 
sentença revista.:. . 

E' egualmente approvada a seguinte emenda additiva, d~ 
Commissão: 

«Ao art. 78, accrescente-se: 
§ 3.0 As disposições do presente artigo são extenslva: 

aos processos militares, cabendo a revisão de~tes ao Supremt 
Tribunal Militar, a que se refere o art .•.... :. 

Em seguida é approvado o art. 79 do projecto: 
.(6: Os funccionario§ publicas sã~ stricta.mente responsavei 

pelos abusos e · om.1ssoes, em que Incorrerem, no exercicio d 
seus cargos, assim como pela 'indulgencia, ou negligencia en 
não responsabilizarem effectivam.ente os seus subalternos. 

Paragrapho unico. Todos elles obrigar-se-ão, por com 
promisso formal, no_ acto da posse, ao desempenho de· seu 
deveres legaes. » . · · · 

E' rejeitada a emenda additiva dos Srs·. Me ira de V as 
concellos e Bellarmino Carneiro. . · 

Suhmettido a votos, é approvado o art. 80 do projecto 
-~ Continuam em vigor, emquanto não revogadas as lei 

do antigo regimen,. no que, explicita ou implicitamênte nã 
fô~ _contrario aq sys~ema de governo firmado pela Const] 
tuu;ao e aos prlnciplOS nella consagrados.» · 

E' egualmente approvado 'o art. 81 do projecto: 
• -« 9 Governo Federal afiança o pagamento da divida pu 

bhca Interna e externa.~ 

E' rejeitada a emenda additiva, do Sr. Chagas Lobatc 
Posto a. votos, é approvado o art. 82 do projecto: 
·«Todo J?razileiro é o.br~g~do ao serviço militar, em de 

fesa da Patr1a e da. Constltuiçao, na fórma das leis federaes, 
E' rejeitada a emenda· suppressiva, do Sr. Barbosa Lim 



o SR. BARBOSA LIM'""- (pela ordem,) -Sr. Pr~sidente, n_es~a 
bancada e, com Jnaioria de razão, nas outras esta-se e·m dlffJ
culdade pal'a se votar, quandq se trata de emendas que nao 
i'ora.m publicadas. 

o SR. PRESIDENTE- Eu li a emenda por duas vezes. 
o SR. BARBOSA LIMA- Estou apenas fazendo esta recla-

ln.ação, por causa da irregularidade. • · 
O SR. PRESIDENTE -Estas emendas foram lidas h ontem e 

publicadas hoje no Diario 0/ficial. · 
O Sa. BARBOSA LilYIA--- V. Ex. tomará a providencia que 

entender. • 
O SR. PRESIDENTE diz que vai subn1etter á votação a 

emenda additiva, do Sr. Me ira de v.asconcellos, ao art. 82. 
O SR. THOMAz FLÔRES (pela ordem) -Pede. que a. vo

tação dos paragraphos seja feita separadamente, ~1sto cgmo o 
§ 2o está pr·ejudicado, em virtude de uma dehbe~acao do 
Congresso . 

.___ O SR. PRESIDENTE declara que não julga estar prejudicado 
o § 2°, por i~sso que as deliber.ações anteriores são as se
guintes (l~) : 

1« Por motivo de c·rença ou de funcção religiosa, nenhum · 
cildadão brazileiro poderá s·er privado de seus direitos civis 
e politicas; nem exi-mir-se do cum·pri,m,ento de qualquer dever 
civil.» · 

A outr~a disposição approvada é a seguinte: 
~<~ Os que · allegam motivo de c:veuca religiosa, com o fim 

de se isentarem de qualque~r onus que as leis da Republica 
impõem aos cidadãos, perdem todos os direitos politicas.» 

.Como o Congresso vê, são disposições relativas á liber
dade espiritual, ·emquanto que o que se vai votar é relativo 
á isenção dos minis:tros de qualquer religião, do serviço 
militar. · 

Posto a votos, são successivam.ente reJeitados os §§ 1 o 

e 2° da e1rnenda ~additiv:a, do Sr. M·eira de Vasconcellos. 
O SR. PR\ESIDENTE annuncia a votação do art. 83 do prO._ 

jecto. · 

O SR. RETUMBA, obtendo a palavra pela ordem, requer 
pref.erencia na· votaç.ão para o substitutivo que ap~esentou 
e ,que seja a votação do mesmo substitutivo, feita por partes: 

Consultado, o Oongl'e·sso não concede a preferencia pe-
dida. , . 

E' approvado o art. 83 do proj.ecto : 
.~Fica abolido~:. o ~ecrutamento militar. 
O Exercito e ;·a. Armada naciona:es compôr-se-ão por 

sorteio, m:ediante prévio alistam:ento, não se admittindo a 
isenção pecuniarira. » 

São rejeitadas as emendas additivas, da ·Commissão e do 
Sr .. Bellarmino de Mendonça, ficando prejudicadas as substi-
tutlvas, dos Srs. Bernardino de ca.mpos e outros Sá. An
.dr:ade, Retumba, Santos P·e~eira e Julio Frota· e outros. · 
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ln' approvado o art. 84 do proJecto-:· 
<< Ern caso nenhum, directa ou indirecta~11ente, por s_i ou 

em allianca co.m outra nação, os Estados Unidos do Brazll se 
empenharão em guerra de conquista.» 

E' egualmente approvado o art. 85 do proj-ecto: 
. ·~A Constituição poderá ser reformada m:ediante inicia

tiva do Congresso Nacional, ou das legislaturas dos estados. 
§ 1.° Considerar-se-á pr.opos'ta a reforma, quando, apre

sentada por uma quarta parte, pelo rn·eno.s, dos m·embros de 
qualquer das ca.maras do Congresso F·ederal, fôr ac,ceita em 
tres discussões, por dois terços dos: voto.s em uma e em 
outra casa do Congres·so, ou quando fôr soUcitada por dois 
terços dos estados, representados cada um pela maioria dos 
votos de suas legislaturas, tomados no decurso de um anno. 

§ 2. o Essa proposta dar-se-á por apresentada, si no anno 
seguinte o fôr m~ediante tres dis,cussõe,s, por maioria de tres 
quartos dos votos nas duas c amaras do Congresso. 

§ 3. o A proposta approvada publicar-se-á coro as assi
gnatu~as dos presidentes e secretarias das 1duas camaras, in
corporando-se á Constituição como parte integrante della. 

§ 4.0 Nã.o se poderão admittir cdmo objecto d.e delibe
ração, no 'Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma 
republicana-federativa, ou a egualdade da representação dos 
estados no Senado.» 

E' tambem approvada a seguinte emenda, da Commissão 
ao § 2° deste artigo: «Onde se diz·- tres quartos dos votos, 
diga-·se ,__dois terços dos votos.» 

E' rejeitada ~ emenàa substitutiva par.cial, do Sr. Me ira 
de Vasconcellos e· Bellarmino Carneiro, e consideradas pre
judicadas a emenda modificativa, do Sr. Bernardino de. 
Campos e outros, e a suppressiva parcial, do Sr. Barbosa 
Lima. 

O SR. BARBOSA LIMA (pela ordem) - Sr. Presidente, 
p~rece-m~- qp;e a emenda offerecida ao § 4° não e~stá preju
dicada. ', 

O Sa.' PRESIDENTE-· O Sr. Barbosa Lim~a ·offereceu uma 
emenda suppressiva ·ao § 4° do· .art. 85, que, com effeito não 
está prejudicada. . ' 

Su}?m·ettida a· votos, é rejeitada a emenda d~ Sr. B~r~ 
bosa Lima. : . . 

. O SR. P~ESIDENTE. annunci.a. que vão ser votados os addi.;.. 
hvos o:tferecido,s, e d1z que ha diversos additivos relativos 
á creaçao de ~ Sup~e~o Tribunal Militar, um dos quaes 
offerec1do pela Comro1ssao, e outros de varios represen.:.. 
tantes., 

O .s!l. V ~Ão (pela_ or,dem) decla:ra que cç>mo. ~uctor 
do add1hvo SUJeit~ á yotaçao. tem necessidade de JUStlfl'cal-o . 

. Ha um substitutivo ass1gnado por . dois illus.tres gene
raes, . me!r.!b~os do Supremo Tribunal Militar de Justiça. e 
outros offic1aes, que explicaram, particularmente, ao oradoi 
o seu v~to, e, por isso, quer chamar a attenção do Congressc 
para dois pontos. 

. . O primeiro . é o que ma!!da supp~imiT aquillo que est2 
clarament~ cons1gn~qo no artigo. add1hvo, isto é, que o Su
premo Tribunal M1htar de Justiça possa julgar em ultim~ 



-773-

instancia os crimes de. natureza militar, não lhe sendo licito', 
. em ca1so algum, aggravar a peua; o segundo é o que . reduz 
a doze o numero dos m·embro·s do mesmo Supremo Tr1puDJal 
Militar de Justiça. . . . . _ 

Observa que o Supremo Tnbunal M11Ttar, e.112 rigor, n~o 
precisa de mais de sete membros, e, portanto, nao ha razao 
para ele·var-se o numero de seus me.mbros a 16, como pro
põem os auctores do substitutivo. 

o SR.· PRESIDENTE observa ao nobre Deputado que n~o 
póde na oc·casião justificar as emendas, porque a d1scuss~o 
está encerra•da; e, por isso, deve- limitar-se- ao seu requeri-
mento de o·rdem. 

O SR. V ÀLLADÃo lilnita-se a pedir a preferenc.ia para o 
additivo da Com.missão. 

O SR. PRESIDENTE observa ser desnecessario o requeri
m·ento, po·rque a praxe seguida é submetter em p.rimeiro 
logmr o additivo da Commi·ssão. 

O SR. ABREU (pela ordem) -Diz que a· emenda. da Com
missão cercêa ·a1s attribuições, que tem o actual Conselho 

. Supr.emo Militar, e o orador, como membro desse Conselho, 
vê o inconveniente que esta limitação traz á justiç1a. 

Pede, pois, á Mesa do Congresso que dê preferencia, na 
votação, á sua e.menda, que· tambem foi as!signada por alguns 
o.u tros collegas. · 

O poder que actualmente te.m o Conselho tem concorrido 
para mante.r o nome de que go.sa; e, por i.:.so, pede prefe--
rencia para a sua emenda. . 

non~ultado. o Con~TrR~o não C01lCPde a preferencia. n~dida. 
Posto a votoS', é rejeitado o additivo da Com.missão. 
E' egualmente rejeitado o substitutivo, do Sr. José 

Sim·eão eo outros. 
São considerados pre.iudi.cados. os additivos do Sr. Bel

larmino de Mendonça e do Sr. Gabino Besouro, relativos á 
cre~a.ção de um Supremo Tribunal. Militar, e os dos Srs. Bar
bo~sa Lima e Gabino Besouro relativos á Gruarda Nacional. 

O SR. GABINO. BESOURO (pela ordem) ·entende que a sua 
e:me.rlJda,. é verdade, tem alguns pontos de ·cont~acto co•m a que 
foi vot18Jda \3.m 1 a discussão, mas que consigna outras· dispo
·sicões. 

~ E·ntretanto, conformar-se-á cnm· a decisão do Sr. Pre
sidenl·e. 

São redeita.dos os additivos dos Sr.s. ·Meira de Vaséon
eeHos e Bellarn1ino Garneiro; e do Sr. Barbosa Li.ma, re
l•ativo á uniformidade .dos venc-imentos dos funccionarios pu
blicas e á suppres.são dos, emolum.entos~, custas -e porcen-
tagens. . 

E' approvado o seguinte additivo, do Sr.· Barbosa Lima: 
. A.rt: N en~um funccionario po-derá :ser demittido a bem 

. do serviço publico, sen1 que s·e esnecifique:m as razões de 
or:dem· publica que dete.rminararm a exoneração, .sempre que o 
dmnittido assim o requerer. 

. En: _seguida ~ posto a voto~· e ap·provad'o o arL. 1 o tla.s· 
Dtspos'lçoes · tJ·ans'ltorias: 

r(< Alnbas. as Calnaras do prümeiro Co:ngres,so Nacional, 
canvo,cado para 15 de noven1bro de 1890, serão eleitas por 
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clcicãó popular directa, segundo o regulamento' decretooo· 
pelo Governo ProvisoTio. 

§ f.o Ess·e· Congresso receberá do eleit9ra!io poderes . es
peeiae·s~ para expri·mir a.cerca desf,a. Corp.·stl~u1ção a. vontade 
na.cional. bem -como nara eleger o ·pr1m·e1ro Presidente e 
Viee-Présidente da Republica. . 

~ 2. 0 Reunido o primeiro Congresso. deliberará em as·~e~
hléa gertal, fundidas as duas camara·s, sobre esta Constitu1cao, 
e, approvando-a. elegerá en1 seguida~ por maioria absoluta 
de votos·, na primeira votação. e, si ningue.m a obtiver, por 
maioTi:a relativ;a na segunda, o· Presidente e o Vi·ce-Presidente 
dos Estados Unidos do Brazil. 

§ 3°. O Presidente e o Vice-President8. eleit;)S na f61'nla 
deste artigo, occuparão a presidencia c a vice·-presidencüt da 
Republica durante o nrimeiro periodo presinenci.al. 

~ 4°. Para essa eleicão não haverlá Incon1pn.tibiUflade;::;. 
§ 5o. Concluida ella, o Congresso dar·á por tern1i 1.1ada a 

stta n1issão constituinte, e, separando-se em Carnara e Senado, 
encetará o exercido de suas funccões normae:;. 

§ · 6°. Para a elei~.ão do primeiro Congresso não vig~orarão 
as incompatibilidades da Constituição, art. :?6, n s. 2 a 7; 
mas ()S excluidos por essa disposiç.ção, uma vez eleitos, per
derão os seus cargos, salvo si por elles optarem log') quP- se-
jam reconhecidos senadores ou depu ta dos". 

E' .egualmente approvada a emenda~ da commissão, que 
manda substituir o § 6°, · por estar prejudicado pelo substitu-
tivo do art. 2·6 da Constituição. . 

.E' submettida ,ã\ votacão a emenda, do Sr. João de AvE' lar 
e outros, ao § 5° do art. 1 °., dispondo que o Congress·o se dis .. 
solva depois· da eleicão, do presidente. 

O SR. J·osE' MARIANNo (pela ordem) requer votação no-
min,a.l. · 

tConsultado, o Congresso não approva este requerimento. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. J·oão de Avelat 

e outros. . · 
E' tamD'em rejeitada a emenda,' do Sr. Eduardo Goncal-

ves e outros, ao.§ 5~ do a.rt. 1 o. · 

íiD' posto a votos o art . 2o . 

9 f?R. BARBOSA LIMA, obtendo a palavra pela ordem, dh 
crnc Ia .JUstan1ente chan1ar a attenção do Sr. Presidente para 
~ma emenda g_y.e apresentou ao art. 1 o, que acaba de sm 
l~da, por occas1aç go art. 2°. Essa emenda refere-se ao pro
cesso para a ele1çao dos cargos de Presidente e Vice-Presi-
dente. · · 

E' impr~scindivel que a eleicão seja feita do seguintE 
modo: os eleitores v~tarão e!U uma cedula, pa.ra o Presidente 
e na outra para o V Ice-Presidente. 
. . . d~ssa emenda é additiva, e parece-lhe que não esffl 

.pteJu I cada. . 

. O . Sr. .Elyseu Martins - Não tenho a pretencfio de seJ 
regim~ntallsta;. ~' ... por isso, tenho necessidade de· ouvir ~ 
auctor1:z:ada Qp1n1ao de V. Ex. sobre o facto que acãbo dt 
9b~erva~; e SI V. Ex. não o decide por si, o submetterá a( 
JUizo_-do Co!lgre~so, para que julgue do valor das observacõel 
que este facto me prov·oca . 

__________ ._ ___ ,. --~ ... ·---~~- ··-- -· . 
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Acaba de ser lida na Mesa uma emenda .. da qual o Con: 
gresso talvez não tenha perfeito conhecimen!o, ~orqne fo1 
apresenta da á ul Uma hora, depois de requer1do o encerra-
mento da discnssão. . 

Esse acto não me parece regular, tanto mais que se trata 
oe um assumpto importantissimo c da mais alta transcen
dencia pois que a emenda refere-se á approvação parcial de 
actos do Governo Provisorio. 

O Regimento parece-me que exige que as eme;ndas se
jam impressas e distribuidas para que nós outros possamos 
julgar devidamente do seu objecto. 

UM SR. REPRESENTANTE- Qual- a emenda?' 
O SR. ELYSEU lfARTINS - Vou dizer, e peço""' que não 

me interrompam para não tomar mais tempo ao Congresso. 
A emenda a que me refiro foi levada hoje á Mesa por 

um dos seus signatarios, na occasião em que eu estava ao lado 
·do Sr. Presidente. 

O SR. ZAMA- Não deve ~er acceita. 
0 SR. ELYSEU MARTINS - Parece que não, senão pela. 

lettra-expressa do Regimento, ao menos pela interpretação 
logica que se deve dar as suas disposições referentes á materia. 
A Mesa, me parece, não devia acceital-a sem que o Congresso 
tivesse della pleno conhecimento, e occasião propria para dis
cu til-a com a calma que o assumpto requer. 

O Sn. BARBOSA LIM.A - Depois ·do encerramento da dis
cussão é que não podia ser apresentada. 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Assim O creio, e por isso. sub
metto as considerações que acabo de fazer ao juizo da Mesa e 
do Congresso. · 

O SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre representante que se 
limite á questão de ordem. . 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Estou me limitando ·a ella; 
mas V. Ex. vê que me interrompem constantemente. 

O SR. PRESIDENTE - Mas V. Ex. não deve responder a 
apartes. 

0 SR .. ELYSEU MARTINS - Não resp·onderei mais, mas 
peço :aos m ens collegas que não tomem isto como uma falta 
de consideração. 

Pelo que tenho exposto. parece que esta emenda não deve 
ser. acceitta pela Mesa, mas ren1ettida á segunda discussão do 
projecto. (Apartes.) · 

E' uma surpresa que não se pórle adm·ittir no regimen 
republicano, tanto mais quanto o regimento manda que as 
emendas sejam lidas, apoiadas, impressas e distribuidas~ 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. representante Elyseu Mar
tins, no discurso que acab ade proferir, fez uma censura á 
Mesa ... 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Não .ailOiado. 
O Sn. PRESIDENTE - Peço ao Sr. -representante que me 

permit1ta fa11ar. 
O Sr. representante Elyseu Martins, no0 discurso qne 

acab~ de fazer, censurou. a Mesa ror ter acceifado uma emenda 
depois de haver proferido o encerramento da discussão. 
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Note bem o Congresso: •é :S. Ex. quem -~ffirma que a 
emenda foi acceita pela Mesa, depois de proferido o encerra-
mento. t· 

Eu desejaria. que o Sr. Representante E1yseu Mar 1ns 
demonstrasse com o Regimento que tem e1n n1ãos onde estiá· 
a disposição do Regin1cnto que veda á Mesa o receber emen
das antes de ser encerrada a discussão. 

0 SR·. ELYSEU MARTINS -. Eu disse que queria pedir uma 
interpretação . 

O .SR. PRESIDENTE - V. Ex.. disse o que o Congresso 
ouviu. E' preciso que a Mesa, agora, exponha a.o Congresso 
con1o a c·ousa se passou. 

Não ha no Regimento disposição alguma que vede o re
cebimento de emendas em,quanto a discussão não estiver en
cerrada. 

E' verdade ·que ·o Sr. Senador Rosa, Junior reproduziu, 
hoj'e, o requerimento de encerramento da discussão. 

A Mesa tocou os tympanos. para avisar os memlbTos do 
Congresso. afin1 de tomarem os seus assentos e deliberarem 
a respeito. 

- iE:m·quanto se esperava a. reunião dos n1embros do Con-
gresso, veiu ,á\ Mesa, .não uma só emenda - e é bom que o 
Congresso saiba iss-o -. mas diversas, que foram lidas, apoia~ 
das e postas Am discussão. . 

Repito: não foi só a enwnda do Sr. Julio de Ca.stilhos, 
foram outras, que: depois de lidas -e apoiadas, foram postas 
em discussão. 

Por occasião do Sr. Ju1io de Castilhos entregar-me a 
emenda que apreRentava, a.ssignada po-r. elle e por outros 
-P,ompanheiros, o Sr. Senador Elyseu Martins achava-se na 
Mesa.. 

8. Ex. observou-me que eu não podia acecitar a en1en
da; respondi a IS. Ex. que commetteria um errr-o, urrl1a violen
cia ·ao districto da deputação rio-g.randense e a outros, si 
rAcusas·Re reeeber en1endas, um.a vez que o encerramento da 
diseussão ainda não estava a.pprovado. 

VozEs - Muito bem. 
. o s~. PRE_S·IDENTE -· Mas s. Ex.' que ueclarou-se satis

. feito, ve1u, hoJe, ostentar o seu zelo pelo· Regimento e pela 
fórma pür que o fez. 

· A Mesa fez ler e apoiar todas as emendas que ·foram· hoje 
.apresentadas . antes de ser votado o encerran1ento; e nÓs nãó 
podemos fazer o n1Hagre de imprimir e distribuir· as en1endas 
que Rão apres~ntadas á ultima hora. . · . 

·Por isso, 9ão póde haver un1a censura á Mesa. Ao Sr. re
pre~e.ntante. tao •zeloso pelas prerogativas do .C:ongresso, com-
petlri•a: lf\mbrar ·o expedient~. · 

.O .Sr. Presidente conclue: 
~. Ex. poderia fundamentar um re-querimento,. pedinao 

o ad1amentp da· votação dessas emendas para o dia seguinte, 
con1. os artigos c·orrespondentes. · 

Mas ·S; Ex. 1)-ã,o entendeu assin1 .. Quiz apenas nuindar 
o seu cart.ap . de v1s1~a á Mesa, q}-le o devolve. justificando 0 
seu a_cto. SI o Sr·: r~prese~tante tivesse requerido o adiamento 
esta~Ia no seu dlreito. Nao o tendo feito, a Mesa não póde 

acc•eltar a censura nos t.errr1•o.s en1 que foi forn1ulada. · (Muito 
bem;. muito bem.) 
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O SR. SERZEDELLü pediu a palavra, I? ara requer~r ao 
Sr. Presidente que consulte o Congresso afim de ver s1 este 
concede preferencia na v·otação para o substitutivo do Sr. An-
tão de Faria e outro. . 
r Justifica as razões deste seu pedido, dizendo que entende 
que medidas de caracter legislativo só poden1 ser acceitas, ou 
rejeitadas, pelo Congresso -ordinario. 

0 SR. AMARO CAVALCANTE (pela ordem) - <Sr. Presi
dente, necessito dar uma explicaçã.o, como um· daquel~es que 
c.o11.correran1 para a passagen1 tia emenda suppress1va do 
art. 2° das Disposições transitarias, e necessito que V. Ex .. 
tenha a bondade de dar-me outra a respeito da emenda para 
a qual o nobre representante pelo Pará acaba de pedir trans
ferencia. .D~irei · a V. Ex., simplesmente, ·o pensan1ento da 
emenda suppressiva, para que o Congresso vote com con- · 
sciencia. (Apm·tes.) 

Quero, sin1ples1nente, explicar o pensamento da emenda. 
O SR. Ruy BARBOSA (Ministro da Fazenda) - Nós pode

n1os, depois, explicar tambem o pensamento do projecto, com 
o rnesm•o direito de V . Ex. 

O !Sn. AM;ARO CAVALCANTE - Não venho justificar cousa 
algun1a, quero, simplesmente, explicar. · . 

A suppressão foi proposta por se entender desnecessario 
vir diz:er ao Congresso ou á Nação que os actos do Governo 
Provisorio emquanto não forem revogados serão leis. · 

Foi este o pensamento. 
Agora, a sub-emenda que se apresentou diz: Só podem· 

ser rev.ogados, ou alterados por lei ordinaria. 
. ·Pergunto a V. Ex., para poder dar meu voto, con1 con

sciencia, nesta segunda hypothese: Este adverbio - só -
nullifica as palavras - não revogadas pela Constituição? 

Porque, comprehenda V. Ex. que, si aqui, por exemplo, 
.en1 um artigo detern1inado da Constituição, se revo0gar, implí
cita ou explicitan1ente, tal ou tal acto e o Congresso puder 
suppôr que assim se votou, ·isto fica subsistindo e, entretanto, 
não foi o que se votou. · 

O Sn. ARTHFR Rios - H a uma sub-e1nenda, que ó nobre 
representante não quer ler. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - V. Ex. explique ao Con
gresso que aquillo que fica revogado pela Constituição está 
implicitamente revogado. 
. O SR. PRESIDENTE - As observações do nobrP represen-
tante não poden1 proceder · · 
· Desde que u1n acto do Governo ·está en1 dian1etral oppo-· 

· sição a un1 texto da Constituição, parece-me que não se pódc~ 
pôr em duvida que esse acto não, pó de prevalecer. 

· Poré1n, quando sobre isto pudes.se haver alguma duvid.a, 
ha sobre a M·esa, e foi lida, uma sub-emenda, que explica per-
feitamente o pensan1ento. . · 

A mnenda diz o seguinte: "Os actos do Governo Provisorio' 
só podem ser alterados on :revogados, pelo Cong.resso ordi
nario." 

Ha un1a sub-en1enda, que diz o seguinte: "Depois dos 
actos do Governo Provism:•io ac,creseente-se - não revogados 
pela Constituição". 
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De modo que a emenda ficarã reduzida aos seguintes ter
mos: "Os actos do Governo Provisorio, não revogados pela 1Pi, 
só podem ser alterados, ou revogados, pelo .Congresso ordi
nario". · 

Assim,' pareee que não podem prevalecer as duvidas do 
nobre representante. 

0 SR. AMARO CAVALCANTE - Estou satisfeito com a ex
plicação que V. Ex. acaba de dar-me. 

O SR.. PRESIDENTE - O Sr. Serzedello requer preferencia 
nara esta emenda, mas, antes, devo submetter ã votação uma 
.êmenda suppressiva, ao art. 2°. (Apoiados.) 

O Sa. BARBOSA LTMA - Lembro a V. Ex. que o art. 1 o 

não acabou de ser votado, por isso que ha ·um additivo, que 
não ficou prejudicado e. que ainda não foi submettido ã vo
tação. 

10 SR. PRESIDENTE - Sim, Senhor, mas o nobre re:presen
tante v:ê que sou chamado para outro assumpto. 

O SR. BARBOSA LIMA- E' por isso que chamo a attenção 
de V. Ex. · 

O SR.. PRESIDENTE - Antes de votar-se a emenda · sup
prossiva do art. 2°, vou pôr a votos a emenda additiva, do 
Sr. Barbosa Lima, ao art. 1 o. 

E' posta a votos e approvada a seguinte emenda additiva, 
dos Srs. Gabino Besouro e Barbosa Lima: 

«Disposicões transitarias -. : Art. i o - accrescente-ae, 
depois do § 2°: 

§ Essa eleição será feita em dous escrutinios, distin.:.. 
·ctos, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, rece
bendo-se e apurando-se· em primeiro. logar as eedulas para 
LPresidente, e procedendo-se em seguida do msmo modo· para 
Vice-Presidente." 

E'. posta a votos e approvada a emenda da Commissão 
.supprimindo, por inopportuno,~ o · art. zo: 

"Os actos do Governo· Provisorio, não revogados pela Con
stituição, serão leis da Republica. 

Paragrapho · unico. As ·patentes, os postos, os car.gos, in
am.oviveis, as concessões e os contractos outorgados pelo Go
.verno Provisorio são garantidos em toda a sua plenitude.» 

O SR. SERZEDELLO· (pela ordem) - observa que não é sua 
intensão nem de leve pôr em dnvida a vofa.ção do Congresso, 
nem a ·verificação da votação feita pela Mesa; mas vê que, 
pela divergencia que ha, a emenda foi rejeitada; e, por isso, 
pediria a S. Ex. qne neste assumpt.o, que é rnu i to ser i o e 
altamente importante, ficasse perfeitamente firmada a dou
trina da maioria do Congresso, e, assim, pediria, ou votação 
nominal, ou uma nova votação. (Apartes diversos.) 

O SR. PRESIDENTE - A emenda fni snbmcttida a votos, 
.annunciada em voz bem clara e intelligente (Apoiados); o 
Presidente do Congresso pediu q11e se levant.a~sem os Senho
res que votavam a favor da emenrla. Os Srs. Secretaries con
taram com exactidão 96 votos a favor. 

Não contente com este resultado, pedi aos Srs. membros 
do Congresso que haviam votado contra a emenda, que se le-
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vantassem, para fazer-se, assim:, a verificação da votação; e 
verificou-se terem votado contra a emenda 84. 

Conseguintemente, a emenda foi approvada por · 12 votos 
de maioria. (Apoiados; muito bem.) 

A Mesa não tem sobre isto a n1enor duvida. Entretanto, 
si o nobre representante insiste, consultarei ao Congresso si 
quer fazer uma segunda votação, nominal. (Não apoiados.) 

VozEs - Não é preciso. 
O SR. PRESIDENTE - Fica, portanto, supprimido o art. 2° 

e prejudicadas todas as en1endas, substitutivas ou não, offe
recidas ao n1esmo artigo. 

. O SR. ANTÃO DE FARIA (pela ordem) - Sr. P·residente, pa
receu-me ouvir ter V. Ex. declarado que estavam prejudi
cados os substitutivos. 

O SR. PRESIDENTE -Desde que o Congresso supprimiu o 
art. 2° por julgai-o superfluo, parece-me que ficam prejudi
cadas todas as emendas ao mesmo artigo. (Apoiados; muito' 
bem.) 

O SR. AN'I'-~o DE FARIA - Parecia-me que supprimiu-se 
a disposição que alli estava, mas que não ficava por isso o 
Congresso inhibido de substituir aquella redacção por outra. 

O SR. PRESIDENTE- Si o Congresso tivesse rejeitado adis
posição do art. 2°, poderia acceitar um substitutivo; mas, 
desde que resolveu supprimir aquella disposição, parece-me 
que não póde ahi colloca.r outra. (Muitos apoiados.) 

. E' posto a votos e approvado o art. 1 o das Disposições 
t'ransito1rias: 

. "O Estado que até o fim do anno de 1892 não houver de-
cretad.o a sua Constituição, será submettido, por acto do Poder 
Legislativo fe.deral, á. .de um dos outro, que mais c.onveniente 
a essa. adaptação parecer, até que o Estado sujeito a esse re
gilnen a refor.n1e, pelo processo nella determinado." 

São rejeitadas as emendas modificativas, dos Srs. Meira de 
Vasconcellos e Bellarmino Carneiro e do Sr. Gabino Besouro, 
e a additiva do Sr. Pedro Americo. 

E' posto a votos e approvado o art. 4°: 
« A proporção que os estados se forem organizando, o 

Governo Federal entregar-lhes-á a administração dos serrvico·s 
·que pela Constituição lhes competirem, e liquidará a respon- . 
sabilidade da administração federal .no tocante a esses ser
viços e ao pagamento do pessoal respectivo." 

E' considerado prejudicado o substitutivo do Sr. Pedro 
Ame1"ico~ 

Posto a votos, é approvado o art. 5° : 
"Emquanto os estados se occuparmn em :regularizar as 

despesas, durante o período de organização dos seus ser
viços, o Governo Federal, para esse fim, abrir-lhes-á creditas 
especiaes, em condições fixadas pelo Congresso . " 

E' rejeitado o art. 6° e app.rovado o seguinte substitutivo, 
da Commissão : · 

Art. 6°. Diga-se: - Nos estados que se forem organi
zando, entrará em vigor .a classificação das renqas estabele
cida na Constit 



780 

Fica prejudicada a en1enda substitutiva do Sr. Bernar
dino de Campos e outros. 

E' posto a votos o art ~ 7~. 

· O SR. MoRAES BAHROS · (pela or·aprn) ·pede a f?alavra pe~a 
ordem para requerer que seja votado. de preferencia o substi
tutivo apresentado pelo Sr. Bernardino de . Cainpos e out_ros, 
.e antes da leitura, porque entende que a leitura do substlt'C!-:
tivo dispensará, como realmente dispensa, a leitura dos di-
versos artigos do projecto. . 

O substitutivo t.em nor fin1. substituil' os arts. 7°. ·so, 9°, 
1 o e 11. E' .este o trabalho que o orador quer poupar ao 
Sr. Secretario, que deve achar-se bastante fatigado. 

O Sn. PRESIDENTE -A leitura não é dispensada, porque é 
necessaria. 

O Sn. MoRAES BARROS- O projecto nos arts. 7o e so, dis
põe que o Presidente da Republica prefira o.s jui~e_s da 111 e 2a 
instancias. A emenda reduz tudo a uma só dispos1çao, estabele
cendo uma regra geral para os magistrados antigos. Precisa, 
portanto, dai' uma explicação, é que esta e1nenda ~ q:uas.i 
identica á e1nenda apresentada pelo Sr. Senador Saraiva. 

RequP.r preferencia para que seja votada a en1enda subs-
titutiva, antes dos artigos do projecto.. · 

O SR. J·osÉ MARTAN~o (pela ordem) requer que se vote de 
preferencia o substitutivo. · . 

O SR .. PRESIDENTE diz que neste sentido h a un1a e1nenda. 
Consultado, o Congresso concede a preferencia· pedida 

pelo Sr. Mo.raes Barros. 
O SR. OLIVEIRA PINTO (pela ordern) requer que a votação 

da·s dispos,ições encerradas neste substitutivo seja feita por 
partes. . . , . 

· Consultado, o Congresso não approva este requerünento. 
O SR. OTTICICA ('pela ordem,) pergunta= si ápprovado o 

substitutivo, fica prejudicada a en1enda do Sr. · Gabino Be
souro. 

O. SR. PHESJDENTE diz que a . e.111enda do Sr. Gabino Be
. souro é um substitutivo aos arts. go e 10, e o substitutivo 
para o qual o ·Congresso conced'eu preferencia é relativo aos 
arts. 7' 0

, 8'>, 9°, 10 e 11. 
Conseguintemente, si fô.r approvado este .substitutivo 

aquella ·disposição fica .. prejudicada, porque não se concilia 
eon1 aquellas que encerra o substitutivo. 
• E' .posto: a votos e approvado o seguintA substituLivo, do 

Sr. Bernardino de Campos e outros, aos arts. 7o so go 
10 e 11: · ' ' ' 

Substituam-se pelo seguinte, que é a emenda do Sr. Sa
raiva~ rnodificada: 

Art. Nas primeiras nomeacões para a ·magistratura 
fe~eral e para os estados, serão pi"eferidos os juizes de di
rerto e desen1bargadores de Inais nota. 

. . Os ql!e nã0 for~m adn1ittidos na nova organizacão judi
Ciaria e tiverem 1na1s de 30 an_nos de exercicio, serão aposen-
tados com todos os seus vencn11entos. . · · · . 

Qs que· tiverem Inenos de· 30 annos de· exerr.icio, conti
nuarao a .perceber seus ordenados até que sejam aproveitados, 
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·ou aposentados com o ordenado correspondente ao tempo de 
exercício. 

As despesas com os 1nagistrados aposentados ou postos mn 
disponibilidade serão p:;tgas pelo Governo· Federal. 

Fican1 prejudicados os a.rts. 7° e· 11 e, bem assin1) todas 
as en1endas ofí'ereüidas aos n'1esmos artigos. 

E' posto a votos e approvado o art. 12: 
"En1quanto não se achar perfeitamente organizado o re

gilnen do sorteio militar, praticar-se-á o voluntariado na coin
posição elas forças de mar e terra." 

Fican1 prejudicadas as emendas substitutivas da Con1-
n1issão e as suppres.sivas., dos Srs. Bernardino de Campos e 
outros, Retumtba e Barbosa Lin1a. 

Procede-se á votação dos additivos ofí'erecidos ás dis
posições· transitarias. 

O SR. GENEROSO MARQUES pede preferencia, na votação, 
para o seu additivo, que é rnais an1plo que o do Sr. Nilo Pe
çanha. · 

ConsulLado, o Congresso não eoonceele a preferencia pedida. 
Procede-se á votação do ·additivo, do Sr. Nilo Pecanha, 

mandando vigorar para o pleito da organizacão dos estados a 
lei de 9 ele janeiro de 1881, ü' qual é rejeitado. 

E' rejeitado o additivo, do· Sr. Nilo Peçanha, relativo ao 
arbitramento obrigatorio. . >· 

E' e111 seguida posto a votos o seguinte additivo, do 
Sr. Nilo Pel.{anha e outros: 

"São incompatíveis para os cargos de gove:rnaQ.ores eleitos 
dos estados da Republica, na sua proxima organização, não só 
·os cidadãos que quatro mezes antes da eleição dos Congressos 
houverem· occupaao o governo dos estados, como, tambem, os 
cidadãos que os presidirem por occasião do pleito eleitoral." 

O SR. EPITACIO PESSÔA (pela ordem) diz que, com todo o 
respeito que lhe ·merecem as deliberacões da Presidencia, pede 
sej'a reconsiderada a resolução, .que tomou, de submetter esta 
emenda á votação. , Acha que esta emenda, apresentada pelo 
Sr. Nilo Peçanha, está prejudicada.' (Muitos não apoiados.) 

O SR. JosÉ MARIANNO diz que vot·a, c.ontra, mas não 
apoiado. 

- O SR. EPrrAcro P:EssôA .pondera ainda que-, por anteriores 
votações, o Congresso já manifestou a intenção de não tratar 
de assum,ptos relativos. a incompa:tibilidades, desde que não 
estabelece incon11patibilidade para ear,go algum, nem J;l18Sm·o 
p~ra o cargo de Presidente da Republica .. 

O SR. PRESIDENTE diz que o orador não póde, agora, dis
cutir a emenda. 

O SR. EPITACIO PEs.sôA responde que não está discutindo 
a emenda, está mostrando, apenas, que ella foi prejudicada, · 
pedindo a attenção da Presidencia para o que j1á :foi votado . 

. Proseguindo, diz que foi · approvada um.a em.enda ao 
art. 62:. 

Ora, desde que se deixou aos estados o direi to de fa
zerem as suás constituições, essa emmenda está prejudJcada. 

UMA voz - E' uma disposição transi,toria .. 
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O SR. EPITAOIO PESSÔA assevera, ainda, que é uma dis
posição transHoria, mas que o Congresso não póde adoptar: 
duas disposições tão contraditarias. 

O Sa. PRESIDENTE diz que não quer assun1ir· a responsa
bilidade de considerar essa emenda prejudicada; o Congresso 
que delibere si julga esta disposição conveniente ou não; si 
quer acceitar essas incompatibilidades para a eleição dos pri
n1eirO$ governadores, ou não . 

E' esta uma questão que o Congresso vai resolver, appro
vando ou rejeitando a emenda. 

Posto a votos, é app.rovado o additivo do Sr. Nilo e outros. 
Procedendo-se á vota cão da sub-emen da apresentad~ 

pelo Sr. Coelho e Campos ao additivo do Sr. Nilo Peçanhà. 
verifica-se não haver numero, pelo que o Sr. Presidente de
clara adiada a votação. 

Vêm á mesa as seguintes : 

Declarações de voto : 

Declaramos que votámos a favor da emenda do Sr. Meira 
de Vasconcellos, que isenta do serviço militar: os ministro~ 

. de qualquer religião. 
Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - lgnacio Tosta. 

- Arnphilophio. - Couto Cartaxo. -. J. L. Coelho e Campos. 
-Santos Pere'ira.- Thomaz Cruz.- Paula Guimarães. 

Declaramos que votámos pela dissolução do Congresso, de:-
pois de terminada a sua missão constituinte. · 

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Julio Frota. -
Pinheiro Machado. - Ho'lnero Baptista. - Borges de Medeiros. 
-R. Osorio.- Menna Barreto.·- Pereira da Costa.-·- Thomaz 
Flores. - Abreu. - · Victorino Monteiro~ - Fernando Abott. 
- Cassiano do. Nascimento. -· Julio de_ Castilhos. 

Declaramos que votámos contra a emenda, do Sr. Nilo Pe.;. 
çaD;ha, que incompatibiliza J?ara os cargos !fe govern!tdo:r:es 

· eleitos dos estados da Republica, na sua proxrma organ1zaçao, 
não só os cidadãos que quatro 1nezes antes· da eleição do üon
gresso houverem occupado o governo dos estados, como 
ta~bem. os eidadãos que os presidirem pc·r oec~_sião· do pleito 
eleitoral. · 

Sala das sessões, 20 de janeiro de 189~1 - A. Eusebio . .. _ 
Paula Gttimarães. - Arthur Rios. - lgnacio Tosta. - Leo-
'vegildo Filgueiras . - Augusto de Freitas . -

Na qualidade de representante do Estado de Pernambuco~ 
1·esidente na Capital Federal,. declaro que não ·procurei receber 
no Thesouro nenhuma ~quantia além do subsidio durante os 
trabalhos do Congresso. · 

Sala das sessõe-s, 20 de janeiro• de 18~M. -. . Bell"armino 
carneiro. . : 
. Declaro que votei contra o suhstituiv.o, do Sr. Bernardino 
de Campos e outros, aos arts. 7o a 11 das Disposições transi
tarias, po;r julgai-o menos e,quitativo que o do Sr. Gabino 
Besouro, ao qual daria o meu voto. - Ep'itacio Pessôa. 

Votei contra a emenda suppressiva do art. 2° das Dis
posições transitarias, porque votaria pela emenda do . Sr._ 
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U chôa Rodrigues, que diz o seguinte : «os actos do. Governo. 
Provisorio serão leis da Republica, emquanto não revogadas 
pelo Congresso, ·que as examinará em sua ia sessão ordinaria. 

Sala das sessôes, 20 de janeiro de 189'1. -· J.· Avellar. 
Declaro que votei pela dissolução do Congresso, depois de 

approvada a Constituição e eleitos o Presid.ente e Vice-Pre
sidente da Republica. 

1Sala das sessões, 21 de janeiro de 1891. - Erico Coelho. 
Declaramos que votán1os pela emenda que propõe a düL 

solução do Congresso, depois da eleição do Presidente da. 
Republica. 

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. -J. V. Me·ira 
de Vasconcellos. - João Barbalho. - B. Carneiro. 

De accôrdo con1 os meus cc·llegas deputados pelo EstadÓ. du 
Rio de Janeiro, declaro que nunca solicitei, nem recebi ajuda 
de custo. 

Sala das sessões, 20 de janeiro~ de 1891. Francisco 
Victor da Fonseca e Silva. 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem 
do dia: . · 

J. <::;.ont~nuação da votação do~ ~dditivos ás Disposições 
Lransitor1as do projecto de Constituição~. · 

!Levanta-se a sessão ás 4 horl;tS e :vinte minutos da tarde. 

· 38a SESSÃO, EM 21 DE JANEIRO' DE 1891 

P~·esidencia do S:r. Prudente. de Mo'raes. 

Ao meio dia, faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs. Prudente d,e Moraes, Matta Machado,· Paes de Carvalho, 
João Neiva, FranciscO' Machado, Leovegildo Coelho, Joaquim 
Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José Segundino, Manoel 
Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro• Pacheco, 
Elyseu ;Martin~, Joakim Katunda, Bezerra de Albuquerque 
Junior, Theodureto Souto, José Bernardo, Oliveira Gaivão, 
An1aro Gavalcan.Li, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, 
Jos·é Hygino, José Simeão, FrederiGo Serrano, Pedro Paulino, 
Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, 
Virgilio Dan1asio, Doming.os Vicente, Gil Goulart, Monteiro 
de Barros, Quintino Bocayuva, La per, Braz Carneiro·, Campos 
Salles, Ubaldino d9 Amaral, Ruy Barbosa, Santos Andrade, 
Generoso. Marques, Esteves Junior, Luiz Delfino, Ramiro 
Barcellos, Pinheiro Machado, Julio da Frota, J oaqliim Felicio, 
Cesario Alvim, Americo. Lobo, Eduardo Wandenkolk, João 
Severiano, Saldanha Marinho, Joaquim de Souza; Silva Canedo, 
Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pi
nheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Innocencio 
Serz'edello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, MaUa 
Bacellar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, Henrique de Car-
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valho, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson,. Pires lfer-· 
reira Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Frederwo Borges, 
Jo~sé 'Avelino, Gonçalo de Lagos, N!!scimen~o, Al!Y!-ino. Affons.o, 
Pedro Velho Miguel Castro An1or1m Garma, Epltacio, Pedro 
Americo Co~to Cartaxo Sá' Andrade, .Retun1ba, Tolentino de 
Carvalho Rosa e Silva,' Joaü Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
José Ma~ianno, Almeida Pernan1-buco, Juvencio d'Aguia.r. 
André Cavalcanti, Ra1n1undo Ba~deira,_ Mei~a. de Vas~oncellos, 
Pereira de Lyra, Joao de Si·queira, Joao VIeira, Luiz de An-
drade, Espirito Santo-, Bellarmino Carneiro, POJ?.te~ de Miranga, 
Oiticica Gabino Besouro, l vo do Prado, Oliveira Valladao, 
FelisbeÜo Freire, Aug·usto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, 
.Seabra Antonio Eusebio, Zan1a, Arthur Rios, Garcia Pire~·, 
:M:arcoÜno Moura, Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula 
Guimarãe·s, l\1Hton, · An1philophio, Leovegildo Filgue.ir.as, 
Barão de S. l\1arcos, Medra.do, Barão ele Villa Viçosa, Prisco 
Parai.so Moniz Freire, Athayde Junior, :B'onseea e Silva, 
~.,onsecà Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, lVIanhães 
Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgilio Pessô.a .. 
Baptista ·da Motta, Fróes da Cruz, Erico. Co•elho. Sampa:ü 
Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, May
rink, Furquin1 \Verne=ck, ·nomingos · Jesuino, Vinhaes, Thon1az 
Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas, Ga
briel de. Magalhães, Chagas Lobato, Jacob çla Paixão, Alexandre 
Stockler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lan1ounier, Alvaro 
Botelho, Feliciano Penna, Manoel Fulg_encio, Dutra Nicacio, 
Corrêa ·Rabello, As>tolpho Pio, Viotti, Aristides Maia, Gon
çalves Ramos, Carlos Chagas, Costa Machado, .João de Avellar, 
],erreira Rabello. Bueno de Paiva, Ferreira Pires, João Luiz, 
Bernardino de Campos, F.rancisco Glicerio, Moraes Barros, · 
Lopes Chaves, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, 
Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, Paulino Carlos, 
Costa Junior, Rodrigues. Alves, Alfredo Ellis, Carlos Garcia, 
Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury 
Curado, Leopoldo. de Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, Bel
larmino de Mendonça, Eduardo Gonçalves, .F·ernando Süna'!l, 

. Lauro Müller, Carlos de üam1pos, ·Schm·idt, Lacerda Coutinho, 
Victorino Mon.teiro, Pereira da Costa. Julio de Castilhos, Antão 
de Faria, Borges de Medeiros, Alcides Lin1a, Thomaz Flores, 
Abreu, Hon1ero Baptista, Rocha Osorio, Cqssiano do Nasci
mento, .Fernando Abott, Demetrio Ribeiro e Menna Barre,to .. 

;..~bre-s·e a sessão . 
Deixam. de comparecer, cóm causa participada, os Srs ~ ·: 

Flori.ano Peixo~o, Saraiva,. R?-ulino Horn, Rodrigues Fe·rnandes, 
Martinho Rodr1g~es,. ,J:us.tlniaJ?.O de Serpa, Theophilo dos 
Santos, Leandro .Mac1el, Francisco Sodré, Conde de Figueiredo 
Leone~ Filho, Ferreira Brandão, A'!Ue.rico Luz, Domingos Porto: 
Franc1sr,o Amaral, Paletta, Cesar1o Motta Junior e Marciano 
de Magalhães, e, sen1 causa, os Srs. : Rangel PeS!tana Indio do 
Brasil, Lauro Sodré, José Bevilaqua, Annibal Falcão, Ber
nardo de 1\i~ndonça, S~ntos yieira, ·cyrillo de Lemos, Joaquim 
B:reve~, Alberto Brandao, Lu1z Mu_rat, Alcindo Guan·abara, João 
Pinheiro, Gonçalves Chaves, Domingos Rocha. Barão de Santa 
Helena, Martinho Prado Junior, Luiz Barretó, Antonio Prado 
Caetano de Al~uquerque~ Ernesto de Oliveira e Assis Brasil: 

E' lida, posta ·em discussão e sen1 debate approvada a .acta 
da sessão ante·cedente ·: .. · .. · . _ :._;_.J 
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O. Sr. '1" SBCHE'l'AlUO procede á leitura elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicação, datada de hoje, do Sr. Depu~tado J 0~0 de 
Avellar, de não poder comparecer ás sessões, por 1notivo de 
moles tia em pessoa de sua fan1ilia. - Inteirado. 

O SR. Ji~LYSEU MARTINS - Peço a palavra. 
·o SR. PRESIDEI\TE ·- Tem a palavra o S t\ Dr. Erico 

Coelho. 
O Su. ELYSEU .MAHTINS -Pedi a palavt·a antes do Dr. Erico 

Coelho. · 
O SR. I->HESlDEN'l'E - O Dr. Eri~u Coelho pediu a ]Jaiavra 

antes de V. Ex. 
O SR. ELYSEU MARTIN~ - ~i pediu a palavra antes de 

n1im, não foi da bancada. 
O Sa. PHESIDENTE - O ltegiluento não prohibe que os Srs. 

representantes venhan1 á Mesa solicitar a palavra. 
(O 81·. Er'ico Coelho encaminha-se para a· tribuna.) 

O SR. ELYSEU lVIAR'riNS - l"3stou me justificando perante 
o Sr. Dr. Erico Coelho, cujo logar não pretendo ton1ar; en
trertanto, .si S. Ex. quizesse -cede-l-o, eu o acceitaria. 

O SR. ERICO CoELHO - Pois, não. 
O SR. ·PRESIDENTE - Ten1 a palavra o Sr. Elyseu :Martins. 
O Sn. E-ç..YSEU MAHTINS (da bancada) - Sr. Presidente, 

peço a V. Ex. que consulte ao Congresso si me consente quinze 
minutos para uma justificação pessoal. Não tenho torruido 
tempo ao Cong'resso, e creio que posso esperar de meus dignos 
collegas o favor que solicito. . 

O SR. PnESIDENTE - V. Ex. póde fallar independente ele 
urgencia, porque é. a hora d0 expediente .. 

(0 Sr. Elyseu "flfart-ins encarninha-se pa'l'a a tribu .. na, que 
é cercada de 1nuitos S1~s. r•eJJresentantes.) · 

O Sr. Elyseu Martins - Senhores do Congresso, tenho..:.me 
afastado proposital e !SYStematic:amente de·sta tribuna, e sinto 
que, hoje, seja obrigado a occupal-a por un~ motivo pessoal, 
retardando, assin1, a dis-cussão do projecto da Constituição, e 
lamento o facto que me obriga a occupa;l-a, tanto mais quando 
é ce.rto que todos nós COlnpreihende·mos a anciedade do mo~ 
mento que atravessan1os, un1 dos mais solennes períodos da 
nossa organização republicana. (Apo1:ados.) · 
· Os jornaes de hoje annuncian1 a retirada dos n1inistros 
do Gove.rno Provisorio - desses ill us.tres coUaboradores do 
· inclito Marechal De·odoro da lf'onseca - e que se trata d:~ 
organizar novo nl'inisterio. . . 

E' verdade que os non1es indicados para· substituir os 
illnstres c-ollaboradores da obra de reorganização de nossa 

, Patria me ,parecmn corresponder ás esperan~as de quantos se 
·· interessan1 pela sua felicidade; n1as nen1 por isso julgo inutil 

manifestar a f~·Judade com que daqui me despeço dos ministros 
· demissiónarios, tão di.stinctos pe.Jo seu patric;>tismo, (Nume

rosos apoiados), 'pelo saber, ,pelo criterio e honorabilidade con1 
50 
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que sempre se houveram no desempenho de sua 1n~lindrosa 
missão (Nurner.osos apoiados), e aos quaes acompanhei s~mpre 
sem restricções, prestando-lhes a m.ais franca e s1ncera 
adhesão embora inutil (Numerosos não· apoiados) . Eu lhe·s 
devia essa adhesão e não a regateei nunca. (},Juito bem.) 

Consta dos· annaes de nossos trabalhos que, depois que se 
iniciou a discussão do projecto da Constituição, duas vezes 
apenas, e por ligeiros momentos, occupei a attencão do Con
gresso: a 1 a, para apresentar um requeri~e11;to ?- p~~ido _de 
urn dos illustres membros do Governo Prov1sor10; JUStifiquei-o 
e, afinal, vi que esse proprio Ministro votou contra o que. eu 
havia requeridO'! Acceitei as explicações que me foram dadas. 
e de modo algum modifiquei a minha adhesão aos membros 
do Governo Provisorio. Essa adhe.são foi e é, repito, incon
dicional, e vou dizel-o por que. · . 

Senhores do Congresso, si é, como ereio, para todos nós 
uma fortuna acharmo-nos aqui deliberando na construcção 

· de uma patria republicana, devemol-o, sobretudo, a um mo
vimento da alma grande, gene.rosa e patriotica do· Sr. Ma
rechal Deodoro ... 

O SR. GABINO BEsouRo - E ao povo braZileiro. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Perdão; não o nego e si nao 

explico melhor a minha pro:Qosição é, simplesmente, para 
poupar tempo ao Congresso. Devemos a Republica no Brazil~ 
repito, a um movimento de alma do General Deodoro; .. mas 
isso não quer dizer que esse movimento não tivesse reper
cutido no sentimento identico do povo brazileiro, que, por 
mais de uma vez, segundo resa nossa historia, tem se posto 
ao lado dos promotores dos grandes pronunciamentos demo-
craticos. (Apo'iados.) . 

Devemos á índole do Sr. Marechal Deodoro e dos illus-
tres membros do Governo Provisorio a paz raríssima e hon
rosa com que temos atravessado o mais dlfficil periodo ·de 
nossa historia; a prudencia e o patriotismo dos membros do 
GfJverno Provisorio deram ao· nos5o paiz un1a pagina excep-

·cional na historia da Humanidade. (Muitos apoiados .. ) · 
. Ora, pensando assim, hypothequei . meu voto aos actos do 

· Governo Provisorio do Marechal Deodoro, convencido. de que 
essa ~ypotheca . não poderá se traduzir nunca em fraquezfl. 
(Apowdos), por~ue o Governo, zelando, eomo tem feito, a sua 
alta respons~bihdade, não poderia nunca impôr sacrifícios 
aos seus a1n1gos. . · ·. · 
. Além disso, fallo, tambem, pelo Estado do Piauhy. · 

. Senhores, não ha quem ignore o papel a que, de 40 annos 
a esta parte, foi votado o Estado do Piauhy, entregue á dis
ereção da . mais feroz das sub-dynastias creadas pelo re~imen 
fi!Onarchico; du~an~e esse longo período, o Estado do P1auhy 
viveu fóra do direito commum, com applauso e acquiescencia 
de an1bos os partidos monarchicos - o Conservador. e o Li
beral,· a que, Infelizmente, consagrei os meus. melno.res dias~.) . 

UMA voz - Não é injustiça isso? · 
. . 0 Sn ~ ELYSEU. MARTI.NS - Não; porque ~ ~acto que o 

P1auhy viveu fóra da le1, mesmo sob o dom1n1o do partido· 
liberal; é f"3:cto. q~e o senhor f.eudal daquella terra chegou a 

· gosar, até, do d1re1t.o de proscnpção. · 
. A ME;S.MA voz --:- Até certo tempo, V. Ex. foi solidaria 
com essa po.lttica (Trocarn.-se muitos apartes. Vozes: Dei:r;em o -
prador_ .cu~~t~~ud1'.): ·" 

•·•·•• __ ..... "7. 
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O Sa. ELYSEU MARTINS - Com a politica compr~ssora de 
n1inha terra, nunca! Fui delegado do Ministerio do honrado 
Sr. Conselheiro Cansanção de Sinimbu',- facto est~ que acar
retou sobre 1nim maiores motivos de suspeita e proscripção . 
. ( Troocant-se muitos apartes.) 

A MESl\IA voz - Foi ~lidario con1 o Sr. Visconde de Pa
ranaguá. (Novos e r·epetidos apartes.) 

O Sn. EL YSEU MARTINS - Em outra occ.asião direi dessa . 
pretendida solidariedade. Pois bem, é ao Marechal Deodoro e. 
aos m·eus dignos auxiliares demis.sionarios a quem nós, os 
pi auhyenses, devemos não só a liberdade de. nossa terra, 
como, o lev·antamento da interdicção lançada sobre mim e 
sobre muitos dos meus illustres patrícios. 

Como vê o Congresso, são 1nanifestamente palpaveis os 
n1otivos da n1inha adhesão ao patriotico Governo Provisorio. 

O SR. GABINO BESOURO -. - Entretanto, não foi o Governo 
Provisorio quem fez a eleição no Piauhy. . 

O SR. ELYSEU. MAR'l'INS - Certamente, e nen1 eu . seria · 
cap·az de dizer o contrario, V. Ex:. (dirigindo-se ao Sr. Gabína 
Besouro), que foi o governador que presidiu á eleição no 
P iauhy, sabe ·tão bem quanto eu, que quando lá chegou já 
achou organizada a chapa dos representantes do Estado. Eu 
c os meus compe.nheiros de representação estamos aqui pelos 
votos espontaneos dos nossos patricios e, si a.lludo a esses . 
factos, é para justificar-me do silencio que tenho guardado 
na discussão do projecto da Constituição, se.m que isto im
porte dizei: que estou de completo accôrdo com todas as suas 
disposições. 

Senhores, a nossa . primeira n~cessidade, a necessidade 
1mais instante e real da nossa patria 'é dar-lhe a maior e&ta
bilidade possivel; e desde que o projecto de Constituição apre
sentado pelo Governo PrO'Visorio satisfaz a essa necessídade1 

julguei que poderia acceit.al-o, reservando-m,e, embora·, o di
reito de, mais tarde, e a _proposito, exercer c- meu direito d·e 
üritica e tentar· as reform~as de que julgasse susceptiveis., · 

· 1Gosamos, é certo, da maior paz e segurança interna; mas 
isso não basta, e devemos acautelar convenientemente os -in
teresses que se prendem ás relações exteriores -· e isto só o· 
poderemos conseguir ·no dia em que tivermos a nossa lei or-
ganica definitivamente adoptada. (Apoiados.) · 

.Creio, pois-, ter justificado o meu silencio. E'ntreta.nto1 

indo hontem ,âJ Mesa, com·o costumo fazer todos os dias,' para.. 
cumprimentar o Sr. Presidente e os seus honrado~ compa
nheiros, tive Qccasião de ver quer depois de :requerido o en-
cerramento da discussão, fni apresentada uma emend~1 ··no 
sentido de serem approva.dos parcialmente os actos do GO-· 
vern·o Provisor i o. · 

0 SR. REPRESENTANTE - E' questão ·Vencida. 
0 SR. ELYSEU :MARTINS -· Que importa? 
iN"ão estou fallando do vencido . 

· ·P·areceu-me extranho o facto, e, estando imminente· a 
votaçã-o do requerimento de encerramento da discussão, en
trei em ~uvida S·?bre a reg'tllaridade da a:prese:q,tação. da.qu.eUa 
emenda.1 que term de ser votada sem dxscussao, caso tosse, 
0omo foi,. approvado o encerramento pedido. · ·· · ·· ··· . . 
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Subm:etti as rninhas duvidas, en1 ton1 de consulta, ac 
-esclarecido espirita do Sr. Presidente, que me declar.ou qu 
não tinha remedio ~·:.-n~"· acc~itar aquclla .~menda. ·Po1s b~n 
repliquei, vou para a. \bancada, e, n~ occasrao opportuna, .... d1rf 
alguma coüsa, ao menos para chan1ar sobre ella a at~ençao d 
Congresso E o fiz, con1 effeito, nos tern1os os n1ars corda 
tos, como, de .certo, se ha de recordar o Congresso e consta d, 
Diario Official. ,., . 

· !Entretanto as minhas -observações tap s1mples e apreser 
tadas no tom ~ mais respeito-so forarn, lião só .com surp~·e2 
minha üo1no de muitos de meus honrados collegas, receb1d~ 
pelo s~~. Presidente· con_l·o u1na censura á Mesa. · 

.Consultei a, S. Ex., expondo o facto e appell~ndo ~a: 
~ua auctoridade, ou para a do Congresso, caso elle' nao se JU 
gasse habilitado a decidir por si. 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. foi injusto. (Apar·t 
diversos.) . 

o 1SR. ELYSEU :MARTINS - Injusto? V. Ex. não ten1 
direito de me emprestar essa intenção. · 

Entretanto, o Sr. Presidente respondeu-me justificando
de um m·odo verdadeiramente extra.nho, dando ás ·suas palavr 
um tom acrimonioso, auctoritario en1 ·excesso e, puxado á st 
tancia de mestre-escola da roça, armado de férula. Este fa< 
f·oi testemunhado e extranhado por muitos representant 
que vieram a mim indag·ar do que havia entre mim e 
Sr. Presidente. 

UM . SR. REPRESENTANTE. - Mas note V~ Ex; que ai r 
ninguem queixou-se do . Sr.·. Presidente. 

0 SR. ELYSEU MARTINS ·- Pois GJ:Ueixo-rne eu (Apar 
diversos), e queixo-me com tanto maior razã·o, quando é ce 
·que, logo 1ás primeiras palavras do Sr. Presidente, prote!:: 
contra a interpretacão que dava ás minhas palavras e p 
minha ·intenção,. que niilo fôra censurai-o. Não obstante. 
Sr. Presidente continuou a infligir-me un1 vexame que · 
não merecia., em tom de verdadeiro mandão de serra...,ácima 

UM SR. REPRESENTANTE - Não apoiado;· está sendo 
justo, ago.ra, como ·foi hontem (Apa-rtes diversos) . 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Não fui· injusto. tal V. 1 
é· qlie o él agora, emprestando-me intenção que não tive: 
desde que o declarei positivamente ao Sr. Presidente · 

·não tinha· mais o direito de insistir, como fez. · ' 
. . Sem12re tra~ei o Sr: Presidente com. a maior distinct 
e elle nao devra suppor que, fa.llando a -respeito de t 
emenda que me parecia uma surpresa ao Governo, que ain 
nós apoi.arq.os, tivesse a _intenção de f~ril-o. Appello I 
S. Ex., CUJO testemunho Invoco, ·a respert.o da urbanidadE 
meus modos para com elle . 

;,. ·UM SR.· REPRESENTANTE- E os modos do Sr. Presid~ 
nao for~m urbanos? · · 
· O SR. ELYSEU MARTINS - Si V. Ex. entende a::;sin1 
entendo de; modo contrario.. (Apoiados.) 

, .. ·Conseguinteme.nte, venho, por minha .vez., daqui d 
tr1bunat devolver Intacto o cartão d~ censura. que ·da ] 
rne enviou hontem S. Ex. o Sr. Presidente. Não posso ac 
tal-o. 
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Observo que não é a primeira. vez~ que S. Ex. se tem 
n1anifestado irritadiço, dirigindo-se aos seus collegas do Con
gresso. (IV ão apo'iados; apo''iaqos; contestações.) 

UM SR. REPRESEN'l'AN'l'E - Ninguon1 ainda protestou. 
0 SR.. EL YSEU MARTINS - Mas protesto eu. 
üoncluo, pois, desta n1inha observação que o Sr. Presidente 

é., effectivan1ente,· suje i to a crises nervosas, que o tornam 
inconveniente, e sinto isto, porque tinha por S. Ex. a maxirna 
sympathia, e ·tributava-lhe a ma is alta consi.deração. . 

UM; SR. REPRESENTANTE - Agora, não tributa n1ais? 
O SR. ELYSEU MARTINS - Nestas circun1staneias, tmnarei 

a lilherdade de mandar tambem daqui um conselho ao· Sr. Pre
S}dente: quando S. Ex. se sentir irritado e bilioso, tome duas 

colheres de sal de fructas, urr.l· ban.ho 1norno e fique em casa. 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. representante Elyseu Martins 

fez ~odo o em·penho, hoje, e1n obter a palavra para reproduzir 
a censura que honten1 dirigiu á Mesa do Congresso, - censura 
na .qual S. Ex. quali,ficou o Presidente de mandão de serra 
acima. etc. · 

Limitar-me-ei a reproduz·ir ao Congresso o incidente pro-
vocado por S. E~., h ontem. 

tS. Ex. repetiu hoJe que~ estando na Mesa, verificou a 
apresenta-ção de uma. emenda. 

Disse que, em vez de un1a, foram U~presentadas diversas 
emendas, depois de se haver requerido o encerrarr.l·ento da dis
cussão. 

S. Ex. disse que lhe pareei a isso irregular. 
Expliquei que, pelo Regimental não tinha o direito de re- · 

cusar essas ·einendas, pois que entre. o pedido de encerram,ento 
e a votação desta ia g·rande dif1'erença. · 

O Congresso comvrehen.de bem que· me não cabia o di
reito, desde que ainda não se tinha votado o requerimento de 

encerramento, de deixar de acceitar emendas que vinham á 
Mesa. 

A:pezar dissü, o Sr. Senador Elyseu Martins· continua a 
dirigir a.cres censuras á Mesa, classificando-me de mestre-es
cola de· serra tátcirr.l•a .. 

Quanto a esta parte do discursD do Br. Representante, 
.. peço licença para não descer a responder. (Apoiados.) 

O SR. ELYS'EU MARTINS - Pois V. Ex. devia resp.ander
me. 

· O SR. PRESIDENTE- .Chamo ·á. ordem o· Sr. representante 
Elyseu Martins . · 

O SR. ELYSEU :MARTINS - Eu estou na ordem. V. E.x. 
é quem esúá fóra della. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Attenção ! 
UM.A voz - Todo o ·Cong'resso o apo1a. 
VozEs - 'Todo, todo .. .· 
O SR.. PRESIDENTE - O Sr. Elyseu Martins. doeu-se d~ 

explicacão justificativa por parte da Mesa; entretanto, esque
ce-se de que, fallando da. bancada, ·não indicou provi'dencia 
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'al 0 Ulna contra aquillo que lhe parecia irregular, e que dé fucl 
nãl::io era, como demonstrei. . · · . 

1S. Ex. insinuou que havia. na apresentação da en1encla c 
Sr. Julio de Castilhos e outros emenda in1portante cO'n1o er 
uma verdadeira surpreza ao Cong4resso. 

0 SR. ELYSEU MARTINS - .~ão insinuei. 
O SR. PRESIDENTE - Disse n1ais de urr~·a vez que ha.v 

sul"presa na apresen~a.ção dessa en1enda. " 
Conseguintemente, con1prehende o Congresso a gravida~ 

da accusação de querer fazer a Mesa uma ~urpres~ ao Ç_or 
gresso (Apoiados) ; e, entretanto,, S. Ex. diz que ISt·o · nao 
censura, não é accusação, que são amabilidades ! 

Eu, como disse já, tendo, hontem, perfeitamente justU 
oado o procedimento da Mesa .... 
· VoüzEs - Caibalmente. 

0 SR. PRESIDENTE -. . . . hoje, pBÇ·O licença para 11 
fazer uma segunda edição , e, . especialn1ente, para não aéOJ 
panhar o Sr. Representante Elyseu Martins no terreno E 

que approuve S. Ex. collocar-se. (1lfuitos apoiados. Mu 
bem! Muito be·m!) 

Tem a palavra o Sr. E rico Coelho. 

O Sr. Erico Coelho (Movimento de attenção) -- Sr. PJ 
sidente, subi á tribuna para; CO'm a maxlma solemnidade, c< 
gratular-me con1 o Estado que represento pelo facto de tm 
ConfJresso approvado em primeira discussão o addi ti v o 
Disposições transitarias, o qual incompatilbiliza todos os , 
ctadores mirins, na phrase do illustre representante do J 
de Janeiro, Sr. Oliveira Pinto, para os cargos de govern·a< 
res dos futuf'os estados da Republica. 

0 .SR. OLIVEIRA PIN'l'O - Não en1preguci semelha 
phrase. Protesto bem alto. E, imagünaçâú de V. Ex. 

O SR. ERliCO CoELHo - Pequenos dictadores, disse o 
lustre <mngressista. 

Congratulo-1ne com ·a nlisera província do 'Ri-o de Janei 
que, gra.ças á magnanimidade do Congresso, vai se ver li 
da tutella insensata que, ha un1 anno, a tem impellido 1á1 ru: 
se não á deshonra. · _ 
. .o illustre r~presentante dó R_io de Janeir-o, que. occu1 
a tribuna na ulhn1a hora da sessao de ante-honten1., diva~ 
con1 a sua costumada proficiencia sobre varios assun1ptos 
~iusi'ye a ho~1ooo,pathia, a.~in1 de concluir que o g~overn.'a 
Interino do .Rio de Janeiro podia ser tomado por modelo 
futuros g.overnadores dos Estados Unidos do Brasil. 
. .. ·O 1neu i Ilustre companheiro de bancada .diswrreu l 
lh~nt.emen~e: em primeiro logar, sobre a sua propria pes, 
~llud1ndo as suas grandes qualidades parlamentares e ati 
butos pessoaes, que ninguerri contesta, e eu sou o prim)eir 
reconhecer ... 

. 9 SR. ·OLIVEIRA PINTO -Isto é uma grave injustiça. 1 
acceito a lucta no terreno em que o orador quizer colloca 
· O SR. ERICo CoELHo - . _ .. e, em segundo logar (c, 
traste estupendo !) , o anligo intimo do governador do Rio 
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Janeiro, ao passo que exaltava as finanças do Dr. Francisco 
Portella, deprimia os creditos financeiros do digno Ministro 
da Fazenda, Sr. Ruy Barbosa. 

O Sa. OLIVEiRA PINTO -Engano de V. Ex. Nem uma 
cousa, ne.rn outra. 

O SR. ERico CoELHo - Felizmente, Sr. Presidente, a des
peito de tudo o que o illustre representante articulou em des
abono das finanças da Re.publica, não me consta que de. ha dous 
dias a esta parte tenha havido nenhum abalo no nosso mer
cado monetario: e, até, si não me engano, o cambio · oscillou 
para me1hor; e isso porque o orador a quem me refiro, desde 
as prime.iras palavras, revelou não entender patavina da ma
teria, não obstante ser um homem illustrado, com ·confundir 
circulação bancaria com· unidade monetaria. 

· O SR. OLIVEIRA PINTO- V. Ex. é que não entendeu o que 
eu disse. (H a outros apartes.) 

. O SR. ERico CoELHo- O i Ilustre represe.ntante do Rio de 
J.aneiro diagnosticou uma plethora economica na Capital da 
Repubpca, e prognosticou males futuros. 

0 SR. OLIVEIRA PINTO dá um aparte. 
o SR. ERico CoELHo- Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que 

me permitta oppôr me.u juizo medico-social ao de meu collega 
e companheiro de bancada, comquanto reconheça a differença 
que vai entre a competencia do illustre profissional a quem 
me re.firo e a do obscuro orador. 

· . Não temo a plethora no organismo ··social, como no or
ganismo animal, quando funcciona regularmente o .systema 
circulatorio ... 

O SR. OLIVEIRA PINTO- Quando não ha congestão, não ha 
plethora. (Apartes.) 

O SR. ERICO CoELHO- ... assim corno lanço ao despreso 
as más linguas, que· dão os dignos cidadãos Ruy Barbosa e 
Paula Ma.yrink como associados para arruinar as financas da 
Requblica, não obstante a irrecusavel competencia do Minis
tro e do banqueiro, a despeito da altivez de caracter e intei
reza patriotica tanto de um como de outro. 

O SR. OLIVEIRA PINTO- Ninguem contestou isso. 
O SR. PRESIDENTE obse.rva que a hora está adeantada . 
O SR. ERice CoELHO- Para terminar, torno a dizer, en1 

relação á incompatibilidade:. que o Congresso resolveu, do go
vernador provisorio para o crargo effe.ctivo, sem embargo do 
brilhante discurso .do meu illustre companheiro de represen
tação, que rendo gr~cas ao Congresso por ter garantido a minha 
província natalícia de futuros desmandos_ administrativos do 
cidadão Sr. Francisco Portella. 

Pondo de. parte as qualidades peesoaes do actual gover
nador do Rio de Janeiro, as quaes. não ponho em duvida ... 

U,M' SR. REPRESENTANTE-~ Muito honrado e honesto. 
O SR. ERre o CoELHO- ... qualifico sua administração de 

estupida, perversa, baixa, deshonesta. (Apoiados e' não apoia
dos.) 
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N en1 o 1nomento é azado, nem o logar é proprio para j.us
tif'icar este.s qualificativos, mas a prova do que acabo de d1zer 
ha de vir a lun1·e, a seu t.empo e em logar adequado. 

0 Sª. PRESIDENTE- A hora está terminada . 
. O. SR. ERrco CoELHO- Como não po.sso continuar, fina

lizo, deixando consignados os quatro qualificativos com que fi~ 
justiça á administração actual do· Rio de .Taneiro. (O orador e 

· cum.prim-entado ao deixar a tribuna .. ) 

U.M' SR. REPRESENTANTE- Não precisa appe.llar para outra 
testemunha n1ais do que o seu collega Baptista da Mott~. 

O SR. ·viRGILIO PESSÔA (pela ordern) -Sr. Presidente, por 
incommodo de saude, retirei-:-me honten1 de.sta Casa antes de 
terminarem os nossos trabalhos. Si acaso estivesse presente, 
teria votado eop.tra a n1oção do Sr. Nilo Pecanha e outros ..• 

O SR. NILo PEÇAlNHA-Moção não, e.menda. 
O Sn. VIRGILIO PESSôA- ... ou emenda do Sr. Nilo· Pe

canha e outros collegas, cbm o fim de incompatibilizar os 
actuaes governadores para as futuras eleições. 

Assim eu procede;ria, Sr. Presidente., porque entendo que . 
o Congresso exorbitou de suas attribuições (Mui tas contesta
ções), não tinha competencia para assim proceder ! 

. U,M' SR. REPRESENTANTE- Não. póde dizer isso. 

. Ó SR. VIRGILIO PESSÔA -· E' a 1ninba opinião. Ente.ndo 
que o Congresso não tinha con1petencia para fazel-o (Não 
apoiados), porque não é pos·si vel que se estabeleçam restric- . 
ções. para ·os estados, e fazei-o é um verdadeiro attentado 
contra a sua autonon1ia. 

Os estados devem ter plena libe·rdade na escolha dos seus 
futuros governadores; e não· ha duvida nenhuma, Se.nhores:, 
que a emenda em questão restringe· essa liberdade, rompendo 
os lacos da· verdadeira Fe.der.acão. 

O SR. PRESID&~TE-Ob.servo · ao nobre representante, que 
pediu a palavra pela orden1, que não nóde discutir uma ernenda 
já approvada pelo Congre.sso. ~ 

O SR. VIRGILIO · PESSÔA-Vou terminar .. 
Entendo, repito, que o Congresso. não póde · estabelecer 

restricções para os estados em semelhante. assumpto. (Muitos 
não apoiados.) · 

. O SR. PnESIDENTE -Observo de· ~ovo ao nobre· represen
. tante que não· pó de discutir uma -emenda já approvada pe.Io 
Congresso. · . 

O SR. VIRGJLIO PESS.ÔA- E' minha opinião que os estados 
·podem p.omear para seus governadores os· cidadãos que lhes 
approuver e que. lhes merecerem plena .confiança. 

Eu conheço o objectivo da emenda, ella vai directamente 
ao i Ilustrado cidadã.o que tão dignamente dirige· os destinos 
do Estado do Rio de .Janeiro. (Apoütd.os e a.pa.rfp,',f\ .) E' um 
meio de incompatibilizai-o. · · 
. Feito· o 1neu protesto, fic.a, assin1, definida a n1inha po

. s1ção de completa soUdariedade con1· o illustre e en1inente ci
dadão que dirige os destinos do Estado do Rio de Ja.neiro. 
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O SR. OLIVEIRA Pn~rro - Muito bem; apoiado. 
O SR. PREsmmNTE- Ern urna das ultin1as· sessões o Con

gr·os~o ouviu a leitura da Mensagern do Congresso Norte ·Ame
ricano, felicitando o povo brazileiro, por intermedio deste 
Congrosso, pela proclan1ação da He.publica Federativa em 
nossa terra. 

O Sr. repr·esentanlc Bernardino de Can1pos indicou, por 
~Rsa occasião, que o Congresso respondesse áque.lla Mensag·em, 
agradecendo-a e retribuindo ao povo an1ericano os mesmos 
sentirnentos qur o seu .Congr.psso 1nanifestou par·a co-n1 o povo 
brazileiro. 

Nessa occasião · não poude s·ee ·votada a indicação do 
Sr~. representante, porque não havia l1Ulll8I'O para votação. 
Havendo actualmente numero para s·e votar, sub1netto á dis-
cussão .a. ind]caçâo do Sr .. Bernardino- de Campos. . 

VozEs- Votos ! Votos ! 

O SR. PEDRo AM'ERrco- Isto deve ser por acclamacão. 
Não havendo quem peça a palavra, é encerrada a. dis-

cussão .. 
Procedendo-se a votacão. é unanin1emente approv.ada a 

indicação. ~ · 

O SR. PRESIDENTE- Vão s·e ler os ter1nos d::;t mensagem 
em resposta, ·va~a ser approvada pelo Congresso. 

O SR. 1 o SECRETARIO prbeede á lt'itura· da seguinte 

lVIENSAG:mM. 

Congresso Constituinte dos Estados Unidos do Br.azil, em 
sua primeira sessão, aberta e celebrada na cidade do Rio de 
Janeiro aos 15 de novembro de 1890, prime.iro anniversario da 
proclamação da Republiea Braz·Heira. · 

Resolução conjuncta 

O Senado e a Gamara dos Deputados dos Estados Unidos 
do· Brazi1, reunidos em Congresso Constituinte. resolvmn: 

Expressar nesta Mensagen1, em norDe do povo br.azileiro, 
. ao povo dos Estados Unidos da An1erica o reconhecimento de 
que. se acha possuido pelos termos honrosos e an1.igaveis da 
Mensagern congratulatoria votada e adoptada pelo Congres.so , 
dos 1nesmos. E·stados; affir1nar, ainda un1a vez e por esta 
fó.rma~ o sentünento da solidariedade que o liga ao povo ame
ricano no empenho de. manter e de honrar a instituição do 
Governo_ republicano, procurando, con1 o bem-estar da com
munhão nacional, .a felicidade ·e a paz para todos os povos; 

Seja comn1unicado o teor desta resolução ·ao chefe do 
Governo Provisorio. para que a faça chegar ao alto cànheci
lnento do Governo p, do povo dos Estados Unidos da Arherica. 

Posta en1 discussão a. l'edacç:ãn da M·rnsa.gen1~ t\ sern ·de
bate.~ unanin1en1enü·. appTovada. 

VozEs -Muito bem ! Muito be.n1 ! 



-794-

o SR. ZAM'A pede que o Sr. Presidente. consulte o Con~ 
O'l'êSSO si lhe consente urgencia por alguns n1lnutos para tratar 
de · assum:Ptos de summa importancia neste momento . 

0 SR. PRESIDENTE- Qu.antos n1inutos ? 

O SR. ZA.:MA- Quinze ou dez; prometto não abusar. 
O Congresso, sendo consultado, resolve pela affirmativa. 

O Sr. Zama começa dizendo que, hontem, a certa hora do 
dia começaram a correr já no recinto do Congresso, já fóra 
delle., boatos de desaccordo entre os ministros do Governo 
Provisor ia e o chefe do Estado. Esses boatos, segundo o orador 
leu nos jornaés da manhã, confirmam-se, pois que os illustres 
ministros, collectivamente, deram suas demissões. Pare.ce que 
neste momento está o paiz sem governo. (Apoiados e não 
apoiados.) 

U.M' SR. REPRESEN1'ANTE- H a o Presidente da Republica. 
OUTRO SR. REPRESENTANTE- E ainda assim, dictatorial. 
OUTRO SR. REPRESENTANTE-Emquanto não approvamos 

a Constituição, ha dictauura. 
O SR. ZAMA- Corrigirá a phrase: parece-lhe que o 

di.ctador est.á sem auxiliares, auxiliares, alliá~, indispensaveis, 
porque, por maior que seja o talento, por maiot· que seja 
a illustracão de um homem, elle não é capaz, sos1nho, de 
tomar conta dos mullip licados nego cios · que correm pelas 
different.es repartições deste paiz. · . 

Ora, nada mais natural do que os representnates da 
Nacão, que ha pouco depuzeram nas mãos do Governo Pro
vjsorio attribuições importantes, mas que lhes pertenciam de 
pleno direito, procurarem indagar em que mãos param, hoje, 
essas attribuições, além· das mãos do dictador; o Congresso 
precisa saber si ha governo, ou si ha ministros, e quaes são 
elles. · · 

0 Sa. CHAGAS LOBATO- 0 dictador é um s'ó . 
. O SR. ZAMA- Mas o Poder Executivo · terri varias agentes 

sem .ós quaes não póde mover-se. . 
~ administração publica parar não pó-de, nem suspen

der-se. 
UMA ·voz- Não está parada, nem !Suspens•a. 
'0. SR. ZAM ... -\- Mas, éntão, quem exerce às funccões dos 

ministros ? (Apartes.) . 

UMA voz-A fórma de governo é ouira .. 
· O. Sa. ZAM.A- A fórm·a . é outra, mas o Governo é repre
sen~abyo, e neste Governo os representantes da Nação~ têm 
o direito de _saber como se movem as molas do mecanismo 
qua.es as peças que trabalha.m · na direcção dos publicas . ne~ 
gOCIOS. . 

. UM SR. REPRESENTANTE-. -Isso é parlamentarismo. '(Ou-
_tros apartes . ) 

o s~ .. ZAM.A. ~h ama a . attencão do Sr. Presidente, dizendo 
ser quasi Imposs1vel continuar neste tumulto de apartes dos 
nobres ~apresentantes •; · · . . , . _ : 1 . • 

1 
• __ : ____ ; 
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Si esivesse,mos, continúa o orador, em pleno dominio de 
))arlamentarismo, as camaras não estavam funccionando hoje. 
Isto é rudimentar para aquelles que conhecem o systema : 
desde que o Governo faz crise, o parlamento suspende se~s 
t,l'abal h os e espera que o Goveil:'no venha dar conta do que se 
deu. _Mas os representantes estão aqui reunidos; portanto, 
o orador não está praUcando actos de parlamentarismo, está 
-exercendo un1 direito, que te·m este Congresso, de saber .quaes 
os motivos de divergencia entre o dictador e seus ministros, 
])Orque os re·preséritantes de-ste Congresso têm de s·er .iuizes 
entre elles. E' pre-ciso que a Nação saiba, nesse desa,ccôrdo, 
q:uem teve razão- si o dictador, que dispensou os ministros', 
.SI os ~ministros, que pediram dispensa. E' preci.so que venham 
á luz n1eridiana os 1notivos, pãra que os conheça a opinião 
publica. porque. deseng-anem-se, dêem as denominacões que 
quize-ren1 á Dictadura: a Dieta-dura está résponsàvel perante 
a opinião publica. (Mu?"to bem; muito bem; apartes.) 
. Pois, pensa-m os. nobres repr.es·entantes que este paiz póde 

ficar quieto, sem indignações, quando vê repetido a cada canto 
da rua e praças este ponto de interrogação - quaes os mo-
tivos que separaram aquelles que fizeram a Revolução de 15 
de noven1bro~ aue têm 1marohado uhifonmemente até hoJe? 
(Apartes; tumulto.) · 

O SR. PRESIDENTE - A.ttenção ! Quem tem a palavra é 
o Sr. Zam1a .. 

O Sn. ZAMA- O Congress'o preei·s~a saber qua.es foram 
os n1oUvos de diveTgencia: si foran1 de. àrdetn politica, ·_~;:i de 
orden1 ~dn1inistrativa; e quaes foram elles, porque o o~ador 

_ está convenci~do, por peor que se,j a a vontade que lhe attri:
hua~m aos m~~mbros tlo pa.ss1ado Minist-erio, elles não abriram 
essa clivet·~·eneia com o chefe da Revolução senão por mo
tivos müito ·sérios, muito importantes, _que affectem á mo
ralidade do Pode-r. (Muito bem; muito bem; apartes.) 

Nestas condições, querendo que ca~a um tenha a re:s-
. ponsábilidade qtie lhe compete,. urge saber quae-s os motivos 
dessa demissão colleetiva do Ministerio: . precisa saber dos 
-mot.ivos. repef..e, aue deram lugar ao pedido de demissão col
·lectiva dos Srs. Ministros, por> que não qt'!er fi,car na incer
·tez!a, quando ouve fallar em divergencias que provieram de 
negocios em que o dictador, na altura em que se acha, não 
se devia .oc-cupar; ouve fali ar em conce·ssões e favores aos 
quae·s o Ministerio recusou-se. 

Si o mo'tivo da retirada dos ministros foi serem contra~ 
rios ás concessõés oneros,as para as finanças da Reptibliêa. ~' • 

0 SR. FONSECA HERMaES- Peço a palavra. 
· ,:_ ... ·_·- O SR. ZAlVIA '""""-'- ..•. concessões que os Srs·. Ministros não 
poldiam fazer a indivíduos, o orador não tem s~enão applausos 
para os ministros retirantes. 

·Si os motivos, porém, foram outros, o orador precisa, 
t~a;mben1, saber os motivos, para applaudir o dietador, si fOr; 
digno de taes applausos. 

O programma, na actualidade, é viver ás claras .. 
Por'tanto, não ha mais segredos, que se· occultavam no 

antigo regimen por trás dos reposteiros ministêriaes; não ha 
mais conferenci'as en1 que o Poder neutro era inviolavel e o 
-Ministerjo não tinha o direito de dizer ao parlamento_ todas 
as verdades'. 
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Agora não· agora, a obrigação dos ministros é 4izer 
tu1do, pôr 'os pontos nos· ii, de modo que ra verdade fique 
de pé· · · , · ·d d t t · · O facto, segundo se diz, e da maior gr~vi a e, an o J:?ais 
da:do nas condições em que se acha o paiz, e quando ainda 
não se acha votada a nossa Constituição (Apoiados), quando 
é indispensavel a maior uniformidade de vistas no governo . 
es'tabeleeido. 

() ~R. r ·O'P'E.S TROVÃO- Sobret!lOO. (Jllf\.ndo trn10S deant.e 
de nós dez dias pl3.ra votarmos a Constituição. 

O SR. ZAMA -· - O Congresso não pó de ser indifferenle a 
. este acontecimento, porque elle não aHecta ::r· mplesment.e aos 
que se retiraram, rna.s a_ propria instituicão .republicana . 
(Apoiados) ; temos obr1gaçao de zelar a Repubhoo, e esta· 
obrigação extende-se não .só áquelles que antes de. 15 de ~o
ve-mbro não er~am republicanos, como aos republicanos his
tori.cos. 

O SR. LoPES TROVÃ6- Apoiado. Collaboram ·eom pa
triotismo para que se firme a Republica. 

O SR. ZAMA diz que não deseja que, de·sde o começo, a 
Renublica brazi eira se assign.ale pelO esquecnnento das me
lhôres nratica~ aclnn"'aàas nos uaizes· m1e tên1 um 2"nverno 
livre. Ora, não póde haver governo livre, na extensão da 
palavra, sem luz completa, sem que a Nação saiba o que se 
passa nas. regiões officiaes. Um governo livre·, republicano, 
não .tem segredos politicas e administrativos. 

.. O SR. SANTOS PEREIRA- Apoiado'. Esta é que deve ser 
a nórma. 

O SR. ZAMA diz que não quer de·scer a detalhes, mas, 
afinal, a Imprensa faUa delles, e é naturnl que o seu écho 
subisse até ·o parlamento. 

FlaUa-·se . em concessão de ~o.rto de Torres. O que queT 
dizer isto, Senhores ? · Quem sao os interessados neste ne-, 
gocio '! Elle·s. são tão pode:rosos, que, por si .só, obrigam .a 
de·mi'ttir-se os ·ministros. de 15 de novembro, os que têm a 
principal .responsabilidade da 3!dmini.stração duTante este pe~ 
riodo. de•sde 15 de novemtbro até hoJe? Ainda que a respon
sabilidade não estej1a detertninada em lei, :1nas exis'te a res-
ponsabilidade moral ? 

Quem são esses po:derOSO·S que obriga·m O dictador a 
de1mittir os seus companheiros de lucta? (Apoiados e apartes.) 

.. O o.rador desconhece na Dictadur~a o direito de proteger 
interesses; a D·ictadura tem mais é a obrigação de proteger 
direitos, e não de. protege.r interesseE-i individuaes. (Apo?:ados 
e apartes.) · . · 

UM SR. REPRESENTANTE -.. _ Que1m di1S·S·e que o· .dictador 
protege· taes. · interesse·s ? 

o s~. ZAM.A- Si o n~bre _repres~ntante que lhe dá () 
apa::rte tlvess·e. prestado aUen~ao, veria que o orador não 
-affir~ou ·cousa 1algum~a; o que Indaga, apenas, é o que: ha . a 
re~p.elto de um negocio do Porto das Torres, que obrig·ou os 
lTIII!nsh~os de 15 de novembro a demittirem-.se; ;isto ·lhe na
rec·e, simp}esmente, i~dec-ente, porque· o dictádor não .se· pÕdia 
envolver nesse negocio . 

. o . Cong:esso precisa~ pois, de eX{) I ieacões dos. ,minist.ros 
·demlSSlonarios. 
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O SR. FoNSECA HER.M•ES (pela 'ordem) pede, ·e o Con
gr.esso concede, prorog.acão de hora, 'POr 15 minutos, pa.ra 
responder ao S~. Zarrna. 

O Sr. Fonseca Hermes (Movimento de attenção)-Sr. Pre
sidente, Senhores do Congresso: ao teT a honra de di.rigir-vos 
a palavra, dois sentimentos anLinomicos dominam-me C· co
T~ação. Um delle·s, a circumstancia de que um minuto de 
minha palavra é um minuto roubatdo .á legalidade do paiz; 
um dever. O outro, obrigado pela s!atis{acção de um dia:-eito, 
qual o de vir, ;não levantar as insinUJações atiradas no tapete 
do parlamento ao chefe do Gov.erno Provisorio ... 

O SR. ZAMA - Não apoiado; não fiz insinuações, fiz 
perguntas. 

O. ·SR. :b.,oNSECA HERMES-· - ... 1nas declarar, po:sitiv1a e 
franelamente, que vejo de.senrola!re·m-·se deante do publico as 
.scenas do regimen n1onarehico, e que os membros do Governo 
Provi.sorio vêrn que o Congresso, talvez cioso dos interesses 
da Patria, sacrifi.ca os mesm·os interesses·, vindo discutir 
questões intestinas de uriJ. Governo (Apoiados e não apoiados; 
muitos apartes) , por 0onsequencia- o system_a dictatorial, 
como confessam·, que nos .rege, visto como a Republica não 
está de direito ain~a le~almente effectiva no p.aiz. 

VozEs-Não apoiado; está de direito. 
r0UTRAS VOZES -Isso pa.rec.e lUIDa rume1aça. 

0 SR. FONSECA HERMES- Não é a'!l1eaça; porquanto es
tamos legalizando o que não é legal, o que não é direito. 

Sr. Presidente, os j ornaes· anntinciara.m a crise minis
terial, ou, digo mal, a retirada de alguns ministros do Go
verno, porque ainda ficou alguem, o seu chefe. (Apoiados.) 

Natural.mente, Senhores do Congr·esso, ermquanto- os 
illusrtTHS mermbros do Governo Provisorio não depuzerem as 
suas pa·stas, não dei:x)arem de exerée.r as suas funcções; e~m
quanto· não estiverem legalmente substiúuidos, não têem razão.· 
os nobres repre~senta;ntes para levantar, t·amanha celeuma. 

D 1izer-sc, portanto, Senhores, que · o di.ctador não· póde 
continuar a diri1gir o •paiz, é dizer-se aJQuillo que contesto. 

·Ainda mesmo .admittida a cincun1stancia de terem os 
illustres :ministros do Governo Provisor i o deposto· as suas 
pastas nas 1nãos do éheí'e do Governo, emquanto a sua exone-

. ração não for concedida, e1nquanto os novos chamados não 
assumirem regularn1ente o e:x:ercicio. d·e suas funcç1õ:es, não 
se pó.de articular nenhun1a censura, não se póde diz,er que o 
Gov·erno e.stá acephalo. 

O .SR. ZAMA - E quen1 justifica os actos· do di(Ctador? 
'E.sses ministros? 

O S:n~. :FoNSECA HERIVI•ES -- =Sim, que o são. -emquanto não 
'Substitui dos, 

Alinda mais~ Senhores, disse-.se ha pouco, por hypothese, 
porque nada se affirn1ou, que a sahida dos ministros do Go
verno tinha sido det e1'minada po.r uma concessão de garantia 
de juros para construcção do Porto das Torres-. 

Realmr.nte, Senhores, a proposito desta questão levan
tou-se un1 debate em conselho de ministros, no qual tomou 
parte a totalidade- do~ membros do Governo. 
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Esse n1elhoran1e111Lo foi considerado urgentissin1o, neces
sario o util pelos illustres ministros. 

En1 consequE;ncia, porén1, de não qucrerorn elles conceder 
a garantia de juros, e deseja_ndo o chefe do Governo que se 
tornasse effect.iva essa garantia, o ministorio pediu colle-
cliYan1ente exoneração. · 

UJ.\11 SR. REPRESENTANTE - Isso honra n1uiLo ao Mfnis
terio. 

· O Sn. Fo~SECA HERMES - Honra n1uito. ao ,l\Jiinisterio, 
~:im, n1as honra tambem ao chefe do Governo Provisorio_. 
(.4pa:rtes). Si tantas eoncessões de garantias de ,juros têm-·se 
feito sem Ql.le tenha havi·do a n1inima re{;lama·cão por parte 
do Congresso; si essas :garantias de juros tê.m sido conce
did~~ para melhoramentos de in1portancia n1u1ito á quem da
qneHe que provocou o debate~ indubitavelmente, o chefe do 
Governo Provisorio tinhD . .o direito de esperar que, .cedendo 
aos desejos de seus :eollegas en1 actos· anteriores analogo~, 
tivesse para esse o apúlio que lhe era mi•ster. (Apartes.) 

~tknhores, desàe 187-5, o Sr. Marechal D·eo.doro da Fonseca 
reclarnou aos podere·s publicas a realizacão d~sse melhora
mento, considerando-o urgente, util e necessario. Ora, era . 
de esperar que quando .governo~ por espírito de coherenciá., 
S. Ex. procurasse levar a effeito aquiUo por que tanto· inte
l'essou-se durante longos annos, como pro·vam documentos 
o1'ficiaes. O mais é exigir que o chefe do Governo Provi
~orio seja responsabílizado por urn actQ que só o elc~.va pe
rante a propria consc:iencia, e o honra deante. do conce.ito 

, geral; é :re.sponsabili~ar a Dicta.dura, aqu~lle individuo que 
eon1 a su~ ~spada glorio~a abriu-nos o caminho da -Republica. 
Posso diz el-o~ POl'·Que não 1ne inquina1n laivos de su,spe.ic.ão .. 

Par·e.nte de- S.. Ex., antes da Republica, conservei-me afas
tado, pelas minhas conviccpes politicas. (Apoiados). 

. · U:MA ·vor. - Era mais reg·ular que viesse pedir ao parla-
mr:mto a concessão. .· ' 

O SR. PoNSECA HERMES -- O parlamento é un1 Con
gresso Constituinte, que não ten1 direito. de da~' g1arantias d·e: 
jur.o:s. 

· 0 iSR. COSTA MACHADO - Ainda ha .p.oueo tempo 'V'Í um· 
deere.to · as·signado pelo Mare:chal Deodoro, dando por neces
sario e conveniente que nenhuma· ·conces·são mais de ga
rantia de ju:!'Of; se fizesse se.m se'l' ouvido ·o Cong~resso. Na
cj.onal. (Ha out-ros apartes.) 

O SR. FoNe.ECA HER·ME.S - Cont.esto, não existe tal de
creto. O Congresso Nacional reservou para si, exclusivamente, 
o pod·er constituinte, desde que devolveu ao Governo Pro
visorio todos os demais poderes .que enfeixava. em suas mãos. 
E não n1e consta que concessão de garantia de juros seja ma
terio. .constitucional (Apoiados), que S·Bja attri'buição de um 
poder meramente constituinte. 

C :reio que 'Lenho il'espondido. ao no.h,ro representante. 
(A.poiodos, e cruza1n-se apaTtes . . O Sr~ P·residente reclama 
at--tenção. ) . . · 

. IS r. PresideD;te, a necessidade de V'ir expli-car aos i Ilustres 
n1embros da representação nacional os factos que foram de-



-799 ~ 

nunciados pelo i!lustre representante da Bahia, que tão bri
lhantemente occupou a tribuna, determinaram-me a sahir do 
SJ.lencio c1ue rne tenho imposto durante todo o tempo da 
clis.eussão do projecto c-onstitucional; p'orque tinha para mim 
que, votando pelo projecto ,com algumas emendas; que repu
ttava ne.cessarias, e o melhoravam, teria cumpri-do o meu 
dever, e satisfeito á aspiração daquelles que me consagraram 
seu representante pela honra do seu voto. 

Por isso, ·S1enhores, estou certo de que estas ligeiras ex-· 
plicaçõ·es - que dei, não em abono do credã.to, qo caracter e 
da rectidão elo chefe do Governo Provisorio, porque elle 
dj~pensa quaes.quer advogados, visto como tem por si a opi.: · 
:niâc nacional, que o tem sagrado como typo de patriota eme
rit o, probo e incapaz de uma transacção menos digna (Muitos 
apoiados, muito bern; muito bem;·), mas, simplesmente, porque 
não pude conter os impetos de uma indignação justa ante 
as ~ggressões a quem nem sequer poderia sonhal-as - dizer ao 
nobre collega e ao pa]z: Eu vol-o asseguro, o Mareehal 
Dcoàoro ae.ceita completa, inteira e absoluta responsabili
dade de Jodos os seus actos. (Muito bem e apartes.) 

E excusado atirar interrogativas sobre quem seja o res
ponsavel - si o Min~sterio coUecüv.o, si o Marechal Deodoro .. 
O responsavel é elle. 

UMA voz - Mas, em que caracter faz V. !EiX. essas decla
rações ? 

O SR. FoNs,ECA HEIR·MES - No -caracter de cidadão brazi
leil'o, que não consente o sacrificio da justica nem a invectiva 
aos servidores da Patria. 

Além disso, o nobre representante não ignora as relações 
.que ha entre mim e o .chefe do Governo Prov,isorio. 

A MESMA VOZ - São offiC)iaes ? 

O SR. FoNSECA HERl\tEs - Officiaes, sim, e não officiosas. 
E . si eu não podia dar estas explic!Xções, V. E:x:. tambeln devia· 
ter inquerido ao illustre orador que me precedeu, em nome 
de quem vinha fazer essas interpellações. 

VozEs -Em nome da Nação. 
O SR. FoNSECA HERMES - En1 nome da Nação ... 
O SR. ZAMA - Que é superior ao Marechal. 
·O SR. FoNSECA H,EíR.MES- ... que é superio-r ao Marechal, 

diz-me V. Ex. . 
Pois bem, ern nome da Nação, V. Ex. devia discutir agora 

a Constituição, que foi o 1noUvo que aqui o trouxe, como se 
· deprehende do decreto de convocação, e não preoccupar-se 
de questõ·es, que interessa1n ao paiz, é verdade, m~s para as 
quaes se deve aguardar o tempo opportuno., quando o par
lamento estiver legislando ordinariamente - oecasião de cha
mar á contas o Governo Provisorio. (Apoiados.) 

0 SR. OLIVEIRA PINTO -.Isto é que é ;regular. 
O SR. ZAJ\1A - Póde dizer ao Marechal que ha .cfe ser. 

asSiirn·; si não, não. (H a outros apartes.) . 

O SR. FoNsF.CA HERMES- Po'sitivamente, o Marechal Deo
doro .assume perante o paiz a responsabilidade inteira de seus 
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ac:tos; e, eJ.n tmnpo op.pol'luno, quando o pal'lan1onto. ti,vei· de 
analysal-os, a1'firn1o que elle ha de de·fender-se cabaln1ente, 
não de culpas, n1as de erros consequentes da anormalidade da 
situação. Quanto a n1im, S-enhores. do Congre-sso, não rne pre
occupo ·de qu::tesquer boatos, quaesquer insinuações e quaes
quor nuvens qut;, porventura, tenten1 ma:rear o brilho daqueHa 
corôa de gloria. (Repetidos apoü1dos; 'rn·uao bern, ·mulito bern. 
O O?'ador é rwm.pr-irnen.tado e a·braçado por grande nume1~o tte 
S1·s. Tepre;Jentantes.) 

ORDEM DO DIA 

CONCLUSAO DA VOT·AÇ.\o DU8 AIJUlT:IVUS .JS DlSPO'Sli.)ÕES rffL\N:::il
;l'üiJ\J.:-\8 DU PHOJ EC1'0 DE CUNS'l..,lTUIÇ~~O 

O SH. PrtE:~ÚDEN'L'.I~ del/lara qtw vai procode.r-sn ú con
clusão ·da votaç.ão, que na sessão anterior ficou adiada, dos 
:additivos ás Dj.sposiç6es transitorias do proj e c Ln :ele Gons.ti-
tuição. . · 
· fE, posta a votos e rej eüada a sub-en1enda, do Sr. Joe-
lilO Compos~ ao adctiüivo do S1·. Nilo Peç.anha o outros, i'e
duzindo de quatro a tres rnezes u prazo da incorn:patibilidade 
dos governadores. . · 

~' posta a vObo·:::5 e rejeitada a en1enda, do 81·. Uehôa 
.Rodrigues, ao rnet:n1o additivo do Sr. Nilo Pe·çanha e outro::;. 

E, posta a voto.s a s·eguinte ·en1enda additiva: · 
E' -concedida a D. Pedro de Alcantara., ex-Im·perador dG 

·íBrazil, uma pens~o que, a contar de '15 de nove1nbro de 
1889, garanta-lhe, por todo o tempo de sua vida, subsisten
cia decente; Heando ·ao Congresso ordinario fixar;· en1 sua 
·prim,e~r~ reunião, a · cifra daquella pensão.,, ' · 

O .SR. AMPHIIJoPHIIO. (pe.la m··d.ern) - Sr. Pr·es.idetnt.e, 
:sei que ha outra emenda,· além da que apresentei, formu
lada :pelo Sr. representante · Vir;g1ilio D·amaslio, .que trata 
do rn1esmo a:s•s:umpto da .que acaba de ser lida. V. E:x., q}.le 
conhece bem o . Regimento, poderá dar as provid·encias ne
C!eSísarias, ·conlp·arando as duas ;em.endas, 'de ·modo que ·o 
voto. de uma não v.á prejudicar alguina circumstancia pe
culiar dà outra, n1uito mnbora ambas .sejam identi-cas no 
fundo. 

O ,sR. 'PR:iSlDENTE - ·vai-·se votar o addiüvo dos Srs. 
Antão· de Faria, An1philophio. e outros. · 

· · (Suhm·ettido a vo.tos é ap.provado p·or 80 v.'otos a favor· 
,. 6"' . ' 
:.E?! · ·o c9ntra ~ 

. o SR. A.MPHILOPHIO ·- Deeisão que muito honra. o C()il
gresso. : 

Fica prej'tldkmdo o additivo, do Sr. Virgilio DamaR·io, 
•Sobre o mesmc' assurnpto. 
· . · O SR. 1\l~IR.-\ J?E · VASOôNCELLos (p~la O'rdenl-) - Sr. Pre
Sidente, preciso fazer a ·V. Ex. algumas consideracões . no 
sentido de :facilitar a reconsideiração de uma decisão noi' 
V. ~~.. h ontem,· proferida em relação á err1enda do. Sr; Ge.:. 
neroso .Marques •: · 



V. ·Ex., hunletn, subrnetten tt votaf,,ão a enl8nda aS·f.~d
gnada pelo .S!'. ü'\'.ilo Peçanha, a qual tinha por fin1 dete:r~ 
rninar que, crnquanto u Congresso Nacional não votasse um.a 
lei eleitoral. ficaria ern vigor a lei. d~ 9 de janeiro de 1881 
para a eleição dos representantes ao Congresso o para a repre- · 
::;entacão dos estados. · . 

. . E' verdade que essa emenda foi .t·ejeitada, 1nas, pelo 
facto da sua r·ejeição, nãü se pódo IC!oncluir que .estava pre
judicada a ernenda do Sr. Gener·oso Marques, e penso assün, 
porque fui daquelles que votararn contra a ernenda do ~r. 
Nilo Pecanha, porque tinha reservado o n1eu voto para a d-o 
Sr. Generoso Marques. . 

Essas duas emendas -contêm pousa1nentos iden.t.icos, 1Ila'3 
ern eei'tos pontos a:fa.starn-so tuna da outra.. 
· A emenda do Sr. Nilo Peoanha entende que as ele!r;ões 
para él Cong'l'esso c· para representação· dos estados deve 
;ser feita por aquella lo i; a 01nenda do Sr. Generoao Mar
ques resolve r: o r outra fórn1a. 

N estat1 t·on.di(Jões, não vosso de. ant..en1ão 1n·ev-er que a 
ernenda do Sr. Generoso Marques seja approvada por ter 
sido approva·da a do Sr. Nilo Peçanha; Inas o que é facto é 
que ·ena não está IJrejudieada, po~que .contém idéas diffe
;rentes. 

Neste sentido, espe-ro que V. E~. darii, tuna decisão 
que satisfará nãó só ao sentirnento que n1e trouxe á tri
buna, ·corno au de todos aquelles que estavan1 d~sposto.s a 
votar pela en1enda do Sl'. Generoso Marques~ 

10 SR. P'RESlDEINT·E - Na sessão de· honten1 ·o Gong;l'esso 
votou a. ·e1uenda additiva do Sr. Nilo Peçanha. 

Essa e1nenda foi ·l'ejeitada. H a · urna outl·a asi5ignada 
p~lo 81' . Generoso MaJr.ques. · 

rrendo .f:íido rejeitada a Clll8llda <.lo Sl'. Nilo PeNinha . . . ,, I 

considerei prejudicada a do .Sr_. Generoso Marques: por 
v.ersar sobre assun]pto rna.is ou 1:neuos identi.co. O Sr. Me ira 
·de Vasconcellos requer se consulte ·ao Congresso no sentido 
d c decidir si está ou· não prejudicada esta mnenda. 
. 'Consultado o •Congresso, cons.idera .prejudicada a -ernen-
da do 8r. ·Generoso Mar.ques. 

Em seguida é posto a votos ·. e approvado o seguinte. 
additivo do.s :SDs. !Saldanha Marinho, Julin de Castilhos e 
outros.. · · 

"Parag1·apho · unico. ~ Os· eslados serão convocados a rea
lizar a eleição dos . -congressos. con::;tituintes só mente. depoi~;. 
o e app·rovada . a tQoustituh;.ão · Pederal, e no prazo maximo de 
tre.s rnezes, ficando sem effeito as eleioõe::; que antes tive
rem sido realizadas em alguns dos estados. " 

E' 'pósto a. votos e unanin1-emente approvado o ~eguinte · 
de decidir si estiá ou nãu. prejudic-ada esta en1e.nda. · , i 

"Accrescente-se, e1n ultüno logar, ou onde convier ~ 
Artigo. Approvada ·que ·seja a Constituit.;ão, será prÓ-

. n1ui.g.ada pela Mesa do Congresso." · . . 

. Fica prejudicado o additivo · do Sr. Oliveira Valladão, 
eohsiderando · validos os -effeitos produzidos pelo regula-· 
ment<O eleitoral de 23 de junho de 1890, assim .com.o as dis
posiçõ-es- ·q.Q- projec,tq de ·O.onstituiç.ã,9 organizado pelo G9'-' · 

51 



·Verllo i)eovisorio, no que diz respeito ú eleição, 6ón1posiç.ão 
o func.ções dQ prin1eiro Congresso Nacional. 

O SR. PrtESIDEN'l'E - Está terminada a votação des ad
diti ,·os ús Dispo.siçõe.s. transitarias, e, -cons·e.g.uintemente, a 
do projecto etTl sua primeira discussão. · . . · 

.C.han1o a at.tenção dos Srs. represent~ntes para o se-
guinte i)Oilto do nosso Regin1eiito. . 

O art. 58, § 1 o, dispõe ó _seguinte: "Tern1inada a 1 a dis
c.uss~io, hàveeá o intersticio de dous dias, etc." 

De accd:rdo con1 o v·encàdo, ·foi p1,1hlicado e distribuído 
pelos Srs. i'eprcseütantes tudo quanto dis respeito aos pri
nleiros titulas, com excepção das Disposições geraes e tran
~i to rias que o .Coügress·o con1eçoü a votar hontern e acabou 
~1oje. O Cong-resso terá de resolvér, portanto, si con~idet'a 
saU sfeila a disposição do Regin1ento ... 

Vozj<.:s - Não ! Não ! 
O Sn.. PHESIDEN'l'E. . • ou si,. ao 'contrario. entende que o 

proj e do deYe .sof.frer o intcrs"ticio dcLernüriado pelü Regi
nlcnto. (Apm~tes.) 

(Ü SR. ZAI\·IA (pela m\Cle·m) --- sr·. Presidente, v .. Ex;. 
a caiba de fazer u1na .pergunta ao Congresso; eu, si V. Ex •. 
111e ,pern1itte; proc-urarei expender a minha Opinião a res-
peito do . ass1.unpto.. · · 

O SR. PRESJbEN'rE_ - Eu, à penas, suscitei a duvida de 
que! .si o Congresso nã.o resolver, a reqüeriménto de algum 
de seus n1en1bros, a dispensa do interstício, a dispensa re
ginle-ntal é que deve prevalecer··. (ll'luitos a1Joiadps. e muitos 
u,partes. ) 

O .SR. ZA~IA - Pois bem, Sr. Pi'~sidente, V. Ex. :c:oni. o 
ct·i Léria que o distingue e com. o desejo que tem de acertar, 
euniprà o Hcgin1ento, e eu: estou satisfeito. (Muito bem.) 

O SR. VIN:FL\ES (:pela· O'rdenL) - _ Sr. P eésidente, en1 ·
yjsta das diversas opiniões· n1anifestadas pelo Congresso, 
J.:Jeço a "'\'. E:s:. _ que se digne consultar o CàngTe.sso ~i dis
pensa o . interstício ina.rcado ·pelo Regin1ento. (Nu.'flie'l~.o.sos, 
não _apo:iàdos . ) _ · 

E.stan1•os ~n1 un1 mom,ento c-ritico; requeiro que s.eja 
consultado· o Cong·resso sobre si elle entende que, dispeii

. sado o intersticio do Regimento. devamc-s entrar já e. 'já na 
2n discussão do p~rojectó. (Apoilulos; não apoiados; apartes.) 

0. S~~ PRESIDENTE - Vou iC:Onsultar O .Congresso para 
que elle · resolva sohre ·O requerim-ento que ·acaba de ser 
feito. : 

.· , 0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - PeÇO a palavra pela 
orcteü1 .. 

O SR~ PRESIDENTE -··- Não posso dar a palàvra pela orden1, 
porque _vai-se proceder á votação. . 

O SR. JosÉ l\{·ARIANKO (pela o'i'de'ln) - Eu. Sr. Presidente . 
.iá ]H'eYendo isto. ha dias tomei a liberdade de· apr-esentar umá 
indicação· para altera1"-se o Regimento; porque re.conheço que 
setn ün1a indieaçãn não póde elle estar sendo alte_rado por s~ril
p_les Yotac;ão de occasião. (i}Jnitós ctpoiados ;. ?nuito bem.). ·" 



- 80~ ~· 

0 !SR. PRESIDENTE ;,_ Q art. 58, em· •S·8U § :1. 0
, d.iz Ó Sé

gui,nt·e: 
"Terminada a 1 a discussão, haverá um interstício de dous 

dias, o ·qual co1neçarâ a ser eonta.do do dia em que tiver logar 
a distribuição da Cons-tituição .com as emendas." 

Ante-hontem foi distribuído o Diario Officia~ trazendo 
impressa a Constituição com as emendas ap·provadas, n1as não · 
todas, faltando apenas as Disposioõ~es geraes transitarias. A' 
v1sta disto, eu não quiz tomar a responsabilidade de couJideí·ar. 
'3atisfeita a disposjcão do .Regimento cotn essa distribuição •. •I 

UM SR. REPRESENTANTE -- E não foi. 
O .SR. PnESIDEN1'E - • • . e entendi qUe o Cóngresso devià 

to1nar por si a deliberação de dispens·ar o interstício. _ · 
. O inter.stício de ·que fallâ -o art. 5-8 é egual áquêlles que 

todos os parlamentos dispensam, quando ju1gam corivenieLté. 
O Congr8sso, purl,iuto, deliberàrá se julga conveniente dispen-: 
sar O 1nterstici0 e iniCiar a!llê1.tlhã a 211 diSCUSSãO,: OU Se JUlga 
conveniente fà~er respeitar o 1ue~mo interstieio até que se 
complete o üahalho ... 

O Sr. Deputado' Vinhaes .requereu a dispensa do inter$ti
cio. O Congresso delibere o que julgar conveniente. (.A.pói· 
ados.) . ·.-

Posto a votos ó· requerill.lénto ·do ~r .. Vinhaes, pedindo â 
dispensa de üiter.sticio,- não é approvado.. · 
. d SR. P.R.ESlDENTE --· -- Amanhã, a Me~a póde fazer distribuir 
cora o Diario Off'icial a parte final da Constituição. .Conse
guintemente; ·mar.co sessão para o dia 24, em ·que entrará em 
2~ discussão o pr·ojecto da Constituição.· (Muitos senhores. re.-. 
1i?"e~entantes pedera a palavra) • 

Vai. a inYprimir a seguinte redacção pára 21i discussão do 
pt~ojecto da Oonstitúicão: 

•' •'• 
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TITULO V 
f! 

Disposições geraes 

Art. 76· 

. O cidadão in\'estido etn funcções de qualquer 
dos tres poderes não pocíerá exercm-> as de outro. · 

Árt. 77 
. . 

.Redacção· para a 2a discu.ssoo do· project-o dt• Consti-
.· . . tuição dos Estados· Unid_os do .Brazil 

TITULO V 

Disposições getaes 

Art.. ·7s 

. O cidadão investido en1 tuncções de -l{ualquer do3 
tres poderes não poderá set~ nomeado, nem eleito para 
as ·cte outro. 

N. ·79 

Poder-se-á declarar en1· estado de sitio· qualquer Poder-se-á declarar en1 estado de sitio qualquer 
parte do territorio :da União, suspendendo-se- ahi · as parte .. do territ.orio -da· União, suspendendo-se ahi as 
garantias constitucionaes por tempo determinado, garantias constitucionaes por tmnpo detenninado, 
quando a seguranc.a da Republica o exigir, em casos quando a segurança da Republica o exigir, em caso 
de aggressão :extrangei~a, ou commooão intestina. {Ar- d:e aggressão ext.rangeira, ou commoção intestina. (Ar-
tigo 33, n. 22.) · . tigo 33, n. 22.) 

§ 1.0 Não se achando reunido o Cong·resso, e cor- § 1.0 Não se achando reunido o Congresso, e cor-
rendo a Patría enünente ·perigo, exercerá essa attri- rendo a Patria ünn1inente perigo, exercerá essa attri-
buição o Poder Ex~cut.ivo federal, (Art. 47, ~·. 15.) buiçã·o o Poder Executivo federal. (Art:. 47, n: .15.) 

. ~ 2.o ~ste, porem, .. durante o estado.., de S'lbo, ·res- · , . § ;2.0 Este, poréffi:, durante b. est,!tdo de srbo, res
tnng·Ir-se-a, nas. medidas de repressaQ contra ·as tringir-se-á, nas n1ed1das de repressao contra as pes-
pessoas : soas: · 

1.o A de.tencão em Iogar não destinado ·aos· réos de ~· ·1.0 A détenç~o en1 logar- não destinado aos réos de-
crimes communs; . · c r 1mes con1muns, . . . . . . 

2.o Ao desterro pa~ra outros sitJos ·de t.erritorio na- . 2.0 Ao desterro pa~a. outros -si tios do terr1torro na-
cional. · · monal. 
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§ 3.0 Logo que se reuna o Congresso, õ Presidente . 
tla. Republica lhes, relatará,_. Inotivadas, as: inedidas. de 
excepção, a . qtie se houver recorrido, respondendo as 
auetoridades a qU:e ellas se devermn, pelo~ abusos en1 
que,. a esse respeito, se acharein incursas. 

A1~t. 78 .. 
Os processos findos, mn 1nateria crim·e, po:d:erão 

ser révistos, a qualquer tempo, mn . beneficio (los con
denlnados, pelo Suprmno Tribunal- Federal, para se . 
reformar, ou confirmar a sentença. 

§ 1.0 A lei marcará os caso~ e a fórma da revisão, 
que -poderá ser requerida . pelo sentenciado, DOr qual
quer do povo, ou ·ex-o{{icio pelo Procurado!' Geral da 
Republica. · · · . _ 
: : § 2.o Na l'evisão nãà 3e_· pod'mn agg·raval' as penas 
da· sentença revista. · · · · 

Art. 79 

Os funecionarios ,publicos sã.o stricta1nente l'_esponsa 
veis pelq~s abusos e omissões, ·em .que ip.correr~m no 
exercício' de seus cargos, assim con1o pela indulg·encia, 
ou negligencia en1 não responsabilizarem effect.i:va ... 
mente os seus subalternos. · 

Patagrapho· unico. Todos elles obrig·ar-se-ão, ·por.
compromisso formal, no acto .<.Ja posse._ ao :d~~~mp~l}~o· 
~Qs seus q~v1~ees leg_aes .. 

\ ~ .. \ 

. § 3.~ Logo que se reuna o Congresso, o Presidente 
da· Republica lhe relatará,. n1otivadas as 1nedidas de 
excepção; a que se houver recorrido,. resp-ondendo as 
autoridades, a que ellas se deverem, pelos ab1,.1sos en1 
que, a esse respeito, se acharen1 incursas. 

Art. 80 

Os processos findos, en1 Inate.ria crünC, ~Dderão ser 
. revistos, a qualquér ten1po, en1 beneficio dos con
denulados, pelo. Suprmno Tribunal Federal, para se re
formar, ou confirn1ar a sentenca. 

§ 1.o A lei marcará os casos e a fórn1a .ct:a revisão, 
. que poderá se.r requerida pelo sentenciado, por. qual ... 
quer do povo, ou ex-of{ic-io pelo Procurador 'Geral da 
Republica. · - · 

§ 2.0 Na r~visão não se poclen1 ug·gravar as penas da 
sentença- revista. · 

§ 3.0 As disposições do presente artigo são ex
tensivas· aos l)rocessos n1ilitares. 

. Art. 81 

· Os· funceionarios publicos são strictan1ente reSl)Oll
sa.veis pelos abusos e 01nissões~ en1 que incorrermn 
no exercício de seus ca.rg·os, asshn como _pela indul
gencia, ou neg·ligencia mn .não· responsabilisaren1 effe
ctivamente os seus subalternos. 

Parag·rapho unico. Todos elles obrigar-se-ão, por 
cmnpron1jsso for1nal, no acto d~ posse,. ao dese1npepho 
_d9s seus· deveres. ) egaes. · 
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Ar_t. 80 · 

Contiuam .em vigor, emquanto não revogadas, as 
leis do antigo regüilen, no que, explicita ou implicita
mente, não for contrario ao sy~tema de governo fir
mado pela Constituição e aos p~incipios nella consa-
grados. · · · · 

Art. 81 

·O Governo Federal· afianca o pagamento da divida. 
publica interna e externa. J . . · · . . 

Art. 82 
t 1 I. --~!']1~ 

. . 

~ 

Redacção para a ~. discussão do projecto de Consti-·l 
tuição dos Estados Unidos do. Brazü · --

.Art. 82 

Nenhum funccionario ·poderá ser demittido a bem: 
do. serviço publico sem que s~ especifiquem as razões 
de ordem publica que determinaram a exoneração, 
sempre que o demittido assim o requerer ... 

Art. 83 . 

·Continuam em vigor emquanto não revogadas, as 
leis do antigo regimen, no q_ue, explicita ou implieita
mcente, não ·for contrario. ao systema de governo fir
ma:do pela Constituição ·e aos principias nella consa
grados, sendo vedado aos estados, como á União, pres
crever leis retroativas. 

Art. 84 

· O Governo Federal afiança o pagan1ento da divida 
publica interna e externa. .. · 

Art. 85 

Todo o hr..azileino é obrigado ao serviço .milita~., Todo o br,azileiD~ é nbriga!cl:o ao serviço militar, 
em nef·esa da .Patria e da Constituição, na .fórina das. em defesa da Patria e da Constituição, na fórma da~ 
leis federaes. · . , . · · leis · federae:S. 

~~ ---· ~ 
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Art. 83 

... Inca· abolido o recrutan1ento militar .. 
O Exercito e a Armada · nacionaes eomp.or-se-ãa 

por sorteio, mediante prévio alistamento., não se· admit
tindo a isenção pecuniaria. 

Art. 84 

En1 caso nenlnnn, directa ou indirectamente, por. 
si ou em a.Jliançà com outra naç.ão, os Estados Unidos 
do Brazil se einpenharão ,em guerra de cpnquista. 

Art. ,85 

. A Constituição -poderá ser· refortna.da, 1nediante 
inic1ativa do Congresso Nacional, ou das legislaturas. 
elos estados. . : 

§ ·1.° ConsideJ,ar--se-á proposta a reforn1a, ·quando, 
apresentada por un1a· quarta parte, pelo 1nenos, dos 
1nen1hros de qualquer das camaras do Congresso Fe
deral, for acceita .em tres· discussões, por dous terços 
dos votos, nun1a e n'outra casa do Congresso, ou quando 
fór solicitada por dous terços dos estados, I,epresen
tados r.ada um pela n1aioria dos votos de suas legisla
turas, ton1ados · no decurso de um anno. 

§ 2.0. Essa propDsta dar-se-á _po~ appr.ovada, ·si no 
anuo seguinte o for, n1-ediante tres discussões, por 
maioria ele tres quarto~ dos .votos, . nas duas camaras 
do Congresso. · . 

§ 3.o .A propo~ta ap1n·ovada publical"-se-~i cmn as 
assjgnaturas dos presidentes e secretal'ios das dua~; ca-

Art. 86 

Fica abolido o recrutan1ento -n1ilitar . 
O Exercito e a Armada nacionaes con1por-se-ão 

por sorteio, 1nediante prévio alistan1mlto, não se adn1it
ti.ndo a isenção pecuniaria. 

Art. 8~ 

Em caso nenhum, directa ou indjrectan1ente, por 
si ou en1 al}janç-a con1 outra nação, os Estados TJnidos 

·do Brazil se c1npenharão cn1 guerra de conquista. 

ArL 88 

.A. ConsLituição poderá ser reforn1ada, n1cdiante 
iniciativa elo Congrcs~o Nacional, ou das legislaturJs 
dos estados. 

. § 1.° Considerar-so-á proposta a reforma, quando, 
apresentada por un1a quarta parle, pelo n1enos, dos 
n1en1bros de qualquer elas cmnaras ·do Congress-o Fe
deral, for acceHa cn1 tres discussões, por dons terços 
dos votos, nu1na e n'oulra casa do CongTesso, ou quando 
for solicitad:a por clous terços elos estados, · represen
tados cada un1 pela n1aioria dós votos de suas leg·isla
iuras, tornados no decurso de 11111 aúno. 

· § 2.0 .Essa proposta dar-se_,_á por approvada, si no 
mu1o seguinte o for, 1nediantc tres discussões, por 
1naioria de dois terços dos votos, nas duas· camara'l 
do CongTesso. 

§ 3.o A proposta ap.provada publical'..:se-:1 c.o1n as. 
assjgnaturas dos presidentes e ·secretarios ·das duas t~a~ 
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1naras, incol'})orando-se á Constituição con1o parte iil-
tegTante della. · . ·. · . 
· § 4.0 Não se poderão admittii· como objecto de deli
beração, no Congresso, projectos tendentes a abolir a 
fór1na republicana-federativa, ou a igualdade da re-
presentacão dos .estados no· Senado. . · 

Disposições transitarias · 

ArL fo 

An1bas as' catnaras do prin1eiro Congresso Nacio
nal, convocado para :15 de novmnbro de 1890, serão 
eleitas por eleição popular directa, seg·undo o !regula
lnento deeret.ado pelo Gbverno Provisorio. 

· § 1. o Esse ·Coilgresso receberá-do eleitorado poderes 
e&peciacs para expriinir ácerca desta Constituição a 
'vontade nacional, ben1 cmno para eleg·er o· primeiro 
Presidente e· Vice-~Presidente da ReP,ublica. . 

§ ?.o Reunido o primeiro Congresso, deliberará· 
mn Assmnbléa . Geral, fundidas as duas camaras, sobre 
esta Costituição, e, approvando-a, elegerá em seg·uida; 
por 111aio1~ia. absoluta de votos, na primeira votacão, e, 
si ning·uen1 a obtiver, por 1naioria ·relativa na segund:a, 
n Presidente e o Vice-Presidente dos Estados Unidos 
do Brazj}. · · · · -

. Redacção para a 2·t1 discussão do pt~ojecto de Consti.:.. 
-, tuição dos Estados Unidos do B1·azil 

Ifiaras, incor.porando-se á Constituição con1o parte in-
tegrante della. , 

§ 4.0 Não se poderão adnlittir co1no objecto de deli
beração, no Congresso, projectos ·tendentes a abolir a 
fór1na republicana-federativa, . ou a igualdade da re
presentação :dos estados no Senado. 

Art.89 

Ficam abolidas iodas as loterias. 

Disposições tránsitorias 

Art: 1° 

A1nbas as can1aras do prin1eiro Cong·resso Nacio
na~l, convocado para 15 de noveniliro de 1890, serão 
eleitas por eleição popular directa, segundo o regula
Inento decretado pelo Governo Provisorio. 

§ ·1.0 Esse Congresso receberá do eleitorado podere:s 
especiaes para exprilnir ácerca desta Constituição a 

. vontade nacional, bmn con1o para eleg·er o prhneiro 
Presidente e Vice-Presiclente da Republica. 

§ 2.0 Reunido o lH'ilneiro Congresso, deliberará 
:e1n Assmnbléa Geral, fundidas as duas ca1naras, sobre 
·esta Constituição, -e, approvando-a elegerá en1 seg·uida, 
. por 1naioria absoluta de votos, na prhneira votação, e, 
·si ning·umn a obtiver, pop 1naioria relativa na seg-unda, 
o President'e e o Vice-Presidente dos Estados Unidos 
do Brazil.1 · · · 
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· § 3.0 O Presidente e .o Vice-PTesidente, eleitos na 
fórr11a deste artigo, occuparão a p-residencia e a vice
:presidencia da Republi0a durante o primeiro período 
presidencial. · 

§ 4.0 Pal~a essa eleição não ha~ei'á incon)patibHi
dades. 

§ 5.° Concluída ella, o Col}gTesso dará por tenni
nada a sua missão constituinte, e, separando-se en1 
Can1ara e Senado, encetará o exercicio d·e suas ·func
ç.õ'cs norlnaes. 

§ 6.0 Para a eleição do primeiro Congresso não vi
g'orarão as incomilatibilidades da Constituição, art .. 26, 

· ns. 2 a 7; 1nas os excluídos por essa disposição, un1a 
-vez elettos, perderão os seus carg·os, salvo si. por elles 
0ptarmn, 1og·o que seja.n1 reconhecido-s senadores ou 
deputa1do11 ~ 

, 

§ 3.0 Essa eleição será feita e1n dois escrutínios, 
distinctos, para o Presidente e Vice-Presidente respe
ctiva-mente, recebendo-se e ·apurando-se en1 primeiro 
logar as cedulas para Presidenté, e procedendo-se en1 
seguida do n1esn1o 1nodo para o Vice-Presidente. 

§ 4.0 O Presidente e o V ice-Presidente, eleitos na 
fórma deste artigo, occuparão a presidencia e a vice
presidencia da RepubliCJa durante o prilneiro período 
presidencia:I. . 

§ 5.0 Para essa eleição não haverá incmnpa.tibi.;. 
Iidrudes. · 

§ 6.0
. Concluída ella, o Cong1.•esso dará vor t.ernli

nada a sua 1nissão constituinte, e, separando-se en1 
Ca.mara e Senado, encetará o exercicio de suas func
ções norn1aes. 

§ 7.0 No prhneiro anno da primeira leg·islaíul'a_, 
log·q nos trabalhos prep·aratorios, discriminará o· Se
nado o primeiro e segundo terços de seus 1nembros. 
cujo Jnandato ha de cessar p.o termo do primeirQ ~ · 
seg·undu triennios .. · 
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Art. 2.0 

Os actos do Governo Provisorio, não revogados pela 
Constítuiçã.o~ serão lejs da Republica. 

Paragra.pho unico. As· patetites, os postos, os car
gos inan1ov1veis, as concessões e {)S contrac-tos outor
gados pelo Governo Provisorio são garantidos em toda 
a sua plenitude. 

· ·§ 8~0 Essa discrin1inação eff~ctuar-se-á e1n tr~s 
listas, corr~spondentes aos tres terços, graduando-se 
os senadores de cada E'3tado e os do Districto Federal 
pela ordem de sua votação respectiva, de n1odo que se 
distr.ibua ao terço do uHüno triennio o primeiro vo
tado no Districto Federal e en1 cada un1 dos estados, 
·e aos dous terços seg'uintes os outros dons non1es, na 
escala dos suffrag·ios obtidos. - · . 

§ 9.0 Em caso de en1pate, considerar-·se-ão favore
~idos os n1ais velhos, decidindo-se por sorteio, quando 
a edade for eg'llal. 

ArL zo 

Os estados serão convocados a realizar a eleicão 
dos congressos constituintes són1ente depois de appro
vada a Constf.tuição Federal, e no :Prazo maxin1o de 
tres mezes, ficando sen1 effeitQ as eleições que antes 
tivermn sido realizadas mn algum dos estados. · · 
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Art. 3° 

O Estado que até o fhn do anno de i892, não 
houver decretado a sua Constituição, será submettido, 
por acto do Poder Legislativo federal, á de um dos 
outros, que mais. convenient~ a essa adaptação parecer, 
até . que o Estado sujeito a esse regimen a reforme, 
pelo processo nella determinado. 

Ar-t. 4° . 

A* proporcão · qu'e os estados se foren1 organi
zando, o Governo Federal entregar-lhe.s-á a administra
ção dos serviços que pela Constituição lhes competirem, 
e liquidará a responsabilidade da administração federal 
no· tocante a esses serviços e ao pagamento. do pessoal 
respeetivo·. 

Art. 5() 

Em·qvanto os estados se occuparem mn regularizar 
as de;spesas, durante o periodp de organizacão dos seus 
serviços; o Goyerno Federal para esse fim abrir-lhes-á 
cr-editos especiaes em coQ.dições fixados pelo Oongre~so~ 

Art. 3°. 

São incom·pativeis para os cargos de governadores 
eJeitos dos estaJdos da Rapublica, na sua proxima or
ganização, não só os cidadãos que quatro mezes antes 
da eleição dos ~ongressos houverem o~cupado o go
verno dos estados, como tambem os cidadãos que os 
presidirmn por occasião do pleito. eleitoral. 

Art. 4° 

O Estado que. até o fün do anuo de 1892 não hou
ver decretado a sua Constituiçi\o ,será submettido, po~ 
acto do Poder Legis-lativo federal, á de um dos outros, 
que mais conveniente a essa adaptáção parecer, até 
que o Estado sujeito a· esse regilncn a reforrne, pelo 
processo nella determinado. 

Art. 5o 

A* proporção que os estados se · foren1 organi
zando, o Governo Federal entregar-lhes-á a administra
ção dos serviços que pela Constituição lhes competirem. 
e liquidará a rest)onsabilida!de da adinilüstracão federal 
no tocante a esses serviços e ao pagamento do pessoal 
respectivo.· 

Art. 6° 

ErnquanLo os estados se occuparem en1 regularizar 
as despesas, durante o periodo de organização dos seus 
serviços, :o Governo Feder-al p·ara esse :fim abrir-'lhes-á._ 
oi~editos especiaes fixados pelo Congr-esso. 
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00 .... .... 
1. 



-.;· 
;<f 

P'l:~ajecto_ ele Constitwição dg_~ lilst-adós .U.n.i.ª-os do !Jxa.-z.(~ . . .. -

Art. 66 

l/entro e1n dous annos ·depois de approvada ·a Con
stituição pelo prüneiro Congr~sso, entrará em yigor 
a classificação das 1~endas nella estabelecidas. · 

Art.. 7o 
. ' 

n Nas prüneiras n01neações. para a Inagistratura fe
deral de primeira e segunda instancia, o Presidente da · 
Republica adnlitti11á., quando convenha á boa selecção 
desses tribunaes e juizos, os juizes de direito e _de'lein-
b~rgadores- de 1nais nota. · 

Art. 8~ 

. Na prin1eira organização da-s suas respe.ctiYas Ina-
gistraturas, os estados contemplarão ·de preferencia, 
quanto lhes per1nittir o interesse da Inelhor coinposi
ção dellas, ·os actuaes juizes de priJ)leira e segunda 
instancia. · 

Redacçãó pa·;)a 2a discussão do jWojecto de Co)Mti-
. tuição dos Estados Unidos' do· B1•a.zil 

·Ar( 7o· 

Nos· estados que se foren1 organizando entrará e1u 
vigor a clasBificacãq das rendas estabelecidaª na 
Constituição. 

Art. so· 

Nas prin1eiras non1eações para a n1ag-istra:tura fe
. deral e para os estados serão preferidos os juizes de diw. 
rei to e deseinbargadores de 1nais nota. 

Os que não forem adn1ittidos na nova org·anizacã•), 
judiciaria e tiverem mais de 30 annos de exercieio S0-
i·ão aposentados con1 todos os seus vencin1entos. 

Os que tiverem 1nenos de 30 anno~ de exercicio, · 
continuarão· a perceber seus ordenados .até que sejaiu 
aroveitados ou aposentado~~ con1 o ordenado cor
respondente ao tempo 1de exercício. 

ks despesas con1 os n1agistrados aposentados ou 
postos mn disponibilidade serão pag·as pelo Governo 
Federa·J. 
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. :A.t.f.. 9~ 

Os desmnbargadoi1es ·e os n1embPos de ·Suprmno 
Tribunal de Justiça· não adn1ittidos .ao Supren1o Tri
bunal Federal, continuarão- a receber os seus yenci
mentos actuaes. 

'Ari. :10() 
iOs juizes de direito que, po11 effeito de nova ot

ganização judiciaria perderen1 os seus logares, per
ceberão, mnquanto não se mnpreg.arenv os seus actu
aes ordenados. 

Arot. 11° 

E1nquanto os estados não se constiiuiren1, a d~s
pesa com a n1agist.raturà actual correrá pelos cofres 
federaes, 1nas irá s.endo classificada, á ·medida. qtre 
se forem organizando os tribunaes respectivos. 

Art. 12·o 
En1quanto não se achar perfeita'lnente ·org·anizado 

b regímen do sorteio· tnilitar, praticar-·se-á .o volunta .. 
riado na composição das forças de mar e :terra. 

vmnhro de 1889, garanta-lhe pór todo o ten1po de sua 
vi.cta, ~übsistencia decente; ficando ao C,ongresso ordi-
nario fixâr, em sua prhneira reunião, a ·eifra daquell::\ 

Art. g·a 

Ernquanto não se achar perfeitan1ente organizado 
o regin1en do sorteio Inilitar, praticar-se-á o volunta~ 
riado na composição das forcas de n1ar e terra. 

Art.. 10° 

. E' conaedida a ·D. :Ped~'O de Alcantara. ex-Itnpera
dor do Brazil, urna pensão, que, a contar de 15 ele no---
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pr_ojecto de Co'nstituição aQ~. EstQJlos_ .UJ!ido$. dQ. Brazil 

Mandan1os, portanto, a todas as autoridades~ a . . 

quem o conhecimento e, exeeueão d.este decreto perten- ~ 
oer,. que o executem, e facam executar ~: observar tão in
teiramente como nelle se contém. 

O .ministro· de Estado . dos Negocio~ do Interior 
.. o faça· imprimir, publicar, e correr. . . 

Sala das se-ssões do Governo· · Provisorio dos Es
tados Unidos do Brazil, 23 de· outub;ro de t890; segundo 
~a Republica. · · ··· · · 

MANOEL DEODORO DA FONSECA. 

Flm·iano Pei:eoto~ 
F1•aricisco,. Glicerio. 

Ruy Ba1·bosa. 
los é. Cesario de Faria Alvim. 
Eduardo· Wandenl,olk. 
M. ·Ferraz de Campos· Salies:. 
Benjamin Constant Botelho. de· M'.fl(lalhães. . . . .. . .. 

Q .. Bo.cayu't?a.. · 

Redacção. para a .2" discussão do p1i0jectâ de Consti-· 
tu:ição dos Estados- ,Unidos do Br.azil 

.Art. 11° 

.Approvada que seja a Constituição, será promul
gada pela Mesa do Congresso. 

. . 
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Vêen1 á Mesa às .seguintes 

Repl'esentante do Espirita Santo, e residente nesta Ca
pital Federal. declaro que não recebi, nen1 cog}itei receber 
nenhun1a ajuda de custo ., - Gn Goula1't 

IDéclaran1os ter votado contra a emenda do Sr. Nilo Pe
ç.anha e outros, incotnpatibilisartdo os actuaes governadores dos 
estados:· · 

· _1°. _Por.que o Congresso Constituinte uão tinha conlpe
tetwia para decretar aqueiJa incom~patibilidade, que 'é da ai.:. 
·Ç-ada exclusiva dos e~tados; · . ·· 

2°. Porqüe o Congresso já havia posLo a coberto de in
compatibilidades o cargo de presidente da Republica, a." rés
. peitó do qual~ enti'etanto, prevalecen1, conl n1ai-oria de- razão, 
os motivos justificativos da etr.l1ertda; 

3o. Po1~que Já1 se há via reco·nhecido aos Estados o· direito 
de regeren1:-se pelas leis e constituições que adoptassem, e, 
portanto, não p·odian1os vota1 .. aquella incompatibiladade, que 
deve ser objecto daqueUas leis, ou constituições, alguma destas 
jlá decretadas. 

t-ilnteida Ba1"reto. -·. ·- João Neiva. - F·i1•:ntino da Sil
veira. -· Epitacio Pessôa. - Pedr·o Arnerico .. -.- Couto Car
taxo. ·- n1; Bezerra de Souza. - Pewr·o Velhó. - J. Retu.mba. 
- t. Kn.lunda, -· Virgilio Pessôa. -· -. An/1·is·io ·F·ialho -. Olivei-
1'a· P·into. -·- A. Cavalcant'i. -· Theodureto So1tto. - José Ma
?'·ia.nno. -·· .Ferrei'l·a Cantão .. -·-· João Pedro. -· lgnacio Tosta. 
-.· .! . Be1·nardo. -· Arnori'rn. Garc·ia. - Adolpho Gordo . ___:; 
.~..lloraes Ban··os. - Alrneida Noyuei1·a. - B. Çampos_. -·- Do
'lnin~los d.e ~lloraes. - Rodrigues Alves. -. Ol·iveira Gal vão. -
R. N·irw. Ribe·i'l"o •. - Costa Rodrigu,es. -. And~é Cavalcanti .. 
- Do1ninqos Vicente. -· Leovegildo Filg'lteiras .. - Augusto 
ele F·reitas.. - Paula Gui1narães - Manoel Fulgencio. -
Bueno de Paiva .. - Fleury Ozwado. - .José Avelino.· 

Levanta-se à sessão ~á~s 2 horas da ia-rde. 

39a SESSÃO, EM; 24 DE JANElRlO DE. 1891 

Presidencia do Sr. Antonio Eusebio (V ice-Presidente) 

. Ao meio dia, faz-se á chamada, á qual l"espondem ós Srs .: 
iE'duat'do Gonçalves, Frânci•S:{~O :Mach•ado, LeovigildG Coell~o, 
t.Toaqtiiin Sarínêiito, João Pedrp, José Segundino, Manoel Ba
rata; Antó:i.lio Baena, Joa(IJiim Cruz!Õ Elyseu 1\Iartins, Bezerra de 
Albuquerque Jünior, Theodür~to Souto, José Bernardo, Oli
veira Gal vão, Amaro. Gàvaleanti, Almeida Barreto,·· Fir.mi,no da. 
Silv~ira, José Hygino, J·os,e Simeão, Frederieo Serrano, Pedro 
Pauli11o Tav;tres Bastos, Rosa ·Jtirtior, Coelho e Campo$, Tho
JUaz Cruz, Virgilio Da.masio, DtrmiO!gàs . Vicefité, Gil Goulart, 
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Mouteiro ele Hcu'í·.os, QuinLino Bocayli va, Lap!~·r, Braz• Catneiro; 
Ca.n·l•pos Sa.lles. ·ubaldino do Arna1'a1, .Santos -Andrade, Esteves 
.ruu.ior. Luiz Delphino, Rmniro Barcellos, Pinheiro Machado, 
.Julio da Fruta~ ·.Arnerico Lobo, . Eduardo \Vandonkolk, João 
Severiano, ~Toaquirn ele Souza, Silva Canedo, Silva Paranho:-:, 
Pinhéiro Guedes, Joaqurn1 l\1urtinho, Belfort yieira, Uehôa 
Rodri~tues, Indio do Brasil, Laur-a Hodré, Innocencio Serzedello, 
Nina Ribeiro, Cantão, ·Pedro C.hern1ont, lVIatta Bacellar, Costa 
Rodrigues, Casin1iro Junior, Henri_Que de Carvalho, Anfrisio 

. Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa 
Lima, Bazerril, Jüão Lopes, José Avelino, José' Beviliaqua, 
Nascimento, Gonoalo de Lagos, Aln1ino A:ffonso, Pe-dro Velho, 
Míguel Castro, .A1norün Garoia, Epitaeio, Couto Cartaxo, Sá Aln
drad&; Retumba, r:rolentio de ·Carvalhe~,, JoãJo Barbalho, .Ju-· 
vencio d'Aguiar,_ J·os.é Marianno, ~l.tpei.da Pernarnbuco,. André 
.. Cayalc~nti, Rayn1undo Bandeira, Anni!bal l1'al1cao~, Meu'a de 
Vasconcellos, Pereira de- Lyra, João de Si-queira, Luiz de An
d·rade, Espirito •Santo., Bellarnlino Carneiro~ Pontes de Miranda 
Gabino Besouro, Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Aug~..:tsto 
de F.reltas, Paula Argollo, Seabra, Arthur Rios, Zan1a., Gareia 
Pires, Santos Pereira~ Custodio d~ Mello, ·Paula Guin:iarães, 
Milton, Dionísio Cerqueira, L.eovigildo Filgueiras, Barão de 
S. Marcos, M:edrado, Bai~ão de Villa Vi·oosa, Prisco Paraíso, 
lVIoniz Freire, Athayde Juniül\ Nilo P~çanha, ·Urbano Mar-con
des, Manhães Barreto, Ol.iveira Pinto, . Viriato de Medeiros, 
Joaquim Breves, Virgílio Pessôa, Franca Carva.lho, Baptista _ 
da Motta, Fróes da Cruz; Alcindo Guanabara. Erico Coelho, 
Lopes · 'J~rovão, Jaàques Ouri·que1, .Aristides Lolbo, · Furquim 
Werneck,. Thomaz Delfina,· Antonio Olintho, Pacifico Masca
renhas, Gabriel de Mag-alhães, Dhag·as. Lobato, Jacob da Pai
xão, Alexaudre tStockler, Francisco VeigJa, Costa. Senna, Alvar·O 
Botelho, Feliciano Penna, .Viotti, Corrêa Rabello~ Astolpho Pio, 
Aristides ·1\iaia, ·Goncalves Rarnos, Carlos Chagas, Cost~ Ma- . 
chado, Paletta,. Ferreira Pires, João Lui:z, Berna1•dino de Can1-
pos, · Francis:co Glicerio, · ~n.omingos q.e :lVIoraes, Carvalha~. 
Mursa, Rodolr.>.ho Miranda, Paulino •Carlos, Moreira . da 1Silva, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, G:uilnarães Natal, Aze
redo; B1ellarn1in.o de Mendonça., Fernando Sin1as, Carlos· de 
Carnpos,, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Mo·:p.teir:o, Antão 
de Faria, Julio de üastilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, 
Thomaz Flores, Abreu, Horr1ero ·Baptista, Rocha Osorio, Cas- · 
siano do .N.ascim·ento1 Fernando Abbott, Demetrio Ribeiro .e 
Menna Ba.rret·o. . · · . ·· 

.Al>re-sse a se~·~ão! 

iDeixani de eon1pare:cér, co1n causa, o·~. Srs. Prudente de 
l\Hn1aes; ·Floriano P~ei:x!oto, Joakin1 Katunda, S·at·aiva, Gene.:.. 

. roso Marques, Haulino Horn, Rodrigues Fernandes, Martinho 
Rodrigues, Justiniano de Serpa, 'rheophilo dos . Santos, Lean-

. dro M~ciel, Francisco Sodrté., Conde de Figueirf~dà; · Leonel · 
"r. tFilhçf, Fe.rr·ei,ra \l}i.';CJ;ndão,1 .A!1ner!~co Luz, · Fra.ncis.c~ó AnTvcr.·al, 

Don11ngos ·P·orto,· João de Avelar, Cesario Motta Junior Lopes. 
Chaves, Alfredo Ellis, Rodrigues ·Alves · e Marciano . de' Maga-
lhães, e, sen1. -causa, 8rs. : :Cunha Juniór, rrheodoro . Pa- · 
checo, ;Ruy Barbo~a., Joaquim Felicío; Gesario .A.lvim, ~Sal
danha: Marinho, Aquilino do An1aral~ Frederico. Borges, Pedro 
Am·er~co, Rosa e Silva:, Gonçalveê_ Pereira, B]et1Uat"í.do. de Men~ 
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llont;a, O i Licica, ·Ivo do Prado, Tosta, Marcolino Moura, Atnphi- , 
loph4o, Fonseca e Bilva, F-onset•,a Hern1es, Alberto Brandão, · 
Ltdz Murat, Sampaio Ferraz:; Mayrink, Don1ingos Jesuino, Vi
nhaes, Ba·daró, João lJinheiro, Larr10un.ier, ~Gonçalves Chaves, 
Dutra NicacioO, Barão de Santa Helena., Bueno de Paiva, Mar
tinho Prado Juni-or, Luiz Barreto, Carlos Garcia, Moraes Bar
ros, ~Gosta Junior, Rubião Junior, AIJ.tonio Prado, Alm.eida t~o
gueira, .. Angelo ·Pinheiro, · :>Caetano de Albuquerque, lLauro 

. lVluller ·.e Assis Brasil. ·· 

~,. lida, .posta mn discussão· e se·m debate apprpvada a 
a.cta da sessão ante:cedente. · 

O SR. 1 o 'SECRETARIO proc·ede ú leitura do _seguinte 
.. 

. . 

EXPEP'IEN"fE 

'Corna.nunieaoão," Llata'Cla de 22 do corrente, do Sí·. Pru
dent8 ele Moracs. de não poder· c.oJnparecel' durante alguns d1as 
ás se::;sõ-cs do Congr:·<~ss-o, por 1notivo de 1nolesti.a cru pessoa 
de sua r a-mi lia. -··Inteirado. · · · · 

Idmn,. tlataua de·2o do cor;renfe, do Sr. Gúneroso MarqueH, 
. de. que, tendo necessidade. de ausentar-se \por. dez' dias desta 
Capital, t~i obrigado a nãÁ1 con1pareeer ás sessõ·es dú .Congi·esso. 
- Iden1. . · . · · . ·· · ·. · · · .·. · · ·. 

Officio do g~overnadoP do Estado do Ceará; dâtauu de 9 ·do 
corrente, rcrnetterido dois exen11plares · d-a · Cot1stituição 'desse 
E,stado,. pr01nulgada ·por decreto de 2,31

. de· dezcn~bro uJtiino .. 
;...:_ ·A·o Are hiv-o. · · · · · . · . . . . . . · . 
. ··. · ó :SR. PRESIU:}EN'l'E diz.· quo, achando-se na ··ante..: sal à . ó 

Sr. · Erne8to ·Alves de Olivcir.a, deputado i·econhecido pelo Es- . 
lado do Rio Gra:~idc · do Sul. üon1eia os .Srs. Ranliro Bar
cellos, .Pereira da ·Costa c -cassiano do Naseilnento ·para· intro-
·duzirmn . no rednto o J~lesmo: .Sr.- ·.Deputado,· o qual, j unt·o á 

!lVlesa,. contrahe. o c~·mprornisso · regii~~e.p.tal. · . · · · . · · 

O sr·~ JoãO Severiano :(Movi:'rl~ento de aÚent~ão) -·-.Sr. IJre
s.ident.e, n ingu_e1n·: n1ais digno .do respeito, ·saudade e recon~e-

. cimento de un1 povo -do .que· o· distiricto. brazileiro que acaba_ de 
f.inar·-se; e,. tá1E'ben1, ninguent 1nais ·escravo : desse dever, do 
an1or ·e g~ratidão ·do povo brazileü·o do 'que Benj~miir Constant, . 

· pelüs. seus grandes. ·e· -extraordinarios serviç.a.s e1n UIJ1 labutar 
incess.aú.te pela patria, o~ ·qü.ae.s, todos sabem, trouxer•ani-lhe 
a n1orLe .. · · · · 

. ,lVIor11.eu 1J'elo Sf~Li nlu\to_ aznor ú; ·Pá.tria. Morreu 'pelo. 
Brazil. · · . 

. LE .. ·efL, Sr: J)residênte, ·de~ta· tribuna, peço· que á BrazH, ·r e- : · 
conheeido .e grato \á. n1emoria de tão distincto ·cidadão, . e obe- · 

· decendo ao serl.timento ·do· pat:r·iotisn1o,· ·.erga-lhe un1 . n· .. •onu- · 
'n1ento. · . . · ·. · 
· Os servi-ç~o~ ·de Benj an1Ín Constant não são daquelles· qUe · 
a· ingratidão apàga. ·Sua. n1mnoria·, n1ais · duraqoura que-. o · 
bronze,· atravessa1~á, os seet~lo's, . e a Hü;toria o·s · ensinará· ·as 
ge~açõe~ por vir. . . . · . .. . 

Nãó ha exag~gero. nenl é :peidir de ~na.is, ·QUO a Hutnanidade 
veja no bronz·e · con.sub.stanciadQ.s ·os serviç.os do pat:riota e a 
gratidão nacional. · 

52 
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. Nós, os. delegados do povo, nôs os representantes do Brazil, 
' scjarnos tarnbern, hoje, os representantes dos votos c de-sejos 

da Nação inteira, iniciando desde já . os rr~·eios dê levar a 
effeito tão justo, patriotico o nobre galardão nacional. (i.llU.ito 
be-rn; 1.ntti.to b~rrt!) 

Vem. á Mesa e é 'lida à seguinte 
'•'' 

lndicar;ãú 

O Brazil, .reconhecido a.os gra11des servi-ços do General 
Dr. Benjan1in Constant ~otelho de Magalhães, o in1·mortal 
Pãtriar-cha da. Republica, yai e·rguer:-lhe un1 'n1onun1ento .. 

· 1S.eus re·presentantes no ... Congresso Constituin\e: abrirão 
· ·desde j(v a necess.ar.ia ·. sl]·);>::;priP.c.ão. e nomearão ·com·m·issõ.es 

para, con1. a n1axíma ürg~ncia~:·e:rú todos os estados e no Dis
tr-icto ·Federal,· tratar-se .da n1aheira d_e le':"'al-o. a effeito. · ... 

s. 11 ~ -.· Sala d~~ sessões :do Oóngr·esso ... Constituinte,. 24 
de jane~ro de 18~1.. -. -·· Dr .. l,oão Severiano. . . . ... 

. . 'o SR. SERZEDELLO. (p~la'· ordem}·~. s~·. PresÚlente, c-omo 
.Pelato.r,'·.·eu:• 1\ãO·.· .. · podü~~:· ter· ·CQ~·J;nis·sãci.- n;J;ais honras~·. ~as, ao 
mes.mo tem:p(), · qe. mais' profundo: pes~·r,· 'mai-s. cheia: ·de· ap.1ar-

: · · .s.~r-a, ·:q'iais -.tr~:p.s'íqa;: de· -dôr·, ~o q:ue . fi. que· :me· foi eonf~rida 
·. ·por· V. ·Ex:.: para,,,em.·· nome: .. oos r~présentantes da 1Nação, err1. · 
~.comp~~tt~a, d-e· a1glii1S. :coHeg;i$/ ~omp~·nJlar- o sahim.ento, -fu- . 

· .. nebre. çlo _. granqe,:· ·do d~m,o1;'tal, .. :do inclyto. pâtriarch~ da -Repu~ 
·blicà ·Braziléira'.i'(Mtiito·. be:üi:L.}. c · · · · · , ' ··c:· .· .. · · 
· .. ·· :No·desêmpenhó deSse:··hoÍlr.6so n1as; aó:mesmá tem·po, triste 

'• ~úc~rgo, ·poss_o·, .ài>~nas,.•· d~clar~:r .·ao. :1Gongres~q ·.que.· sobre. ·o 
:f~r13trQ ·. d.~çí:qell(3·.· hpméw, Q:u.;é ,··foi .. 0 :. ed~ie~dcg~ çla nio.cJdàçle; :o : 

· · . · ~n;s.:Píi~a.qo,~"· ·'do· .. 11pss:o: p~t.rXotisl11o · (Jf U'~tQs . âp,,o.i[{dQs.}:, ·que foi, 
··. ·r~n?1Il.1·~n~~}·~:9: .. sa11t~- .,qu~ .. sol!,~·~ : ~·l~Cê.~Q~~r · tqct.o~ .~.os .. c.or~ç;õe·s, . 
·que,.sou'be .:·n~pyer· to.ÇJ;os :O?. :espu~·~tÇJS ·. (Muttôs apo_.'ta#Osf· ag:ltl;lr .. · 

. ·····: todas·-.·~as _.·c()ll,.s;Gier.ü;·~~$: ·~(AP:i?.{adt?~) ;~- ~9.s~ ·. apeb;as,:· t>1.1:qewos :• c.le~. 
~ :.-posita-r~ urr~à .tr.ist.jj·::'e .. ~$iilgela .·c·orôã · de·.·sa~l:dades ·como .·tributo·~. 
· da:gratid~o:q~ste:.Q9.ngr(3c;;sp;.·: · · · . ... ·'.:: · .-:.. . , 

.•.....•.•..•. · ... ••. />~0.~~~. A:ris~~~;;·t~!'c~d:~~ITI · .•.. ···~r:···~r~siq~nÚ.e .•• $~-· .. · .. 
::· .. nlJ:pr,~~. <i,..o,: qcrrr~re,sso., • q:·h;o:oJ.em ~que sõbe .. á· .tri})u11a neste .:·::t;t1,9-

.'m:ento nao. ·e, ·s1n1plesmente;: o •. re.prese11tante ·da Na.ção .que vem. 
-. . 'fall.ar: :.enr. nonie. :d.e.lla;'em ní:in1e :ao pezar,--~do .. lucto·.·nacionaJ:· 

. e:'üiria f;esteirÚ.In11a ·que :cofripar.~·ce perante: a·'Hfsto:da .. · . : ... :.· .. ·. 
· :: • .. ·'Senhores, a mirn<couhe ·-:· ~· o qüé C!ham~arei uma:.;rara·for~ 

... ·• .. tuna::·s::'tér- eri:êôn:·trado Bénja~in"··constant; ,·precis:amente, ~no 
· - ))1Qmento. :.dec.isi'yo., :em que_ ·á_~ -liberdades. publicas vacillavam,

.• · ::. ein qiJé'.;élle·Jan:caya. a.:aiffi.'a- e·, o ·-coraóão.~ná·conéha dà, .. balança 

. :~<quê' dévi.à' :·dêcidb?' 'd()s: ç\esfin9S. cl~l· )latr.i~:~ ... Pude oúvil:0, e' soü:. 
· teste:n1iüihá -ctess(L:pr'oc:esso> p;h~lhninar dá Republicá; JApóid~ . · 

,- ,-.J;los.,). ·.·. :.· · ... · ·, .. ··.· · · .. :·.. . ....... · .· . ·. ~· · ··. _ ....... · 
. ~ .:" .'·-·.You ·: J:'QYe}a~ : ~; ~isto:tia· uni· facto,· 'PO:l"Q~e .·~na ... pre~i~w·· 
,..$~~,e;r: q~le: ~S~~ J1:q:n1·~n1(eéi~e -e~pi,~i_to. eclücado ·nas. ;gr~ndes, i~éélS. ; · 

. , ·e,.:s:obre.tudo, nos· ·grande·s ::P~incipios da .fraternidade, · t<C3.ve 
· ':l.gO.l);\~s .d~, :UU1 yefd~.d.eiro .. n1.attyr: era· a .lucl~ qú~ ·.se. travava 

· .n~; sl1ª a}Ill:a. ~e.· p~trip.ta, .qU:é· ·O.· cha.rriava · ·çie ·u.m ·lado ·~ deseni-
. 'ba!nh~r a e·spada: ~em· favor das liberdades p~1bli9as1 e cl;p o~tro 

·' 



.• 

... 

'' "'-:- 8~9 -

·o levava a recuar deante do especta.culo n1édonho da guerra. 
civil, . e, tal.vez, do esphacehtmento da Patria ... · . . .. 

Assisti á lucta, e .pude ver a gradiosidade des.s~ espírito; 
a'ssisti a todas as agonias, e com elle partilhei as an1arguras 
revolucionarias. · . . . · . 
' . 'Benjamin Gonstant não era só Ull1 grande patriota (Apoia~ 
dos); era um homem cujo coração era. immehso, ·e que c()m
l)artilhava todos ·os sentimentos hurr1'anos que uma ·al;ma póde 
compartilhar. · . . . . . r·.. • · 

· Devo, antes de tudo, dar testemuq.ho de que este homem· 
é. dos que interessam. ·á posteridade de todas as nações e qhe . 

·a . posteridade consagra. . . · . . . ·. . 
. · Benjamin Constan.t era de um patriotism·o ser:h . egQ.al; 

. un1a alma rara e dif\ficilmente imaginavel. 
. ·Portanto, Senhores, paree.e qu·.e deve·mos nos elevar á g·ran

dez~ deste- mpmento, e para elevax·rrios a ella, devemos fazer 
vmá con-sagr.aoão, não de uma .idéa que symbolise, ·simples
llilente a gratidão tributada. ao. individuo -. si B~enjamin Con~ 

. 1stant fosse vivo, s pudesse fa1lar neste n1omento, dirãi ·que 
;~.·.enunciava a todas e..:.tas homenag·ens do seu !)aiz -·. -, mas de 
uma · cousa muito . maior. ·. · - . . · i · . · · · ··· 

. ·Em .. norrie de Benjamin Constant varr~·os levantar· o Pa.n..;. 
theon Na.ci·ónal, onde repousem os grandes servidores ·da Pa
trja, onde possamos te'r em áossa pres~nça, co1no ·qu~ v.iva~,. 

· as· iniag.éns de~sas creaturas que .. se dedicam · ufi.icamente ao· 
· ~~rviço da ·Patria. · (ZJ!uitos apoiados; muito .be.1:n.) · · .. 
. . : .... Et1, • portanto, na, propqsta que· apresento,· p.~ço ao C:on~ 
gresso ;·que de.crete·/ o Pantheon Nacional, ·sendo Benjamin ·(Jón-
stant a .prip.1eira. ·.figura :que entre ne:ss~. pantheüri (Muitps. 

·: apoiadós), COH.l,O symbol·o da grandez:a da ·Patda .. (Apoiados. 
: Muito .. b:em! Muito be,m!) '. · . . . · . . ..... · · · 
. .. . ·.·Agora~ .Senhores, é preciso sahir deste grande nivel, por
,. que, ao· -ladO: do 'infottunio .que feriu o paiz, está. a desgraça 
- que cahiu ·sobre o lar. (Apoiados.)· . · · _. . . . · 

. · ·~ Pois bem, v~n1os en1 -auxilio de$~a f~milia, que: dev~mós 
:.;~ .. c·ons~der~~ ~cc)J?jó ·nossa, conJ.,o · p~rte·n.oemdo · á :Patria. (Mu.itos· 
.. ~apoiados ~I Mu~to. bern! Muito bepti); ·. . . . : . 

· .; · Vamos· em auxilio della., ·e ei.n npnie da Nação, va,1l).os, de-
. cretar uma pensão que· possa- ·arr~parar essa f.ani.ilia . (.~.lluitps. · 

., · ~p.oiados~). Elle· ·sacrificou.· .a sua. pes·soa, porque colloéa:ya> a. 
Patrfa. acima .de tudo . .. · . ·. : · . . · .. 

·. . . P~eço, portanto,. ao ,Congresso. que, ·r!3vestidb 4e su~ grap;Q.e. 
. . . auctoridade, decrete ·ern norr..'.e de· Benjamin Cori.stant ó Pari.

th.eon· Nacional. e/ decrete 'tamhem · uma pensão capaz. ·de sus-
tentar~ sua' família.· .(Muito: bem/Muito beY.m!) · · · _· 

. ·,~ 

y~:rn á. M·e.sa· .. e-é lida a seguinte . - , . , 
' ,·, 

. lndica.ção · . 

.... (l. ç·on~t~ssq ·NaçiQJ}~!~~. a.vpea·tt4P .··a .$],. '$~eépÓienaJme1lt&;~ 

.todo~ os poderes. e -direitos que lhe confere a Soberania Bra~~. 
· zileira nelle depositada, decrelª-: . ~· · · · 

· · · : .. · ·.1 o. :Fi.6à declar~d6 ·dia· de lucto na~ional o do faÍle.cim.!3nto'. 
do · Gener.a:l Dr. Benj~rr.tin ·dot:tstarit,: Pab:>iarcha da · Repuhlic~.: 
l3razileira; · , 
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2o. Que no prin1eiro anniversario da proclan1ação qa Re
publica so,iarn ·feitos solennes funeraes, en1 noll!e da ~a-çao, e1n 
honra ao grande hon1.em; . . ... 

·3o. Que seja~ creado úm ·Pantheon erri honra aos grandes 
lhoniens da Patria Brazileira, onde serão ]nhumados os que 
a·::~in1 bm1l rnerccere.n1. da. Patri~: confor~!11c q~~~retare1_1; .. ~s 
rut.uro~ congressos, t~Pnoc) aesdê J·~1 1 nd1Caoc.. o Dr. BenJl.tn.nn 
üSH!.,taut' ·· . · · · : · · . 

·:to. :Que se .decrete urúa ·pensão á v i:1vrt u :t.s. filhas ·de 
B1:;1_larrlin · Constc::.nt; · . · . · · .. · ·. . 
.. · .. 151°, \Levante~se a· sessão de hoje, consagrundo.-a em honra 
e hotneagem á mernoria de Benjamin Oonstant. · -- Atü;t::ides · 
Lobo · · 

o ·Si": Záma - Sr. · Presidente, creio que a indicat::ão do 
Sr .. repre.sentante .João Severino está iriteiran1en~e )igàd~ .. _ao 
IH'OJecto apresentado pel<O Sr.. representante Ar1~trsles L'Jbc.,, 
co1no versando sobre o n1esn1ü· assu1npto. . . · 

.Mas . a propostà do nosso H lustre coHega João Sever1anu 
não realizaria· os desejos da Nação representada pelo Con

. gresso; seria, ·pelo rr~·enos,. um plano cUja exe-cu·c.ão ·muito se 
de'Inoraria. ·Por isso, pre:f~ro o .projecto. ·<:lo ._:Sr.. Aristidc~ · 
!Lobo. E con1o a,;questão, no Ineu··pensar,, (~ da ordem da1quella!)-

. que 'não pode1n ser. adiadas, Otfsa"ria :p~dir a:V ~. Ex. _.que con
su1te ·.ÚI tCasa "sjconverri em que discut.ani.os n:a. sessão· de hoje,. 
approvando ou rejeita.ndo 'a pl'Ólposta' do Sr. Aristides· Lobo. · .. 

· : 1,rata-:-sé :de ün1 · cidadão de re-con1n1ehdaveis servicos á 
causa dá .República, e estou certo· de que. as homenagens ,que 

·· f~ze!mo.s á. 111emoria. desse. homen1 n1erec~r~?.-·os applausos da 
Naçao Inteira. (Mutto, be.rn .• ). . ·.. .. - ·.. •.. e ' ' .• - .••• 

. . UM:A. :Voz -.i · .. S~rão ·. ~oucos ._· e1n' .relação:. a·o ·s~tL n1eh~c:i-
.... mento ~ ·. · ·· · · · · · · · · . · 

·. 0: SJ:l •. ·Z·:.~MA ·-···.-.'Eis -o, que .. tiriha· a··dtzer ~ ·· .. 

. · ..• 0: Sa .•. PREsiri,E~TE . ~ _ lia · ()u:tras· ])~opostas . aÜincúitês a"ti 
. rnes:tnó·· a:ssumpto, .:e eu deseJava saber'·. si o· r:~querii11ento do.: 

nobre repre,sentante corriprehende .todas~ . ~ · · · · · 
-. , __ O.SR .. _·ZÂM~\· __ ·_·_ V.~·Ex..'póde· pôr' ,e~1 dis·cussã~: quaes-.>. 
q~~r_ out,ras · 1pro.postas · .. 1llei1os · ~mplas .. .-d9· .. que . esta;·. po·l.'que: · :. 

· poderrr querer fazer· outras .manifestaçoes. de. pez'ar, :a· que me 
. ; úãü' ,opporei. ~ '1.\fa.s .'esta. ·é .~ssellcial;. f3· deve- ser> realizada :pelo' 
.· ,Gongtes_so, pot~ uma .votacao ,·soJenne' .. · .. ; :, · · · · · 
·. · .ü $}l. ·;P,R~Sito-E~TE· ~- 9.s ribores repr}3s.ehta~tes. ··compre~·.· 

.,. Jt~t)~ern a: dt1fwuldade ,em que me· acho~ No Hegnnento ·nao -se·· 
·acha ·t,raca·qo. o:proce·ss·o .por qüe devemos décretar. ' .· . . . ":" · 

· . . ~ .;< . 0 8~~ ·.zA~A. ·~ ·· ·9S .. h?n1ens. politicos, n,ão : ~:e·. ·pre~}detn . p~r .... 
· e~l::iaS· teias. -St .o. {~ongre~so --r0solver. que· ·se 1na-nde ·construtr 

un1 .:1~1onui11er1to, .. para: :comm·mnorar·· .. os · se!'vi·ços · .. ·de. Benjanán·. ·. 
·c_onstant~ .'pen~o: qü.~'·não' ha o_utro caminho rsenão. v~ . Ex· .. fazer · 
un?;of~i:c.ro .aP chefe· do ~Governo, eorjin1uh:ican:do .. essa:re~o1uÇão·· .. 

. d,o,.·C_ongresso,-~e·soluçãoqüe: o· 'Gov·erno não te1n senãó 'de ·cuin:..· 
: .. pr1r; · · · · , · · 

. . . :o <sn_. PRESlEDNTE '_· ': En1 a ttencã·O '. In~SJl~O- ·ru O.rancieza' do 
obJe~to e e1n ·honra· ao rr1orto, ·nãô deve1nos· tnandar~· daqui uma 
moç_~o, qu:. out~·a q~alque1~ resolução, que .possa ~er illudida :·pelo 
Govern0 . .'ProvisQrlo.. · · · 
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O que 1ne !)arece é· que, manifestada a- idéa, podia este 
objectivo ser reservado para o Congresso ordinario, onde se 
decretaria a manifestação·· de modo a obrigar. o Pode:r E.xe~, 
cu ti v-o. · •: 

O SR. ZAMA - Sr. Presidente, sou mais justo .c~ o que 
,V. Ex. para con1 o Poder Execütivo. 
· Não posso admittir a hypothese ·de que o Poder Executivo . · · 
tente~ i.lludir un1a resoluç.ão do Congresso·;. isso seria desairos9-... ~ 
para o P·ofler E.xecutivo. .;-""_,.. 

· UJVr SR. REPR~S'~NTAN'I'E. - Como já o fez. ../ .. >·_,.. · 
O .SR .. ZAMA - Elle, que repr.esenta, con1o nós,. o voto. lia~ 

cional, não p6de deixar de se abraçar .comnosco e111 urn · mo-· 
rneneto. destes;. deve ser. o primeir_o a dar curr.l'P.:c-imep.to áis 
·inspirações partidas daqui do ree1nto da rep_:r-e·Séntação na-
. cional. . ·. . · · . · . . "'>'.·/ ,,- · · .. 

· ... · . Si, PO.I,énl, o · P(Jder Executivo _g.t:;jz'8·r illudil' o Congress&, : 
i Iluda-o; fique-lhe a responsab.iHctáde e o me rito do seu acto; 

O .Congresso terá fcito-',_o·· seu dever: e entre a represert
.tação· na·cional e .. o 'l;)'ôâer Executivo · ha o. juizo superi_or ··cta 
· N açã·o, qu~ __ ,.fa-r;át'Justiça a quen1 a .. ella, tiver direito. . 

-~~~'·/~sfe. o n1eu n1odo de pensar neste ·.e.aso. · 
.. _:.,,"""~~~;:·;·~-0 8R. PRESIDENTE .- V. Ex_. n~e~·ri1o reconhece. a· po~si-

. ·· . ->·,~·,'·""'~- ·. t;ilidade de ser tlludida a delibera·ção elo. ·Congresso . 
.... ;. .... 9~ •' . ' '·. · . .' .. ' ··. . . . .· ~ : ·. . .· . ' ·' . . . . ' 

·· · ·. ·n .SR: ZAMA - Err!' todas as hypotheses pó de sei' i Iludida •: 
: ü. ~Fi ... PRESIDEN'I'E' ·_ Parece·~rne que. se·· dev'ia: proceder· 

. . de modo qué fosse ohrigatoriá a deliberação do~ Congresso. ·. 
< O· nd:bre ·Deputado ·já ten1 o exemplo de. que uma -deli-

.... ·. , ·. b.eracão do Congresso- não< foi respeitada pelo Poder E.xe... , . 
-.cutivo, porque não ha n1oc1o .. de~ohri.g'al-o .· · .· .·. .. 

· .. · Entretanto, o Congresso ·resolverá da maneira que julgar.:;.· 
:ni&is convenierüe. · : · · · · . · . · . · ·. · • 

. . . . . . ' .. ' . 

.. . . o. . .SR. ZAMA __:..: v .. Ex .. consui.te o· Congresso e elle deli::. . 
. ·' . berará o· que entender.. · · .. · · · · · · 

. . . .: .' .. . . . . são lidás .e apoiadas· as $rguintes 

. . -
, .. \'· 

. ··~ . 

. . 

... 
'·· ... 

-... _,· .. ·', 

'" ... 
, 'I ·• 

··.·,. 

Jndicacões ·. 
' ' : . ., . •. .. ~ 

·. ·. ~~OJ)·onho ·que. o /:6o1igresso Nadonal~· i!l~o.rporado na tota.:. 
·. lida-de -de- seus men1bros presentes nesta •Capital, dirija-se, no 

·setimo dia do falleeh11ento :dê Benjamin Constant., em piêdosa 
· ri::nTlaria ao sagr~d.o sitio onde repoüsa o .n1agnanin1o patriota. 
~ Barbo·s.a Lhna -. A. Stoékler. -. · BezeJ .. ril. --.:Moniz' Fre'ir·e • 

. -···.-.~Arist-ides- .. ~:Ia.ia. · · · 
·•· .·· .·. O D9ngresso Nacional· decreta: 

·. A1it ~. 1 <- .·Será adquirÚ:Ía. a casa em qt~e falleceu· o grande 
·patriota. Benjamin· Constant; ·e. nella s·erá eollocada uma lapide 
· ciJmlileinorativa. · .· · . · . - . . . . 
· ·. . Paragrapho uni c o. Será concedido á viu v a· do gi·andé · pa·- · 
triota o usofructo della · durante. a sua· vida. · . _ 

S. R. -Sala das sessões; 2.1 de .i'aneiráde-:1891. -·· · Nelsón 
de· Vascóncellos AlTneida .. -· . Thornaz Delfino. -·· · Fur~qui1n 
,"'\VeJ•n.cck. ·-· Alcino Giutnabmy1., - A. Falrão, ·- B_m·bosa. L_i1i1a, 
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·o Congresso Nacional, considerando: 

Que o culto da memoria dos grandes cidadãos cuj à inter
venç.ão foi decisiva na ·evolução nacional de cada povo con-, 
stitue a base. de todas as virtudes cívicas; . 
· Que á Patria incumbe . amparar as familias dos patriotas. 

que com excepcional abnegação se devotaram. ao .bem p~blico; 
-~ . Que o cidadão Betij amin.·. Constant Botelho. de .. Magalhães, 

"i.lt:te. à Nação .. acaba ;dé perder, tornou-se credor da gra-tidão 

. , I 

.•. 

~r~~fiii~i}ausos da.·· Pos~eridade como Fundad~r . da R,epu~lica · 
Que esse benemerrto cidadão succumbiu no serviço da 

Palria; pela qual. sa-crificou-se, deixando a sua família Iia 
pobreza~ onerada em compromissos · :Qectiniarios contrahidos. 
par.a a· sua.~ o desta sub~istenc,ia; . · · . . · . · · · . . . · 
.... . :. '. ,"'1~. ' . . . . ·. , . . , .~ I . 

Decreta : ·· .;., .. ..,,~· · · 

. ~ '' ; Art ·. . 1 o • Se·rá I~vãtrta_qo Ii o ' ceritrõ . do . quadrilatero onde ' 
teve logar .a. proclamaÇão â·~''"·B.~publica; um monumento. ào · 
cidadão Benjamin Constant Botelhb·,·c-.dê._ Magalhães, --répresen-
tando-:-o ria,auelle mo·merito .decisivo. ~~""""~"'""- · •" ·. . · •· · · .·.··. :·· .. · 

§. 1?. Este· monumento será .executado ·metli-sa.te concurso 
ppblicO, ·ao ·qual.. serão .admittidos :a:rtisias ·.riacionã~'-'<o.e.., .. ~ex~ 
trarigeiros,· . gevérido a· .. escolha·.· do ·projecto .. ser .. :realizada~at&~ .. 
.15· de. Iióvéinbró :·do. cor1: .. éiite. atino,· e .. estar o .. :m.oílitínéri.to eri-. ~-~"""""·""" .. 

. gido a .t4 .. de nóvérnbró .de) arlno ·próximo 'flituro. ' . . . :' ·~.,"~ 
·. ..§ ·2'! .• ·.Pára: a .ex~eJ1.Qão .desse· :Jt:J!ODUJ1lénto fica .o· Governo .· 

da. Republicá a:utorizado a despend,er :a .. quantia. que for nec!eS""-: . 
. sària ~ . ·. . . i' • . . · . . . : . ·. . • · · ·. : : . . . . .. · · ·. · ·. ·. · · · · . 

. . .. ,'Art-., 2°·.: A ·propriedade -da• c·asa. em'. que .falleéeu o grande· . 
pat:riôta.·sérá'·adquirida pela: União~· que<á .confiará· á grrarda 

: ·dà .illüstre viuya~ :·em quanto esta quizer habitai-a·. · . ·. > . 
. · . · · §' ·-1 °· .... Flca o. '•Govern.õ .. -.da: Republicài. -autorizâdo·. a· dee;.. 
· .. ~:.p-ender a ·quantia .que·· for necessaria para· ·este fim; 

_§ · ~o. Será colloca.d~ no referido. predio · uD:Ia placa com-

.. wew!r~t~v~h .. ~~sb lie. Úlle~~'C a ilh1~t.re vi Uva, .6h d~iii!i ~na . 
ele, oc·cupar·. o. ·mi3ncionacto··predio, :será·· este·· coiivértiqp .em· 
1nuseo· de· .documentos ·d.e:·toda· sorte, -relativos á vida· e feitos 

. dO:inclyto cidadão .. ·. . . .·. . . .. . . .. · : .. ·.·.· · ....... ' .. _:, .•. 
· - .. Art.~ .· 3°.· .Fica'··o GoveTrio .:·da . Re:publica· auctoiljz:ad(). a . 

. · · .. sildar immedia.f~merite. todas., a~ ~divi(là.s' deixada~. ·pélo, Fun"'" ... · 
·dador: da- ,It'epubliea· Bra7.ileira·,· · p ::grande .. cid~dão 'BenJa1Il~t:i. · 

. ·-Cón~tant. l3otel)1o: !de :IVIágalhães .· .· ~·· Demetrio_.Ribeiro~ >::.·. ·. > . 

... . ' {.,,c;:;r:s~:d~~~;:J!'áZqR:~~:!~%eÍlto ,civicO, .pé!~ .• sua .· 
~cu:~plexid.a~·e :.m.~J1htl, ·e :'Pela· _necess_iq~ade, ·de n.el·~e· caràcteri:Zar· · .. 

·o .. prec1om1n1o do . ponto de v1sta SONal; .. deye·' s·er entregue ao ; .. 
jui~o .de :.-um~lribuD.al· quê· állfe a co:rnpetn~ia e·stheti~.a. á. ca..:. . · 

:. p~~i?age. ph.ilosop1hic~~ · .. snhórdinâdas · :am_has é ·.a:o · ·.~s~entiinento ;: . · 
patrtot~co; · · ·. . ·. -- · . . . ... . ·· · · .. · . . . · 
.. ·. ·2'>, que para elaboração desse juiz<r e apr.eciaoã·o. públie:a:. · 

· é u1n elen1entd indispensavel : · · ·· · · · · · · · · .. · 
R~~sôiv'e (· · ... ·. ·.- · ·. · · 1 : .... · . 

.- :.:> . .-,ArL:::1"~· P·:~ury.:·q~~::hpl}v;er de· deci.d:h:··:sobre escolha ·~o 

. proJecto .do monumento a erigJr..,.se ·na Capital Federal ao. cr-

. i:ladão' B.~i1Jainin·· Constaut Bolell1.o de . .'Magal)lães~· será'com-. 
· posto de .un1-represeritante de cada uma das casás do Co:q.: . .-
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gresso Naciona!i de um membro da Escola Nacional· de Be11as· 
Artes, .. de un1 arLis~a brazilciro, pintor ou escultor, alheio a 
essa Escola, e de un1 adepto reconhecido da doutrina ·a que 
se filiava o fundadot da' Re.nubliea Braziloirà. · · 

Parágrapho· unico. O men1bro da Escola ·Nacional de 
!B:~l_las Arté~ será designado pelo Governo da União e. o 
artista· alhow a e·ssa Escola será indicado. pela Mesa· do Con-· 
gresso. · . · · . . · . · . . · 

. ; Art ·. 2°. Arites do 'referido jury pro'ceder ao éxame ·dos. 
proJ~Ctos _apresentado_ ~s, serão estes expos_tos á. apreciàção qo 
P}lbhco, durante 15 dias, em uma das sal~~ do Paço Muni
Cipal da Ca:pital da Republica. -.. · Bcábosa Lirna. -.-. Bezer1·il. 
-. Rayrnundo Bande'ir·a .. -. Uchôa Rodrigues. - A. Stoc/der. 
-· . A ... Olyn.thô. -. Chagct:t ·Lobato. -- De1netrio Ri'be·iro. . · 

·,. 

Inclicar;ão 

. Indico·. que· se· c.ubra de 1 ucto; até á conclusão dos tra
balhos: con~titüintes, o .busto da Republica .. que se· àchà n~·~ta 
.sala, em Signal .do n11üs profundo pezar, que· sente. a Un1ao, 
pero~ faUecih:Jent~o · do grande· cidadão-' soldado, . o: Gettof:ü de ·. · 

· brigada Ben.Jamin Constant Botelho de· Magalhães. . · .·· · 
· · . .. . S. R. Sala dás séssõe,s, ·24 de janeiro· de · 1891.: -· A'tÍ~ · 

['ri.~o. · Fia~ho~ . · : · : . · . . · · 

· · :. ·. O <sR~ MA#A" l\tÍAcH:Aoo ·· (pelà ordem) -· Sr. Presidente. : 
.:seja qüal for a deci~ão do·_ Congresso,. aci .. edito que· .ella não · 
.p.reJudjcará a discussão e , votação da· indiciação . apresentada ·· :· . 

. · pelo·· S1·. representante. Dr.: ~T oão Severi ano da. Fon~eca, pot~q:ue · 
.... · a idéa .·é· inteiramente. distincta. , . . - . · 

· .O_· Sr~. i~êpre·sentante Severiano. da Fonseca. léinbr~ a· con;.. 
' .veníencia de se pr.omover · um~ grand'e · subscripção liaciol1á.i, ... · 
· · ·collocanào-se. o Congresso á. ·frente dessa subscripcão.. Esta. · 

: Jd:êâ nã'o ;e~chie de ornodo .. nenhum ~s prppostas de decretos, 
·. posteriorment~>apr~se.ntada~s. . · . · .· · ·: . ._ .. · :· . . . .. 

•· .... ~U.; pqr----éons.equencia, ped~ría. a ,V .. Ex. _qúe··~consultasse 
· ·o . Cong:te~rso. para qüe · dec1idis:se errf primeiro logàr sobre· a 

.· ~riclic.aÇaO;~ e,. depois;· .tomasse '.c,r)nhêci:rnento das. propoSt(lS~ 
~/·":.:> :~6 ·sa'~ PRESIDEN'rE. ct~~lar'a..:que se acham'' el11 dis'cussao 

_ -~ : tbtlas ·_as .indicações ·apresentadas · sobi'"e. o mesn1o . ·assumpto. · · · 
· : . câliêtidb· ao Congresso resolver· àpercà· ·da- prefer~nci~ .·de qual-

quer dellas. . . . , · . · 
.. : ., .(). ·. s~. DiQ.tlisio : .. Cerqueira : ~. sr;- P,rêsid.ente:- suho , á. · este 

tribuna ·.conturbado ainda · por ·u1na . grande .. dor, . esm~gado · 
· · pe1o .peso de· un1a càtastr.oph.e ·tutcicmal, assombrado e che1o ele . · 

.· a.ppr9hensõe.s, porqüe. veio no• 'futuro~ laüçada. uri1a- lariga in:- .. 
. t:errogação, pelo prematuro. e -nefasto acontecimento que. eo·~ . 

. ,. . bre de lücto a nossa cara Pat.:eia ~ · : · ·- · · . 
. . '. ·_ Sr. Presidente,· o grande··- ho1nenl· que .o1~ganizou a ·v.i:.. . 
etorht. da :n.evolução, o f.undaddr da Republica, :desta Repu-. · 
blica .que elle ·tanto amava,. desta RepubJiea que·: elle dese-
java ver_· -:desenvolver...,se de accordo' coín. o seu grande ideal,. 
morreu. ·Estalou, Si~.. Presidei:lle .. aquelle grande coração, · 

. onde_. se abrigava, puro e irnmàculado, o an10r da fáin!lia, c1a 
Pat~r1a e da Hun1anidad.e. Estalou aquelle nobre coraçao, .que 
pul~ou. :sempre pela ho_nra,. pela liberdade e pela justiÇa; des-

' . 

/· 
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pedaçou-se, Srs. n1en1bros do ·Congresso, aquelle cofre prt?-· 
ciosissin1o de todas as virtudes, que oran1 un1 the~ou J'o ela 
Patria. (NluUo bem.;. rnu.ito bem,.) · 

Sr. Presidente, quando, na época n1ais cr.itica do povo 
de Israel, nwrreu o chefe dos Machabeus, o povo, anhelante 
e angustiado, pergunta·va a Jehovah, en1 altas vozes, p.orqu~ 
tinha lTIOrrido o mais estrenuo defensor de sua raça. A alma 
nacional, hoje, . Sr.. Presidente, pe1~gunta · an1argurada, cheia 
de angustias, cheia de receios, por ,que . n1orreu Benjan1in 
Coristant. o in1n1ortal. 

Sr. ·Presidente, elle, o bon1, o justo, o nosso i dolo, nas 
\'esperas de lançar o ult·in1o olhar a esta terra onde naseeu, 
e que am1ava tanto; nas. ·vesperàs de dar o derradeiro' ·adeus 
a esta Patría, que extrmnecia, disse: "Patria, dei-te tudo que 

·podia darte-to"; e a Patria, hoje, ·• ajoelhada naquelle tumulo 
sagradc, diz· soluçante: ""Filh_o, deste-n1e a liberdade, cteste.,..n1e 
a Republica,. e pron1etto. e-mpre~ar todas as minhas ene1~gi~s 
para que este ideal, que tu sonnavas: transforme-se em: .bri..;. 
lhante ·'realidade. (1llu'ito .bem.! Muito bem!) · . . · 

Sr.· Presidente, Benjamin Constant vivo ·ainda já, per
. tencia · á Hi-storia, porque' foi o regenerador de un1. povo. 
Benjal).1in Constant 1norto, Sr! Presidente. assume pi"opor:.:. 

· ções collossaes .. Quando .elle: compal~ece:r ·na: barrá augusta 
dos poste1~qs; :revestido da alvissim.a· e pura clarhyde. de -apos

; ·~o lo do heh1, ·da scüencia, da ltberdade. ha de ser recebido 
'con1 applaüs,os, ha de ··ser au.reoladq~ de gloria. 

·. · : ·· .· .Srs. tne.mhros do Con.gres:so,· uni · dos . 'n1aiores' oradores 
s~g1'ados disse : . .·. ·. ~ · . · · -.· . . ·· . · · . .· 
·. · · uE' da n1Ó1~te-·qu·é .coin~çà.:arevelaç.ãó do ségr.edo da~·pre:~ •·• 
destinações humanas;'' ·< · ·.· · · · . ~ .. · ·. • ·· • · · . · .. 

. 'Si;·: eu.·' si- .. ·Presidente, . acreditasse·.: .no .. dogma théolo~ico . 
da ·precte·stinaÇã'o, . diria:_< Benjamin Gôristant foi. um pre~· 

. ;destinadO. · · ..•.. · .. · . • . . ... . • _ . . -~ .· ..... · · 
... : ... ~Predes~hiadó. oU: não~ Sr~ Presidente, elle fOi o- sem'i~deus 
dà'. historia c.onternp.oranea do Brazil; sua :ob_r'a viverá, .ere·s~ 

_·,.cerá ·c · attiJlgirá '·os·. destinos .. que · -elle· antevia':·-. .Yi.ve_rá, cres- · 
.• cer~ e attirigirá, os- destinos qüe. ellé antevia, porqQ~ as :boas. · 

é santas doutrinàs que élle pregava, mestre· excelso> d_o· alt.o . 
· ·. · , dEi ·sua cadeir:a, ·não · foram só mente lançadas_ em ~terrà<.sa:.. .. 

. rara. . . ' . '. . . . ' ' . 
" ·· . - · · ; :~E, JÜ•íj'cjsO' ter. ·ré: na· puj.ariça désta ·geração,· c(ue- surge, 

· .ehe'ià 'de: pat~ioti'smo; ·eheia-- (je ·:energias ·e :cheia. de talento ~l 
· , -:sr. Presidente: .. :fui. incun1bido ·pelos-: m~us ·. eoUega.s;. re

7 
preséiüa:~.\tos _âa J'façiio :C ,di~eipülos. de -Benjamin .. Cotistant, ·:de 
apresentar: .ú ··lVfes·a ·. e.ste: voto :de_- p.ezar~···para: ser· dirigido á. 
·farníli a. -:do gr:üide_' PâtriarGha •. da. .. llepubliea .. 

. : .,~eá):. á:-~'iosa: .e -~:·:·f.i.dá_.·o.· s0·gú~_nÚ~ · · 
~ . . : ~:. : ' ... ; : .. 

. :'_'··. 
.. , .. . ' 

· ·· · . ~ ·•os. ;abaixo ... assign~dos, ~·r.1~brÔs do .. Congressci Consti~ 
tüiliLc. e d"is~ipulos :do.· eminente cidadão ·e. PatJ~-iaréha..:·da He
pttblira, 'General· Benjamin Constant· Botelho de· Magalhães, 

. que ·acaba de. desapparccer ·clcnt;ro os vivqs, jüstm~1entA quando 
· · a Patria · -nlais earecia dos seus serviçoE-J A do seu patrio

f,ismo, peden1.que D Congresso .mande inserir na acta da SO$São 

. ~ . . 
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de hoje este voto de pezar, sincera hon1enagen1 prestada á 
n1en1oria do · rnestre, cuja perda pPant.eiam e classifica1n de 
urn desastre para a Nação. 

Sala das sessões, 24 de janeiro de 1891.. - Jl!lanoel Val-· 
laclilo. - Ga.bino Besouro. -. FeU]Jpe Schm1idt.- - Carlos de 
CarnJ.WS. - Barbosa Li1na. -. Serzedello Corrêa. - Mannel 
Bezerra ·âe Albu.querq'l.te. - Fr·ancisco de Paula .Ar~gollo. ~
Dion·isio Ce-r·queira. -- Uchôa Rodr1:rrues. - Oliveira Galmio. 
- Bella1•1nino 1l1enâonça. -· Pjres Ji'erreira. - Bezerril Fon
tenelle. - Baptista da Ll1otta.. - Lau.1·o Sod1·é. - Tlúnnaz. 
Flore.'J. - AthayrlP. .funim·. - A. Aze·,·e{f.o. - L. 1liil:lle1•. -
Espirita Santo. --- D. · .!. Dom.ingues. -. J .. RAtum.ba .. - '/Orié 
B ev'i[.aqu.a. . • . 

·. O Sr. Laura Sodré (1llovirnento de: attenção) - Sr .. Pre-
s~àente! Srs. men1bros do Congresso! Hezam . umas .lendas an

. · tigas que houve uma providencia criminosa e perversa, que 
· entrava de quando em vez a abater e a anniqu1lar -jmrperiog; 

un1a providencia bastanten1ente cruel,· cuja· 1não de ferro pe
sava en1 algun1as occasiões .sobre uma raça inteü~a; un1a pro
videncia, . que se deleitava· con1 o: esp~ctaculo do extern1inio 
de eiàades, de povos e de nações, con1. as · n1aguas e .afflicções 
do·. genero htunano. . · · · · · · 

1Dir-se-ia que estan1os · en1 un1a dessas horas. t.ren1endas 
.de expiação e de luctq. E penso que não ha uni só coração 
de brazileiro, qüe saiba ·sel-o, un1a só ahna, · que generosa ·é 
grande seja, .. urn ,só peito,. no qual .sobejetn algun1as fibras de 
:patriotisn10 para pulsar, que deixe de sentir-$e an1argurado 
e. fundan1ente .golpeado pelo pa.ssmnento prmnaturo daquelle · 
qu~ já passou á ·posteridade co111 o titulo; glorioso· de Patri~ 
archa'· da H~publica Brazileira·. · · 

· · ·Senhores·! Assis.te.:..,me ó direito de· humedecer · com la
grimas aquelle tumulo, .porque fui, dos que mais pod'jriam ser,· 
distinguido e honrado COJ:l1. a amizade. desse · benemerito · 
n1orto.· . · 

.... · .. ·. ·.· ·. Ttúnbem · rne diz a consciencia ql.ie lidei por correspo.nde·r 
á estima e á eonfiança, que·sem·p,re· ·mereci~ consagrando os dias 

. da .minha vida, auxHiartdo com sinceridade e com lealdade o 
. grande·. mestre, que soube levantar no coração de seus. disci
·pulos . · os sentirhentos rnais nobres, m.ais exaltados, n1ais 

· · ~ .:sublhnes. · · .· . · ' . ·. 
. . . Na hora ein que a Nação .Brazileira, eon1D10Vida até _ás 

lagrirrias, que prant{~am todos c cidadão H lustre. que se findou. 
·procura :render ao. filho beneinerito o preito de suas· hmne...:. 
nagens, vejo apparr-~c.er no :seio desl·.o Cong-resso varias pro
postaR inspiradas todas Jielo désrjo dn perpetuar a rnemoria 
rló grande ·patriota. ·Não sei si haverá aqui .algun1 espirito· 
tão obsecado, .algurna ahna tão c_riminosa, _que recuse assentir 
·á. idéa grandiosa· de. pagar a Patria esse· tributo de gratidão 
a' quem .. tanto. e tanto .à· nobiJitou c enalteceu .. (Apoiados.) 
. · E· quando houvesse, eu perguntaria aos n1embros deste 

. nongresso: Qüe valCJn os :vossos monun1entos,. qnn valern as 
vo~1sas. esLatua~ de bronze? QuA significam as voRsas JT:).ole~ de 

. ]J1arn1m·e on g1.:.an:ito, quando· Benjanlin. Constant t:mn já eri
gi do na H is Lo ria, arc'hitectarlo rla\Ctuelle material, ·que o ten1po 
não pôde ncrn ousa dolir, urn n1onunwnto mais pr.rennal que 
ó bronzP., tPr-e prn·enn-ins, tinrcruc r~lle passou aureolrtrlo eon1 

· os espll.'nd.orr.s da gloria~ irnrnortalizado pelas niais santas 
tl~adiçües desta Naç.ão. '? ! 
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Ha quem bem não saiba medir as proporções extraordi...; 
narias, irnmensas, diria quasi incomn1ensuraveis, deste per
sonagern, que desappareceu e sun1iu-se sob o tun1ulo, porque 
ha espíritos tão alheiadc-s á moderna concepção scientifica do::, 
factos sociaes, ·como a tern delineado os philosophos de 1naior 
valia, que. ~hão atravessado o seculo decorrente, que elles acre
ditam e. assoalham que foi uina sin1ples insurreição de ca
sernas toda essa enorme Revolução nacional, qh~ sacudiu o 
Brazil inteiro. · . , 

E, sei que est~ Revolução viril foi apparelhada desde 
epoca remota, pela prégáção pertinaz dos propagandistas in-
cansaveis da Republica. · 

~·sta Revolução 1lão foi UT.Í1 levante á aventura. Foi um 
conjuração sabiamente tracejada por Benjamin Constant. · 

Esse phenomeno social que soube. prevel-o o ~sp~rito 
adnüravelmr.nte lucido de Benjamin Constant, realizou~se 
corri a preêisão e· o vigor com éJ:t~:e o astronomo marca a pas- .. 
sagen1 de· u~ astro no fundo eseuro do firmamento.· Na ho·ra 
en1 que o desalent-o ia ganhando to.das a·s almas, e que todos 
nós, os mais audazes,· os mais energicos, os mais desassOJn;.. 

. hrados, eo-:rh1o . que· ehtravan1·c·s a descrer da effectiviclade 
d~ nossos es'.fórçós para operar o i11ilagre da . -resurreição ·da 
Pati .. i.a abatida .-e· ailniquilada, sob o regimen · criminoso ·da 
corrupção 1nonarchica, vimol-:o apparec.er ·. como · un1 1i.ovo 
Saulo, ·prégàndo a fé_ conto ardor do.·apostolo, com,· os en.:.. 
f.hit.siasmos de um illumitiado, de um vidente·. De muito 
que elle haviá. tráhsformado R. sua cadeLra., _de prdfessor.em 
urna tripodc . sagráqa, de .. oildé Jazi~ a prégação do evangelho· 

. · d eri1bc:httico, . doutrin.anqo à ... r,ribe idade . 
· .· ·.E, ·no instante . decisivo · élle .·soube- trarisforni.ar-.sc cri1 

· um. batalhàdO'r;. cujh ·energia, .cujo valor só tem por · compa- .· 
~aveis a audacia ·e o d~n()do dos grande$ athletas da. Edade 
rrif'~dféval,. ~. elle~ . CUja. alrDià doce . C.· serena. attra1hià ··todos OS . 

~óNições. . ( .. 4.poiados ~) .. · . .. · . . . . .. · . . . . . · 
. . . · Sei qúe está na c.orisciencia ·de lodos. este. pen.S.::1Irierito, que 
ouco ·traduzir ·pela~. paláv1~as de todo mundo: elle foi o·. :pri- . 
n1_éiro, entre os heróes. ré.inihli·Ganos de t5 . de ·nóvCmbró . 
(Apoiados.). . . . . . . . . . .· .. ' . · .··.. , · · . . .. 
· .. Sénhorés! Sou _quási suspeito falla:hdo de·ste .home.m;. ta·~ 
n~a!Jha er~ .;l :v~ner~çã~ qlle, .. elle. U1e. in~P~r>àv.a,- t.ão gr~nde a' 
amizade que eu lhe tributav~:· Nem a ·mim· cabia a palavra:·· 

: ·[l~~t~- mo_n1_~nto .. l\fas quiz c:Iize~' _a este. Congresso que _rião vejo . 
og_ns'lde!aço~ê de ordem,. -qu~ nao ppssam ser pr~ter1das; que 

-n~o V~JO pr~cedentes que. nao deya1n s~r esqueCidos, normas .. 
· que nao haJam de ser v~oladas, ·para· esta Assmnbl1éa, que· é • 

a N:ação .. em nome da Na.ç·ãc-, decrete ·as Jronr.a'S mais a'ltas e. a~ 
.toais subidas homenagens. a ,BeriJamin Constarit. . · .. ·. · · · · 

. ' ' ~c~.edito; .. ào. i!lverso .~() 'que. ouvi', di~~r, .. que ' ·IlO. Poder 
; . ~x.e.c.utlvo !la9 .. ha:vérá quem ·queira .. ou. quem. oüse: .pôr ,e,m- .·. 

n~raço . ao cumprimento da vontade, llvre e. soberanamente. 
maiüfestada por este . Çóngres$o, porque á testa· . do· Poder 

.· Execu.tivo · está uJn · homen1. -que · não. pôde 'deixar de · te.r por. 
Benjamjn Cons:tant a ""eneração. , .que a gente · tem por · · .u1n 
gran'de. ·C leal amigo . . (Lll'uitos apoiados;) . · · ·' : 

VozF.s- M;uito bérh! Muito hein! ··(o ·oràdor ··é abraçad·J 
por rnuUos S1·s; 'represei~tct/nte.s.) . . · . 

. · · O ·Sr. AI1lli~o ~ffonso ·-... Sr. Presidente, ainda: betn que 
n1ng·ucrn poder a. dIZer que eu venho adular. 



-827 -. 

Ao pÁ do .tumulo de um grande homem do nosso paiz, 
pódc todo o peito que sente estremecer-se-lhe nas estrcituras 
a imniensidade da dor,· e do soffrimento nacional, vir entoar 
o seu t~ymno .selvagem. · 

Do· Norte ao ·sul da Republica, toda a alma brazileira, · 
que tinha ouviào o seu non1e, àj oel1hava-se de reverencia: e, 
prestando-lhe culto á grandeza de seu coração •beilefico, á ·suJ. 
nobilissüna int.êlligencía -de patriota, á instrucção superior. 
qu~ exornava aquella alma sublime de semi-deus, que, tendo 
baixado ·das alturas dos céos, viera albergar-se no peito 
ap!lixonado e amoravel do grande brazileiro bemdiria á har-
moniosa Providencia que o creara. ' 

. Agora. . . elle ·não existe mais, não falia mais eom os 
homens! · · . . .· . . · . 

. Os ·seus. ~iscipulos, que o · id~latravam; as gerações, que 
o tinham ouvido; as praças e a tribuna, o venerando conselho 
dos· n1estrcs: tudo e tcdos, emfi.m, emmudecidos e tomadós 
rle ·pasn1o, dranto do aconte-cimento inoffavel da dor derra-
deira, debalde pecle1n aos ventos c aos echos, uma modulação 
longamente ll1Clanco1ir:a e dorida, onde Se traduza pela ven
L!l~á. O· sentirncnto geral, a 1nagoa infinita de. uma Nação in
t.eJra. · o ·pezar sen1 Jnf~Ças, que conturb-a a alm.a da Patria. 

. · N~o.· gasten1os mui ta_~ palavras, . Srs. repres~nta.ntes do 
pr1mmro Congresso Constituinte elo nosso bello pa1z: não fa...: 
ç.arr.Ll.ls. o. papel de máos .gastadores! · . . . . 
. . ·· Declaí·en1os; mn · un1. só verbo, . que a . :N.ação-. Bi·azileir:a 

. perdei1 honteÚl; perplexa na. mais intensa infelicidade; o que 
-".-"'"<..-_,.~·~,~"'~ · charharcn1os, sem pret~nder ·de modo algüm offuscar a glori~ 

""''"·•-<·, ... d_q_s vivos, o mais gloTioso.· dos brazileiros da noya. era!. (Apoia-

·.: 

doS"'e"'"'·~rt.J,tito- ·be.rn~) . . . . . . . . 
. .·No Êg)·p·t~J~r. Presidente,. era costun1c, na hora do pas.
sarnento dos moifa:Teha;:; . daquclle. paiz~ extender na grande 
rpesa do. banquete fune.fiJ.~j:-=-pa.r.~ o jury da opinião,. o cada ver 
do rei_ n1orto,. p~râ se.r. :julgaq9 peta--con~~~iencia publica. . 

. . . Nao ha aqui, par~ que o JUlguemos, o "c;adav.~r de nennun1 
· ; • rei~. nias ·h a n1'uil'.o niais f!o · ·quo 1stó: a Jnmnoi .. ~ür-LlD·~-.~u.mp·~ · . 

. innodoavel do IBcnJan1in Constant, o ~·n1ais puro, o mais doce~-·--·-~. 
o mais affectrioso, · o mais yenerandci dos mestres e patriotas. -·-
( .. 4.poiados; m.1.f.ito · bvm.} . . · · · · · . ·. · . · 

. . ·. Senhores, estou· conve.ncido. de qüe · a.s vindouras . eras 
hão fie. render culto e· homenagens ao grande· .Philanthropo · 
O(j Ti. osso· · .paiz,. ao scrni'-de\IS brazileiro de · 1889·, cuja rne.-

.·. mo.ria nunca n1ais se ha ·~Je a.pagar . do nosso coração, do co;...· 
· · . ··r·aç.ão da Patria ! . (Apoiados; m,'ltito b~m.~), . . . . .... ~ ~ 

. Era ··11n1 grarid é . hurriatus.ta, . u1n grande pae de fan::nha, 
um .mestre. ·exemplar, de ·CUJO Ideal re~e-q.tav.~m, e se. n:ra..;. 
diavan1 todas as· bellezas · moraes; e sc1nbllaçoes magnetlca~ 

· · ·do arnor universal, e do h em cto·s outros homens. 
· •·. · Qn.anclo na ·batalhá de Maratona, os generaes .. gr~.gos. de 
Ath.e.nas~ depo.is da victoria, ertt~ndera.m 9ue se devia 1mroor:.;. 
taliza.r ·a gloria do.s .dez. eh~fcs. Invencivels, o povo athen1ense 
se .levantou, e cri~ltl,- patr}ot.ICamente, um ·monumento, ql!e 
perpetuasse a gloria de 1\hlciades, e dos outros nove sem1-· 
deuses. · ··· . · ·· · · .. · 

. Ncr painel do portico do Pecilo. o · imn1ortal · Milciad~s 
ardià ein • batalhas, á frente desse.s heróes immortaes da li-
berdade da Grecia. . . 

Quando~ tan1bem, em Athcnas, u1n dià Demetrio de Pha
léra, depois de un1 periodo de goyerno de beneficep.cia para 
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aquclle povo, já então de·cadente, e quasi desgraçado, vira-se 
vicLimado ao insulto da plebe grosseira na praça publica, 
onde lhe tinha derrubado as t.resentas c sessenta cstatuas, 
que por todas as ruas da grànde cidade, .princezà da Hellade, 

. Se lhe havütn1 er]gido por homenagen1 á SÜa D1Uita virtude, 
respondeu esse illnstre . General grego aos que lhe con1n1nni
cava1n o facto: - Nem por isso hão de derrubar os 1notivos 
pelos quaes mereci. que · n1'as levantas~.en1! 

· Pois bem, Srs .' representantes ela Nação : quer como en1 
Athenas, eon1 o quadro in1n1ortal dos dez c,Ju~fes; quer, fanl-:
bern, si algun1 dia tentar a n1alignidade proterva Jnarear o 
brilho da rPptitação · do grande ehefe republicano, cnja perda 
sRnt.ilnos. 0.· pretender derrubar-lhe a hn1naculada rnmnoria~ 
é boin,. que os hrazileiros atteste1n que elle, a par da sua 

·muita. àoutr]na e .sabedoria, dignas dos anciãos ·.dos. velhos 
1-i::m·pos .gregos, .. .pó de tambem dizer como , Demetrio, en1 

.. Athenas: -· nerrubaran1 as esta tuas, que não pedi; mas nã0 · 
.. derrubarão a virtude, . qne as .levantou ! ( .. Yuito bern.) · 

E, portanto, 11.111a vez que, ne-ste dia de lucto nacional, a 
natureza inteil~a se ·congraça, e se confrater1~iza mn unt 
hyn1no ele benç.ãos e de saudades; e da vaga hore.al á nla
gellánica, do oceanc· ~bi'azileiro ao n1ar · Pacifi.c.o, . todas. a'3 · 
vozes, todos ós ec-hos, toda-, as hari'nonias. Ie~vn1n pelos. espaço~ 
derran1a.da a ·gl'·and.3 dor da aln1a brazileira (ft1u.-ito ben1 .. ), lein
hrando. o grande homem, 'que passou dentre '"riós, ._ . cum
pramos· 6 · nosso. dever,· e digan1os á· n1oéiclade, ~digarnoS; . aos 
povos; que entre os :brazileiros preza·~s·? a virtude, laüreia~se 
o patriotismo, · glo-rifica-se a. honr:a, . e os hon1ens ·· de ben1 · 
:~,.1ão per·den1 o: .s·eu tempo-, en1 abnegar-se p'ela· causa ela Patria! 

· ('Jfui.to ber;n.) . · · ··.. . . · . · · . · . · . . · .: : .. -~-·":· 
. .. Voto~ pois, que se lhe consagrem todos os h\Qnun'f'"entos 

ilnaginaveis,. que recordem para <sempre- .o ]19lY.t:e·~·cro gr·~nde e 
. ilnmortal . ph ilantropo, que não hav~r .. á...-t,en1'po, que possa des

truir; ficando, entretanto. cerJos-·-qúe todos esses monumentos 
serão· inferiores,· beiJL..ooTirô:--a melhor·· de todas as · esta,tuas, 

. ao l11ais valj.QS!,") .... d"ê"~lodos. monumentos, ·que 'é a gloria. mesm8t 
~~ .. ,.s&tt-·-·sT.fp'orenünente patriotis1no. ~ · · · · . · . · · · ·· · · · . · ·· 

---· J.lfonumentUTit -re perennius! •. . .. · ··· .. ··:· .· . . . ·. · · · .. 
. . Poderiam, talvez, dizer~ nos que as•· estatuas· se .levantaril, · 

t.apt.o para glorificar os . .fortes, como. para ennobrecer o· nome 
.: dos covardes (.Apoiados} ; . poderiam ·Iem;twar'7nos~ a rnentir.a de 
lwonze, .·que· qnadrup~da · n.a. praça, · .offerPce:ndo. ao ·povo· ,u1na 

.: C,arta de {er1·o~ ·D1aS. Jierit por: iSSO fieará. . 111'8HOS · brilhante·, 
· 1nenos IU:eritoria,·-:a len1b:ran.ç.a:. do hoinen1 ·de be1n! ·.. . . · . ·. 
. .. Aç.01npanho, .porlàntq;. Senhores, todas· as indicações pro~ 

posf.as: votA por· t()das, 'para glorificar . .o nmne. d~quelle grande· 
·. ~wazileiro, que não· ·.póde .·morrer rio coraçã.o, .. ne·m. :cte~appa~ 
· rocer da· nosssa rn:ernor.ia. ·. {bf?,litos 'ãpóiaâos .. ). . : .. ·: • . 

· .. Elle ·.era· vérdadei.ramente urn , grande; ·un1 apostolo . do 
_ben1, dignisssirilo do 11oss'ü am.or, ·e verdadeiran1ente • mere.~ 
ecdor desta ·grande· saudade! ·. . . .: . . . • .. · .. ·.··· .· .. · .· 

. E, · tu, grande. p.omem do nosFtn paiz; grande vidente do 
teü seculo. ·soltando a' ahna nos espaços. á revoar · en1. hüsea 
da. perfeicãú infinita, -consente que· gúardmri>OS· 9e memoria o 
teu nome, .para sernp.re querido dos verdadeiros patriot~s! 

fJos vm'dadeiros patriotas, que não :vôerri ainda vingada 
a justiça na süa terra:· que não vêen1 ainda jn1plantados alü 
os gTandes ·principias da civilização n1[tis culta~ ··ou . porque 
não· seja ainda a oceasião sazonada) .para · que brilhen1, ou 
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porque a fatalidade ainda pe~se sobre a cabeça c o col'ação dos 
brazi leiros. 

Fica certo~ ou deixa que cUga, que estarernos sempre 
certos, que os hom.ens do bem, corno tu, nunca deixarão de 
se1: surnman1e.nte idolatrados,· respeitados e. adorados desla 
gl'ancle Nação feliz da terra americana! . 

. ToLl no1ne, perpetuado na nos·sa saudade, . seeá sernpre . 
urn .csLirnnlo grandio.'!o e brilhante, para que todo..; o imite-mos, 
pe1·andando {.)!E; carninlws das tuas grandes virtudes, uma vez 
que não possa.rnos todos ir11itar-te nos teus voos do gloria! 

· "\E~mquanto os rio:J para o mar corrmn; ernquanto a 
son1bra 0rrar do monte ao valle; en1quantc· o pólo apascenta-.. .. 
estrellas, o teu norne, a honra -tua, o teu louvor, eternos hão 
de ser, si o mundo o fôr: 
ln Lreta durn í'luvii current: dun1 n1ontibus urnbroo 
Lustrabunt convexo; polus dun1 sidera pascet, 

. Semper honor·, non1enque tuum laudesque n1anebunt ! 
(l.lluüo bem! 1.1/uUo bc·rn! O orador é {elicitado fe·rvm·o~ 

.~autente e ab1·açado 1JOJ~ grande nurner·o_ de Sr~. t•epresen-
tantes.) - · 

O . Sr .. Espirita Santo - Se. Presidente, depois ·de longo 
rjeriodo de de:~.enas de annos, suje-ita a un1 regimen ener:vador, · 

.. a nossa P.atria, contando en1 seu seio, err1. sua quasi totalidade, 
cidadãos· cujof:i sentimentos~ temperamentos e aspirações se 

·aehavan1 · eiD, perfeita harmonia com a grandeza )mmediata 
. desta. grande .Patria~ rr.~as muito· póde, Senhores, na. vida dos 
. :povos o . regimen .d~s governos, e a . consequencia in1mediata 
· da· appHcação de urn .systema .de- gove.rno ·que .não se aeha 

accor.de ·cnm· a índole de un1 povo. (Sern sentido.) . .· 
F:Oi" o cornpleto. desrnc·rqnamento de nossas insLituit:;.ões· 

· · po:r u1n abal1dono absoluto de parte· dos nossos cidadãos nos 
iiegocio::; publicos em ter o desanimo, como que completamente 
. orúbotado, o sentilnento. do .civismo, as energias quasi que de 
todci enfraquecidas, os deveres. -cornp letarnente esquecidos, os 
direitos vilipendiaqos (Apoiados)., as lois, as instituiÇões 
rnystif'icadas, tc·das a:s classes esphaeel;adas. . 

. . . ·. Mas,. por felicidade nossa, Senhores, uma das· -classes a 
· · ·que n1e honro de pertence-r, o· Exer.cito, considerado como 

· uin ·p_ariá da sorte. entre o:s brazileh'os, acof,tun~ado a. diario 
e longo regímen de. provanç~s~ ,poude .':er injectada~ en1 :seu 

. opgan1smo as energias da mo~ Idade m1h tar. . 
. -~ iDeveria dar. o tom caracteris.t.ico a essa e lasse especial, 
:rtão tanto ·enfra,quecida, porque a adversidade é a escOla das 

. energias,· ma:s, . forf,alecida por longas provancas, essa classe 
te"\~e a felicidade de :encontrar ·er.n seu seio un1· hon1em que 
estava.·. talhado para assu1nir · a attitude i·eg·eneradora ... 
. Saben1os que g·raride hon1en1 é aquelle q:ue resume os 

· · ~entin1entos da occasião, é·· aqüelle que armazena as grandes 
qualülade-s do n1on1ento, é aqüelle que personifica as grandes· 

· as·pirações. de · uma. na'cionalidade, de maneJra a. iinpulsion~r 
se ti organrsmo na senda Q.o p~og-resso; pois bem, nesse dia 
de : co1npleta desolação, ·encontrou-se Benj.a1nin Constant, o 
hon1em que, a par da cordura de sentimentos, tinha a energia 
de· ferro; o hon1en1 ·de. puresa de ·caracter, que tinha perfeita 
intüi(;ão dos destinos sociaes; o hon1em gue sabia ineutir a 
inteü'eza de seu me-do de pensar en). todos aqu~lle~ que tinhant 
.a felicidade de ser ~eus dsicipu~.os ·: · · 
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. Benjamin Const·ant resumia em sua pe:rsonalidade as 
"'drtudes que se tornavam necessarias para a regeneração de 
nossa Patria; e como se estivesse findo o seu papel prin
cipal,. que era fazer incutir nas massas e em nossa população. 
a convicção de que era indispensavel fazer um-a mutação pro
funda e.m nossa organização ·politica, .conviccão essa qu0 
deveria endereçar a nau do Estado para um porto de salvação, 
Benjamin Uonstant descançou. . · . 

·.Suas glo1~ias . ·e sua grandeza são aferidas .pe1a transição 
que f iz.enws; elle foL o grande fanai que dirigiu um povo des~. 
viado de seus destinos e que !hoje retoma Q, cam~nho da re
generação; e neste momento temos de lastimar a perda do 
grande cidadão . · .· . . . 

. · ~Ias, deante de . suas glorias, o seu de$apparecimento. 
quasi gue é m·eran1ente illusorio. · · ' 

'Elle deixou de, viver a vida n~terial, mas a vida ID!lte
rial quantas vezes· a sa·crificamos por algum1a cousa que jul-
gamos de maior impo:rt~:Q.Qia? . · · 

.. A vída m.aterial não pren<;Ie o cidadão que visa. o ·~um
prin1ento do ~eu dever, e muito menos aquelles que vis~n1 
salvar. a .. :bonra .. da Patria. ·. · · . 

. Benjanlin Constant não morreu; Benjamin Constaht ·vive 
na mocidade do Exereito, e. seu, cc·ràc:ão ·puls~.com o coração 
dé todos .· os bra~ileiros. (Muito bem, I Mu.ito .. ·bem !) · ·· ·.· · . 

:· ~ . · () Sr.· BarbQsa Lima diz· que por mais ·que se procurasse 
D1JScar. inspiraç.ão nos . s~ntimeritos· de. veneração; pàr . mais 

.. · · qu~ :o Qo:b,gresso ·.se esforçasse para acalentar esta grande_ 
-dor;. ó or~dor -~e1n ·:a certeza. d~e ·que jamais s~ coiise:gu~ria dar· 
a,. e$sa~~doloros~ co:rnmemooaçao.- ·cte ,um g~a~de ~orto·. toqa a 

. solenn1d~de. de:_ .que· o .. momento ·:esta. a .exigir ·de todq~ . o~ r e;.. 
· presentantes· do· Congresso. · . .· ·· · •. . · · ~ ·. · · · 

o. ·;órador declarà qúe ·dá. ;_conscientemente ·o ::seu .. voto. 
a· toda -séri:e de ~edidas JeniJbradas. ·:na. indicação. a:prese11ta:da 
.pelo .. ~e.u :c·onega Demetrio Rib~iro. ·· · · · · . 

. : ·-{\ ... vi uva de 11enj~n'tin -Con:stant .· ~--. seus .filhÇ)S ·estão nas· 
co.ndu;oe.s de ser;,; ·constdet.~~dqs . q_om.o filhos . d1lectos ··.de~t~ g~- · 
nero~1ssm1a Naçao; e, assim, nao ·será por ·Urna suh~crip·çao /. 
eo1nmutnn1ente · levantada que dev~mós: ·· ga,.rantir· ·a supsis.- · 

· · tenci~. n1aterial , da f'amiHa. de tão i Ilustre cidadão~ :Nestas· · 
cpndições, o ~rador toma a· liberdàde · 9e envia:r á ·~esa urr(a 
proposta. (Le.) . · . . 

'. · O Sr~· Erico Cp&lho . (M o~irnen.t'o ·de attenção): ~c· -8rs. · ·dp:: 
Congres~_o,. Sr .. Presidente, :ha dous .dias que eu fui. depôr aos 
pés qa dignissima viuva do GenQraL ~enj.amin Constant as ex~ 
pressões .~e m~u pe~ar. pela peTçla d~ .un~ ~;migo,s!nc·~ro,. e· as 
conçloletlCtas qge, .. por telegramJ::Qq~, meus· cpmprovin<nano.ª me 

. incumpirarçr1 . qe f,ra~sm,ittir, ::,í>f~m.ilia d~ 'finado, orgúlh:o. do 
-~stado do Rto de Janeiro, de ond.e. era fllho, · sendo glori~ do 
privo· b.rázileir~. · · · · · . .. ·· 

. .·.. ' H:~je,: ve~tto render. preito de homenagem á'. me~oria ~do 
.. J~t·e~laro . patriota, que todos n-ós. pr.ante~mos, em oq.tr:~ · • qua~:. 

Iidade. . · · . · · ·· · · · •. · . ··. 
·. · ' Nâ() · ~ó como representante da: Nàçã.6, depl!,tado · aç- .con...: 
g·J;esso., a{1n1 ;de· consagrar l~g~lmente. a ~evoll1Cil0 gloriOsa de 
_ql1e .Be~JaJ;In.n C<?nst~pt fo1, .. 1ncont~sta'Y~Imente, . o promotor 
·(Jll?Jttos apo,tados J ; . naq · só . como ctd,adap .que ·se compad~çe 
p~la desgraca enor~e que a~aba d~ ferir a sociedªde brazl.;.. 
!~~I!.a, na. pessôa de· um 'dos seu~ mais ca~Q~ opera;rio~ ~ 

. '. ~ . 
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brilhantíssimo ornamento (~1uitos apoiados); como, tambeln; 
na qualidade de obscuro discipulo de Benjamin Oonstànt, 
subo á tribuna para exaltar o finado, n'lestre incomparavel, 
que soube incutir com o amor á Sciencia, na nossa brilhante 
mocidade, o espirita de· independencia, o · enthusiasmo, a 
energia patriotica que impelliu as nossas escolas de guerra, 
oú pa~a m~elhor dizer, e·scolas de civismo, na vanguarda da 
e-olurnna revolucionaria á conquista da Republica. ·. (Muito 
bem; muito b~1n.) · .. 
. E' ao rnestre, sobret~do, que . presto cordeaes homena
gens, ao mestre incomparavel. · (Muito bem.) 
· · A' circu1n.stancia de ser discípulo e amigo de Benjamin 
Constant devo a fortuna de ter Sido testemunha de um dos 
uJtimo.s . episodios ·. de súa vida, que te-m r.elação ·com a. fun~ 
daÇãp. da Republica, - episo~io que o elevará a.inda ma.is,. si 
é poss~vel, na ~stima da Naçijo,_ episodio que não posso calar 
p~rante o Congresso. . . . · 
. Senhores, é prec~so que, eu vos diga: __ Benjamin Con,stant; 

Çtquella aln1a h eroica, n1ixto. de todas as virtudes, de bran
duras e energias, chorava. ás vezes 1 

.. · :Pó-de~se-~lhe arpplicar o que o poeta francez diz em .geral 
da alrp~ de· h01n ein: ··-. De ·verr·e pour gemir,. d1 air:ain. p;(!ur 
1·ésister ! ... · . · · · · · 
· .. ·uma ~anhã · vi~o chorar, no sanctuario. de: sua ~a7. 
1111hª, lagr1mas de Sftudade dos ·ctias aventurosos· de. ·novet:nbro 
de 1889,. quàndo ainda· não tinha .murchado nenhuma. ·das 
noE;sas illu~·ões, quanqo nos assaltav;1m apprel!ensõe.3, de toda 
4 p~t·te, p-ela sorte. da · -nepublica, ao passe· · que ·surgia-:t",Q, 
tarnb_(3rn, · esperanças de todos os anooulos· · do ·~paiz.. Transido· 
de receios ~e co_rnp'lovict.q pelo. que vi, dei~me pressa, ~:ql ·re~ 
~o.!ll~r as 1llusoes perd~das, as lagrimas ch:ora~as _.por· ~er~- . 
. Jarrnn CQnst~nt,. e tudo vos ~rago, soll q. fórma de. um r~mr.-' 
lhete de f.lôres desp.otaçlas ~ -de . ~n1 punhado -de diªmp,ntss 
·que deposito na M·esa ·do. Congresso Constituinte. Em troca 
çteste · thesouro, Senh.ores, . e11 vol) . peço, ·em .. nome . dD· illustre 
P!ltríoLa que . partiu .antes de·. tempo, que o Cong~esso envi4e · 
esforços· p~ra. endireitar a Republlca, si ell.a não. v:;ti bem, e 

· . trat(3 ·de· consolidar esta . obra · ing~nte, que foi a continl}a 
p:r~.occupação dos · ultimos di~s qe ~'U.a vida glor~osa;. de· tal. 

· ~nod.o q-ue ·o hist.(jriador hr.azil~ir() . não · possa ··dizer d~ Ben~ 
J~min Constant q mesmÇ), ponto po:r ·po~to, que TaCito ~s
creveu sobre·. a v1da de Agr1cola, celebre ge,~~ral rom~no: -,-. 
:Viv~t~ co·r.n honra, trabalhou com gloria para o eng.rarW,eci-

. rne'l;tÜ:> tle seu P.aiz., e so.ti,be ru,orrer a tempo de não as~isti'l' 4 . 
deshonra da Patria1 (.Muito. bem; muito bem.) 

O~ Sr. Den1etrio . ~iheiro. -;.. Sr. P:residente., Srs. do . Con.:. 
gresso, não· me · propon,ho fazer . o elpgio do illustr~ morto, 

· cuj.? ·.· rnefuoria. c~ meça_ ·a · Na.ç~o a rever~nciar. Não é nf}Ces-
.. sar1o,. Sr.. .)?residente, :}CCT~se~·ptar qp,tras palavras sobre . a 

vida do .eitninerite ci~~Q~o, · d~:[>'ois qu,e ··o. Coilgres~o teve a . · 
. opportunrdade. de ouv1r a. palavra eloquente dos ~I verso~. re
presentantes desta Assembléa .• E1n todo o caso, . devo atzer, . 

. po:sso n1-es1no declarar qué: rio Governo da Re·publica houve, 
talvez,· um unic.o estadista-, e este foi Benjamin Co11stant.. Es
tadista foi e11e, porque -soube inspirar-:-s'e no conhecimento 
cabal 'desta doutrina quo. há .. de salvar a Hum~nidade,. no 
conhec~Ii1ento desta do1;1t~ina que se prenqe~ a se~ turno, ~o 
'Conhec.Imento con1plexo das leis da · evoluçao. S1, por ven-

. 1u~a7 Benjamin Constant nã.o fQs.se um espirito · lucido· ·e p~~~ 
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pal'aclo: não tivesse elle se firn1ado na doutrina do prinwÍr'o 
hon1en1 deste seeulo; não fosse ellc un1 discípulo de Augusto 
Con1te, e, sern duvida, não teria forn1ado o coração e o es
pírito, Lot·nando-os aptos para co:mprehender as leis d-a evo
lução htunana, bern con1o o que n1ais convinha ao noss.o vaiz. 

Dó estudo Ineditado do passado elle partia para prever 
con1 segurança o futuro, e, dest'arte, aconselhar a conducta 
no presente, . que elle , assegurou en1 relação ao nosso paiz, 
nas lições que fez á n1ocidade, que o venerava. Elle será 
entre os cooperadores da installação da Republica o seu prin-
cipal fundador, corno estadista, que o foi. . . 

Por este lado considero .que elle. ainda não esteJa perfei
tamente julgado en1 nossa P.atria; por este lado acredito que 
ainda .as opiniões se dividam, e que haja alguem que· possa 
suppôr que. elle ·não teve .a necessaria energia para reagir~ 
.contra todos os desmandos dos prepot·entes. 

Poré1n, dentro de pouco tmnpo a· historia do Governo 
Provisorio .h a de ser feita, ·.e então reconhecer-so-á ·que Ben:.. 
janlin Constant nunca sacrificoü u1n dia á sua dignidade.; 
que elle ao lado da prudencia, que não lhe faltava, teve 
seinpre a grande preoccupação de não consentir que no re
gin1en provisor i o a orde1n publica pudesse ser alterada. · · 

E :certo de·. que a sua retirada do Governo poderia ·.causar 
grande .abalo no paiz, elle· ahi se. manteve sempre J'irn1e, 

·grande, adn)iravel, fazetldo ·todos. os . sacrificios, e disposto 
sen1pre a· luctar pela· Republica. . . · · 

· Se:hhot"es, nós não poden1os por. mais un1 instante . de-
11lorar estas homenagens a Benja~in Cor~stant. · · (Apoi_ados.)' 
Nós representamos a Nação: Ella ahi e.stá, ajoelhada e ve-:
.r~.eradora ante o: tumulo do Fundador da Républica.. Interpretes 
;do seritimenfo -rmeional ·e apoiados.· nos juizos ·da ""ostorida:de, 
·decretamos as . homenagens · propostas nas. indicações aqui 
apresentadas~·· (bl-u.ito be'ln! · mu'ito bérrt· !) · · · 

. . ' . ' . . . . ' . . . . 

. · · . OSr Bevilaqua {~lnUo ·. co'lnmoviclo) ·-··Sr. Presidente; il

. ·lustres. Srs .. representantes, peç-o · p1•eviamentê n'lil .·desculpas 
de Vir .interromper a sé·rie · de brilhantes O·rações que . têm 

• sido proferidás, com· a n1inha palavra; sem brilho, e; ainda 
.n1ais, obscurecida pela ·dor; · n1as, sêde· benevolentes e ·per.,.. 
mittL que o ultin1o ·dos ·discípulos venha. tan1bem, desta· tri~ 
buna, render modesto mas. $irtcero tributo· de respeitosa ho-
Inenagen1. ao l\lestre. ·. ·.· · . · . · ·· . · · · · .·.. ·. · . . 

O estado de meu .es·pirito, a n'lagua do n1eu coração :não 
· me pern1itte fallar, . e eu me dispensaria deste dever, si elle 

não .~·e ·a:voluinass~, pela. répresentacão especiéil que me traz 
nest-e momento. · . .· . . . · · · · · . · . 

Fallo ~rn nome dos· discip~ll,os, d~s_§les moços ·.que tiveram 
a fortuna de .beber as· suas ultlnl!'as hçoes, de reeeber os. seus 
ult~mps conselhos. E\ ~ni~ainerite, . por ~att~nç~o ~ a esses 
an11gos, a esses· con1panhe1ros, a esses 1rn1aos . .fühos. da-

. quefle pae· espiritual, que ouso galgar . esta tribuna. (La-
gri-rna.s .) · · .· ·.· . · · . ·. ·. ·· . . . 
· .. : A . minha o_brigação . actualn1en~te é ser. breve .. Nen1 po
dena tentar, de leve, porque seria . uma verdadeira profa-

. nação, desvend,ar perante o Congresso aquelle sacrario · em 
que está hoJe·· debulhada em pranto a sua familia desolada. 
E a isso seria obrigado si ·pretendesse.· -desonvol.v·er. detarha.r 
factos, ou apresenta1~ tantas heroicas · paf;_sagens . (iue. :Orna-
Jnenta.:m .~ua yida.... · · · · 
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l?onque não sei quando Benjamin Constant foi maior: 
si como homem de sciencia, si com!O mathemaLicc· notav3l, si 
como patriota, si como soldado valente no c.ampo da ba
talha, si como revolucionaria, mas revolucionaria que tinha 
a comprehensão lucida das circumstancias do presente, filhas 
do capital historico do· pa$_sado, e garantidoras das conse
quencias f.ataes para a evolução dos povos. 

Não sei, mas pareüe que, apesar delle ser gigante em 
cada un1a destas faces, ainda ha uma outra, em que elle re
presenta a integração de todas estas feições_, e é a face in
comparavel de exemplar chefe de farrlilia. 

Só quem teve a felicidade de conhecei-o de perto, ·na 
intimidade, só quem teve esta felicidade supre·ma, é que po-. 
deria avaliar o thesouro daquelle coração, é que conheceria 
que sentimentos puros havia naquelle homem que tinha toldas 

.as ternuras da creança: elle chorava, chorava as lagrimas da 
ternura e dos sentimentos mais delicados, ao mesmo tempo 
que sa·bia contrapôr todas as energias ~ncmnparaveis, quando 
o mom·ento o exigia! · · 

A historia é de hontem, é de. hoje, póde-se dizer; estão 
ahi os homens que representaram o passado politico, e que· 
poderão contribuir para a- historia com os factos, com os ele
vados ·rasgos de civismo, de que foram muitas vezes, não só 
testemunhas, como interlocutores, participes .. 

. Nem de leve vou fazer uma nQJ:·ração neste sentido, nem 
em outro ponto qualquer Ida epopéa de sua vida. · · 

Não poderia coor~enar as idé~s, e poderia, até,. exceder 
as raias da conveniencia no critico momento actual, em que 
uma apreciação vigorosa seria prematura· e mesmo, ímpos-

. sivel, e·m vista dos attritos forçados das individualidades. A 
Historia não mente nem erTa, a historia lhe fará justiça,' e 
justiça inteira, porque, felizmente, os dados, os documentos 
são muitos e irrefutaveis. Mas; antes de retirar-me da tribuna, 
antes tde. dizer o ultimo adeus, antes de ajoelhar :pela ultima 
vez ante a imagem venerada do mestre, e1n nome dos compa
nheiros ·que tiveram, como disse, ·a supTema satisfaccão de re
ceber as suas ultimias lições, na· vespera ainda desse feito que, 
sendo a· sua gloria, é a gloria de todos nós, é a gloria da nossa 
Pat:ria, ~ a glorià do norsrso Continente, peço licença para repro
druzLr da tribuna a oração funebre. proferida -pelo Presidente 
daquelles que seguen1 a ·mesma religião; tão rica de principias 
soli:dos e fecundos, que permittiu-lhe insinuar-se de um modo 
tão profundo, .tão intimo, nos corações de uma legião tão nu
rnerosa de moç.o.s. Pela importancia historica que prevê para 
este docun1ento, peço Ucença ao Congresso para que, re.pr·odu-
zindo-o, elle fique consignado nos Annaes do Congresso Consti
tuinte desta Republica, que elle· creou, que elle idéou tão 
bella e tão pura como a rsua alma c·andida, .porque es te:s Annae·s 
fo1:man1, indubitavei.n1ente, uma pagina dft historia do Brazil . 

. (Lagrim~as.) 
Foi um dos chefes de Apostolado Positivista, um moço 

philosopho ·e sabio, ·e sabio, sim, na pouca edade que tem, 
quem reei tou esta :oração funebre á beira do tumulo que 
guarda os despojos do grande, benerrierito e in1mortal brasi
lei.ro (lê) : 

".Cidadãos I-Consenti que o Apostolado Positivista do 
Brasil testemunhe neste momento solenne a profunda gra
tidão que vota a6 grande cidadão de cujo concurso objectivo. 

53-
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acabamos de ficar privados. Nós o veneramos p·elo muito que 
elle fez em prol da regeneração da nossa Patria, em prol da 
regeneração hun~ana, e lamentamos o seu pren-lt\turo passa
rnento, pelo multo que espera vamos. . . que dev1amos todo;;) 
esperar das enlinentes qualidades de que deu provas nesse 
eternamente n1emoravel 15 de Novembro! 

Cidadãos! Não ha do ver n1ais arduo do que o de julgar 
os homens! 

Tão arduo ó elle, que o mais sublime dos rnestres, o fun
dador clessa Reli-gião de cuja victoria final Benjamin Cons.
tant estava tão certo como da inconcussabilidade das con
cepções geometricas. Augusto Com to, proclan1ou constituir tal 
dever a mais difficil das funcções sacerdotaes. 

Os nossos ncl os dependem das nossas qualidades intrínse
cas da educação que recebe1nos, das vantage:g.s que encon
traLarnos no Mundo, das cücumstancias sociaes em que nos de
senvolveinos, da opportunidade, que se nos depara, de mani-
festar-nos no correr da vida. . . · 

Conten1plai a mais obscura das cxisLencias; pensae em 
Lodos esses coefficienLes; e quantas vezes não ficareis per
plexos interrog·ando-vos sobre o valor real dos hon1ens! 

Dizei-nos o ·que não seriam tantos e tantos que alü ve
rnos arrastando uma vida ingloria, si, porventura, nos fosse 

·dado· proporcionar-lhes os ensejos que Liveram a felicidade 
de encontrar aqueHes que constituen1 o objecto elo nosso justo 
reconhecimento . · 

· Pois bem! desses ·elcn1entos ha um que sobreleva a 
Lodos:· é a morte; porque só ella tem a 1rrevog·abilidade da 
E'atalidade, como o proclama l;tD1a das mais profundas sen
Lcnças de Clotilde de Vaux - a excelsa inspiradora da Re
ligião da Humanidade. Só a morte nos pel'IIlitLe formar um 
juizo definitivo sobre cada ~xi~tencia hunmna; n1as, tambem,· 
quantas vez·es não nos deixa a quem da real idade, na aprecia- . 
<;ão dos homens! ·quantas vezes uma morto, . porventura, não 
determina que a~ . grandes qualidades de uma alma passem 
dospercebid.as 1 · · 

O bene1nerito cidadão, cujo corpo entregán1os hoje á 
lcrra, desperla-nGs, naturalrr ;ente, todas es·tas · eonsiuorações. 
J?alleccndo antes de 15· de Novembro de 1889, muitos· dos que 
hoje aqui se achan1 não teriam feito do proprio coração um 
see1·ario onde se conserve vivaz a sua metno.ria, e se trans
nlitta · inLacta. as· gerações por vire1n. . . Nós· 1nesn1os, que o 
conhecemos . de longa data, teriam os sentido o éoração aca
bl'unhado por não poder rcnder-llle urn preito de syn1pathia 
que os nossos primeiros contactos havian1 accendiclo crn nossa 

· alma. . ' 
l\Ias. naquella data gloriosa Benjamin Constant transfi

gurou-se: deixou de ser o professor inlelligente e enlhusi
asl a, que quasi todos justarnente preconizaram. . . deixou· de 
ser o vag(J pregoeiro de uma doutrina, cuja: sublimidade tin1-
bra v a em exaltar. . . e patenteou-se . o patriota que transfor.
rnou urna sedição IYJilitar, pejada de aviltamentos para nossa 
Patria e, quiçá, de graves males para a Humanidade, ern un1a 
rcvolucão de inexcedível gloria para o Brasil, e de acções bc-

, neficas para o planeta inteiro.. . . Daquella data em deante 
Benjamin Constant - para nós, como para todos - foi outro, 
tanlo é verdade, 'cidadãos, que o amor supéra em 1nerito a in
lelligencia. 
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Que valeran1 os talentos mathemn.ticos de Benjamin Cons
f.ant. ante esse inolvidavel serviço social? Na Mathemetica: o 
sou nome quasi não deixa o minimo vestígio: na historia de 
nossa Patrià, na nossa vida nneional, na existenf\ia moral da 

· Humanida:do. elle marca um fôco luminoso, cujo brilho irá 
r.rcscenclo. tanto mais quanto mais remota for a posteridade ... 
E ha de ser aos clarões dessa gloria, que o sacerdocio da Hu
manidade -,nós o esperamos ·- julgará o inclyto patriota. 

Sim; que a esse saccrdoc i o, e não a nós compete p·esar 
definitivan1entr. os merifos dos que ho.ie nos empenhamo~ 
pela rrgoneração humana. E si ante elle todos os homens 
rlovem ser considerados positivistas em gráos diversos da. evo
lução. semelhante epithet.o não póde ser recusado ao cidadão 
illustre qu.e. no Governo, como fór·a delle, repetia que a re
g-eneração humana s6 podia provi r do advento da Religião 
qne se resume na forn1ula.: o arnor po1· 'Principio o: a ordem 
?JOr 1Jase: o p?'O(f?'esso por fim, - ~eme1han1c cp.ithef.o\ cabo 

. áquelle que proporcionou n. nossa Patria a gloria incsl.imavel 
rlc primeiro has! ear em sua bandejra a divisa regeneradora 
- Ordent, e P1·ogresso. 

Não é a nós cwc con1notc m'onnnciaL' ,·1m .inir.n dci'iniUvo 
sobre uma oxist.encia · tão complicada. Si muHos dos seus 
actos cmno Ministro constituem infracções das mais tcrmi
nant.es decisões de Augusto Comf.e, o sacerdocio porvir ava
liará as circumstancias atlenuantes desses desvios, c com a 
inquebranlavel firmeza de un1a imparcialidade que nada po
derá falsear, instituindo sempre a -.hypothese mais simple-s e 
a mais .sympatica. de accôrdo com o con.inncto rln~ dados 
adnuiridos, _ assig-na1ará. a nossos filho~. o posto que lhe com
J1Ct.e na .ierarchia rla imrnorf.alidade! ... 

Nós qu izcmos. unicamente. em uma rapida ef'fusão, ex ter
. na·r os fundamentos das hOJnenagens aue lhe rendemos nesta 
hora. Para nós elle não esf.á morto: elle está apenas transfor
marlo: t.endo vivido para outrem, elle reviverá em outrem, da 

.unica immorl.alidade em que ellc acreditava, isto é - elle re
viverá r.m todas as almas, cada vez mais numerosas, que sou
berem avaliar os sp,rviços que elle prestou,· e por esses cal
cular os que clle poderia ainda presf,ar, quando um retiro 
mais opl)orl.uno lhe pern1ittissc meditar profundamente as 
obras do nosso ineomparavel n1estre, conforme os. seus votos 
supremos. 

Cidarlfio Bc:'n.inmin Constant! . 
Vós tivest.cs ense.io. de conhe.cer o apreço que ligavamos 

ao vosso cohC.urso pela regcneraçã.o paf.ria .. De vossos labios 
ouvirnos. mais rlc un1a vez, palavras de apoio ao arpostolado 
a que votámos a nossa vida, apesar das divergencias que; in
felb:mente, amarguraram a cordlalidade de nossas relações . 

. Aqui, no limiar da porla, por onde penetrastes no· Pantheon 
da.' imn1nd.alidarlc. damos testemunho desse apoio, e vos agra-. 
decem os o concurso social que nos prestastes. . 

. E si me é licito~ nesta effusão collectiva, umao nota pes
soaL eu vos agradeco o ter permittido, com o vosso acto de 
15 elo novembro. que o meu coração reconstruisse a sympathia 
que me soubestes inspirar no com(3ço da minha mocidade. 
Nós guardaremos fiei~ a vossa memoria. como temos conser
vado a de vosso amigo, o Dr. Antonio Carlos de Oliveira Gui
marães, o modesto fundador da. Sociedade Positivista do Rio, 

que neste mesmo recinto repousa. Elia nos facultará melhor 
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ligar os nossos esforços. regeneradores aos dos patriaTChas de 
nossa emancipação politica, pois constituis com Tiradentes e 
José Bonifacio un1a trindade inalteravel. 

Cidadão Benjamin Constant! Salve! Os vivos são sempre, 
e cada vez mais, governados pelos mortos! A submissão é a 
base dó aperfeiçoamento! - R. Teixeir.a Mendes." 

Lida esta oração funebre do Sr. Raymundo Teixeira M·en
de·s. por occasião. do·. enterro da . .Patriarc~1a· da Repub!ica 
Brazileira, peço licença para retirar-me, íaz~ndo o ult1m.o 
voto, o ultimo appello a todos aq-q.ell_es que sent~rem as a!de~
rias daqurl1e. mesmo amor pa.trwtico que guiOU ~e~Jamin 
Constcmt em todos os passos de ~ma VI:da trabalhos_ISSlma e 
honrada. como não ha um que se lhe possa avantaJar todos 
.a·quelles que, a0ceitando os conselhos puros e · sinc_ero~ _do 
coração leaL ·que nunca teve a ~enor venda, o maiS hge1ro 
disfarce para occu ltar "llm sentimento qualquer; todos nós. 

· ton1 e1mos á borda ainda de seu tumulo o compromisso solenne 
d·e levar por. deante o complemento de sua obra, aconteca, o 
que. acontecer .. (Apoiados.) · 

Tomemos esse compromisso, como convencidos de que 
· ~ne nos olha da região da immortalidade em que :paira, e 
aquelle olhar penetrante · não . deixa~ia escapar a menor 
hesitação nossÇt no cumprimento do dever; contraia:mos a 
obrigação; o dever de honra . de prestar o concur-so de todo o 
nosso esforç.o, de toda a nos:sa intelligencia., de toda a nossa 
actividade . para· com·p11etar a obra que o preoccupou · ainda 
nos seus ultimos instantes. 

Tive o supremo consolo de ·acompanhar toda a marc·ha 
dolorosa de seus· ultimas dias, e ·asseguro -que muitas vezes 
não ·pude copter a ·lagrima furtiva, para não magoai-o ta:mbem 
quando ouvia aquellas exclamações doces e tocantes de amor 
a esta Republica. Os se11s ultimas desejosy as suas ultimas 
illusões eram todas ,votadas para a consolidação desta obra, 
p:=t:ra a perfeição do· estado social da nossa ·patria. Pód'e-se 
dizer que interrom~eu já a ultin1a agonia para servil-a, pois 
ainda trab.alhou tremulo, assignando papeis pouco antes do 
golpe final, 3Jpesar das ·instancias da familia e dos amigos·, 
que mu H o lhe pediam, e instavam, para que deixasse tud() 
e descançasse, ·porque estava se sacrificando, visivelmente. 

· ehrn ·tanto tra:balho e. sobretudo, com os. profundos desgostos 
que o torturavam e amarguravam!... . ·. · . · 

Reproduzirei· uma · de suás ultimas e muito repetida~ 
phi·ases: "Agora não .posso ·mais tr.abalhaT; estou muito do
·ente, ·creio que não m.e levantarei mais.· Já de! á nossa Patri2 
h.I·do o· que podia dar, tudo que poderia exigir de· mim ou d<: 
qual·quer ~e. seus filhos. Si escapar, si melhqrar desse estadc 
de !-flOie~tia; que cada vez mais se aggrava:, eu retiraT-me-ei 
fugirei para o matto; (Elle amava mui. to as nossas floresta-3 
e, por isso •mesmo, amava o mar, os horizentes largos)· por· 
que lá ~~ muita li~erdade; eu vou para bem longe. onde nin
guem saiba; vou viver para a familia, porque ainda não tiv1 
tempo· p_ara viver para a familia, e, depois, estudando, medi 
tando,. s1 a saud~ me·permittir e os meus serviços forer:p. ne. 
c.essar~os, estarei promrpto a prestai-o~, si ·~a Patria os exigi: 
.estare~ promp_to a voltar a serv•il.:..a .. Agora não, não posso. 
E ag:u1 transfigurava-se, uma ~xpres~ão indescriptive! (Ent'r 
lqgnn~as), tomando a sua 'physwnomia, uma modulacao espe 
ctal tinham as suas palavras; porque parecia que elle sup 
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punha que alguem duvidasse que ainda não. era te·mpo de que 
elle devesse, ou pudesse des"Cançar! 

Elle dizia: "Agora, não posso mais,. já dei tudo que po
dia dar; parece-me que. tenho o direito de descancar." Ahi, 
a sua voz abatia-se: "Sou um verddeiro invalido da Pa-

. tria: não posso mais servil-a" (Entre lag1·imas) e isto elle 
o repetia muitas vezes; e fora~ por assim dizer, as suas ul
timas palavras. (Muito ·bem; muito bem. O orador sahe muito 
com movido da t1·ibuna.) . · · 

O Sr. Quintino Bocayuva (Movirnen.to de attenção) -
.Subo a esta tribuna, Senhores, por delegação de meus illustres 
collegas. membros dernissionarios do Governo Provisorio, que 
tivemos a honra de ser os companheiros do homem illustre, 
cuja rr !.err1oria venera.nda recebe, hoje, da, Nação Brazileir-a, 
este primeiro testemunho da sua gratidão, esta homenagem 
do nosso respeito. 

Si eu tivesse d~ manifestar apenas os meus sentimentos 
individuaes, consideraria dar ainda uma prova do meu res
peito á memoria desse illustre cidadão abster-me de subir á 
tribuna e concorrer com a minha palavra para prolongar essa . 

. sessão, que me parece já demasiado longa, para o nobre fim 
que todos temos em vista. (Apoiados.) 

Com:prehendo o respeito e·· sentimento que trouxe a esta 
tribuna todos os honrados üollegas que se me anteciparam na 
demonstração do seu carinhoso respeito p·ela memoria do 
Dr. Ee.njamin Constant; mas,· sem ter a ousa.dia de formular 
uma .censura, peco licença para dizer· que acredito que n.6s 
teríamos p~estado uma homenagem mais digna da sagrada 
memoria do homem illustre cujo passamento deploramos., .ce
lebrando uma sessão mais solenne, mais concisa na ex·pressão 
da nossa. magna, mais complexa na m·anifestação do pensa
mento que ·e8tá em todos os nossos espiritos. (Apoiados.) 

Beja, qual ·.for a grandeza, do momento que se. indique, 
ou se decrete·, ein honra á memoria do Dr. Be~ja1nin Constant, 
elle será sempre inferior á grandeza das virtudes de que elle 

. foi mais nobre exemplar. (Apoiados.) · · 

. AcredHo, ainda, Senhores, que nã.o se trata prop.t'ian1ent:e.. 
de · com::rnemorar a 1nemoria de um grande morto, porque o 

· Dr. Benjamin Constant, não. o pode·mos considerar um morto, 
· (Apoiados) : porque elle vive no reflexo do seu espírito sobre 

a alma da mocidade, da qual elle foi o mestre e o guia, -
vive na prcpria alma do Congresso Nacional, expressão cori
~reta da soberania do pov.o brazileiro, soberania cuja· rej:
vindicacão devemos a.o s1eu genio, ao seu patriotismo~ á sua 
ahne·gação (Apoiados). · 

· Não desejando, portanto, pelas minhas proprias palavras, 
eoncorrer para demorar a resolução do Congresso sobre o 
a~umpto de que nos occ1.rpamos, peeo ·licenca e. ~o mesmo· 
tempo, deseulpas aos nobres representantes que apresentaram 
diversas rnoções á Mesa, para propor 11111. substitutivo a 
todas eHas, o quaL no meu entender, exprime comple~~mente. 
o pAnsa1nento tia. Nação, os sentimentos rlo CongT8~.~~' Nacional. 
Passo a ler,· Sr. Presidente, o substitutivo que tenho a honra 
de offer-ecer (lê). (Muito bem. Muit-o bem. O O'tailor é cunt
primentado.) 
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Vem á Mesa, é lido e entra, conjunclamente, em discussã4 
o seguinte: 

Pro,jecto de resolução 

O Congresso Nacional, interpretando o scntlmcnto gera 
üa N a(~ão Brazileira. e· desejando exprimir a sua gratidão : 
1nemor'ia do General Benjamin Constan.t Botelho de Maga 
1hãeR, fundador dD. Republica Brazileira, resolve: 

Consignar na acta dos sens trabalhos a expressão do se· 
profundo pez:ar pelo passan1ento. do illnstre republicano e be 
nemerito cidadão· ' 

n.r.con11nenda~ ao Governo Provisorio que decrete um 
pensã.o nacional, paga pelo Thesouro da União, á familia d 
rr..'esm.o cidadão, como recompensa posthuma aos relevante 
serviços por elle prestados á Patria, e equivalente, tanto qnant 
possivel, !á\ importancia delles; . 

Declarar ao mesmo Governo Provisorio que toda e qual 
quer outra homenagem que for decretada. em honra á memorj 
desse mesn1o cidadão corresponderá aos sentimentos do Cor 
gresso Nacional e n1erecerá o seu assentimento, por julg:: 
que todas serão inferiores aos merecimentos e aos serviçc 

.. desse mninente patri~Cio, honra da sua, geraçã_.o e da sua P~ 
tria, pelo exev-,'Plo. das suas vjrtudes civicas e privadas. 

tSala das sessões, ·211: de jane-iro de 1891. - Q. Bocayuvr, 
1Ninguem ma.is pedindo a palavra,. é encerrada a di.scussã( 
O SR. ARISTIDES LoBo (pela ordem,) - Sr: Presidente, pe1 

a palavra, a fi n1 de que V . Ex. suje i te á votação as m·oçõE 
conforme a orden1 cm que foram apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE - Esta é a -obrigação da Mesa. 
V. Ex., entretanto, deseja, sujeitarei o seu requerimento 
votação do ,Congresso. . . 

O SR. An,ISTIDES LoBo - Acho dcsnecessario depois 1 

.dc~,Jaração de V. Ex." 

O .. SR. Es~rEVES JUNTOR pede preferencia para a votac 
·do p.roJecto de resolnção0 apresentado pelo Sr. Quintino B 
cayuva. . 

. ~consultado, o Congresso concede à pref.erencia ped_id 

. O Sn. ·PnESIDENTE declara que vai submetter a votos 
proJecto do resolução offerecido pelo Sr. QninUno Bocayuv 
. ·. · O· Sn. ARISTIDES LoBo (pela 01~dem,) requer votação n 
. m1nal. · 
. . . . . O .SR. PRESIDEN'l'E -- Antes de subrr1•etter (t vota.ção o 1 
querimento do Sr. Aristides. .Lobo, precis·o consultar o Cc 
grosso sobre um ponto. 7 

O ~r. Quintino B~ocayuva, ao apresentar o seú projec 
d~claro~1 que o fazia en1 substituiçãoO elas jndicações que l 
viam s1do apresentadas. (Apoiados.) 

Portanto, !parece: me que. d_cvo considerar preju dicac 
iodas as outras moçoes, subsistindo a do Sr. Quintino I 
cayuva. (AJ;?oiados; não. apoiados e apartes.) 

Eu man1festo a duvida que tenho a respeito. 
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UffiA voz, - Não ha duvida nenhuma. 

O SR. PRESIDEN'l.,E - Tanto ha duvida, que a reclamação 
apppareceu. 

Por isso vou submetter á votação do Congresso, si, no cas-o 
ue ser appprovado o projecto do Sr. Quintino Bocayuva, fi-· 
t'ican1 prejudicadas as indicações apresentadas. 

Consultado, o ·Congresso resolvo no sentido do ficaren1 
iJrejudlcadas todas as indicações quo foran1 apresentadas. 

Posto a votos o requerin1ento do Sr. Aristides Lobo sobre 
a votação non1inal, é rejeitado. · 

1Subn1ettido ú. votação, o projecto do Sr. Quintino Bo
c~yuva é: approvado .. 

o SR. ZAMA (1Jela ordem) - Peço a v. Ex.' Sr. Presi
dente, que n1ande declarar na acta que votei contra a n1oção 
elo Sr. Quintino Bocayuva. 

O Sn. PrmsiDEN'l'E - E' proforivcl que V. Ex. mande 
a sua declaração por es·cripto. 

O Sn. ZAMA - Sim, Senhor. 
O SR. QurNTINo BoCAYUVA (pela ordern) -Sr. Presidente, 

creio que, con1o consoquoncia da votação que acaba de .ser 
effectuada no Congresso, n1e será perrriittio con1o l,.tm tributo 
C:e respeito á 1nen1oria. do nosso il.lusLre compatriota, pedir 
a V. Ex. que se digne elo consultar o Congresso si consente err1' 
que so suspenda a sessão. 

O Sn. ARISTIDES LoBo - 1\ilas;; depois das declarações de 
voto. 

O Sn.. ZAMA (1Jela oNlCJn) -Aqui esLá,':Sr. Presidente, a 
declaração de voto (lê) : 

Declaramos qu c vouámos contra. a I)roposLa do Sr. re
presentante Quintino, por preforinnos as outras }.noções apee
senLadas. - Zanw. - Tavar·es Bastos; - Anfrisio Fialho. 
Antão de Par'ia .. - Llfotta Bacella.1·. - DetnelPio Ribeiro. -
La~ro Sodr~. · 

O Sr. Lopes Trovão (J.lfovirncnto de allenção - Sr. Pre
sident.e, i' aliaram os discipulos amados do rn.orto; fallaram 
seus heroicos companheires de armas, .e, elos que foram seus 
collega.s de Poder, fallararn os que o houver::un de abandonar 
no .con1oço ·da· jornada, e um dos que ·con1 clle trabalharan1 
aLé ú ultin1a hora; fallararn, finalmente, todos aquelles que 
eon1bateran1 a seu l::tdo: haveis de per1n Htir, portanto,. que eu 
tan1bcm fallo, cu que represento un1a particula, ainda que In
significante, do elemento historico · do Partido Republicano, 
de que foi elle importante parte componente. · 

Não trago, corr.t'O elles, un1a sauda.de, un1 goivo, para 
atirar sobre a sua campa extraordinaria. 

Pertenç·o' ao grupo daquellos que, con1o u n1 bando de 
aguias, fizeram. essa penosa travessia, que voin das costas 
penhascosas da· Monarchia, abé as plagas serenas ela Republ1ca; 
atravéz dos esfusiamentos dos ventos, atravéz dos :f'ragores dos. 
raios, atraV1éz elas robelliões das vagas; e que, no meio de 
Lodo esse esca rcéo, no meio dos berros da tempestacl e, ouv i.ran1 
os t"ortes ru:flos das suas grandes azas poclerosas. 
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.. o Sn. PRESIDENTE - Vou pôr a votos o requerimento do 
Sr. 'Quintino Bocayuva, para que, ern nleinorja do general 
Benjamin Constant, se suspenda a sessão. -

Co~sultado, o Congresso approva o requerimento. :)· 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

Declaramüs ter votado pela moção do representante Q. 
Bocayuva, porque, consideradas prejudicadas as derr.t'ais pro
postas, não podiamos de outra fórma, como n1embros do Con
gresso, manifestar a nossa veneração pela mem·oria de Ben
jamin •Gonstant, e a nossa gratidão pelos serviços que prestou 
ál Patria. -- ~4.nnibal Falcão. - Alcindo Guanabara. 

O SR. PRESIDENTE desjgna para 26 do corrente a mesma 
ordem do dia marcada para hoje. 

Suspende-se a sessão ás 2 horas e 30 niinütos da tarde . 

... 


